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SŐTÉR ISTVÁN

A sz in té z is  új leh e tő ség e i
í.

Az összehasonlító irodalomtörténet valamikor önálló ágazatot képezett, ma azonban 
kérdései már összeolvadnak az egész irodalomtudomány elvi és módszertani kérdései
vel. Az összehasonlító módszer nem áll többé külön, s az, amit a szó régebbi értel
mében lehetett összehasonlításnak nevezni, annyira részletkérdéssé vált, hogy művelése 
aligha teszi lehetővé az irodalomtudomány mai, legfontosabb kérdéseinek megköze
lítését. Az olyan komparatisztika, mely hatások kibocsátását és befogadását vizs
gálja, jogosult marad ugyan továbbra is, és tanulságos eredményeket is hozhat, de 
semmiképp sem tarthat igényt arra, hogy különálló tudományággá váljék.

A komparatisztika terminusának egykori értelme ma már nem fejezi ki az iroda
lomnak azt a felfogását, melyet a mai „komparatisták” műveikben gyakorlatilag 
érvényesítenek. Mert a komparatisztika fogalma újabban az általánosságra, a világ- 
irodalmiságra való törekvést jelenti, s az irodalmak „összehasonlításának” régebbi 
eljárásait a mai gyakorlatban azok szembesítő, együttes vizsgálata váltotta fel. Esz
ményi célját, tehát valamennyi irodalomnak együttes vizsgálatát, persze, az irodalom- 
tudomány sohasem érheti el, mert akárcsak valamennyi európai irodalomnak együt
tes és alapos vizsgálata is emberileg aligha valósítható meg. De már maga az igény, 
hogy egy-egy nemzeti irodalom keretein túljussunk, s az irodalmi jelenségek, irány
zatok érvényesülését, módosulásait több irodalomban együttesen szemléljük : jelentős 
változást és előrelépést jelent az irodalmak hagyományos, tehát egyetlen nemzeti 
irodalomra szorítkozó vizsgálásához képest. De még maga az eszményi cél is 
megközelíthetővé válik, ha a mai értelemben felfogott összehasonlítás terén sikerül a 
kollektív munka új megoldásait létrehoznunk. Elképzelhető olyan műhely, melynek 
tagjai különböző nemzeti irodalmak szakértőiből kerülnek elő, de olyan szakértőkből, 
akik valamely közös elv alapján vizsgálják az általuk ismert irodalmat vagy irodal
makat. A közös elv lehetővé teszi e szakértők együttes munkáját, fölismeréseik, 
megállapításaik kölcsönös szembesítését — e szembesítés révén az új összefüggések 
közös fölismerését —, s végül is, a kezdetben még egymástól különálló, egymással 
látszólag össze sem függő jelenségek szintézisbe hozását.

A világirodalmi vagy általános irodalmi módszer tehát bizonyos szinten túl 
közös, kollektív műhelymunkát igényel. Ezek a műhelyek létrejöhetnek egyetlen 
ország szakembereiből, s az irodalomtudósok nagy száma, képzettségük sokfélesége 
pl. akár a Szovjetunió, akár az Egyesült Államok területén, külföldi szakemberek 
bevonása nélkül is lehetségessé teszi ilyen műhelyek létrehozását. Mégis, a legjobb 
kollektív műhelyt talán a különböző nemzeti irodalmak olyan szakértői hozhatnák 
létre, akik a maguk nemzeti irodalmának alapos ismerete mellett áttekintéssel, 
ismerettel bírnak néhány más irodalom területén is.

A világirodalomra, az irodalom általánosabb, szélesebb területeire irányuló kutatás 
tehát nemcsak a céljaiban válnék nemzetközivé, hanem a résztvevőiben, a szervezeté
ben is.
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A z irodalomtudomány egyik legfontosabb nemzetközi szervezete, az Association 
Internationale de Littérature Comparée (AILC) jellegénél fogva éppúgy, mint össze
tétele révén, eleve hivatott a nemzetközi célkitűzésű és nemzetközi szakértőket igénylő 
feladatok elvégzésére, s az ilyen feladatokat megvalósító műhelyek megszervezésére. 
Ennek a társaságnak igazi létjogát, nemzetközi súlyát és szerepét is csak az ilyen fel
adatok vállalása, szervezése teremtheti meg. Szükségszerű, hogy ez a nemzetközi 
szervezet a maga mindennapi és időszaki munkáját ezekre a feladatokra összponto
sítsa, s kongresszusait az ilyen feladatok előbbrevitelére használja fel. Az AILC 
eddigi kongresszusai, melyeket Velencében, majd Chapel Hill-ben, Utrechtben, Fri- 
bourgban, Belgrádban és legutóbb Bordeaux-ban tartottak, mindinkább kialakították 
a kollektív műhelymunka céljait, feltételeit. Az AILC az európai irodalmak törté
netének komplex, összehasonlító szintézisét kívánja létrehozni egy nagyméretű 
sorozatban, melynek egyes kötetei a világ különböző részein létrehozott műhelyekben 
készülnek. Ezek a kötetek nemcsak hogy túllépnek egy-egy nemzeti irodalom körén, 
vagy a szélesebb regionális egységek határain, — de eleve csakis világrészméretekben 
valósítják meg rendszerezéseiket, hisz az amerikai kontinens vagy Ausztrália irodalmai 
is európai nyelvűek, s az európai irodalmakból szakadtak és fejlődtek ki.

A  világirodalmi igény képviselői szemére vethetik ennek a vállalkozásnak, hogy 
Európa-központú marad. Ez a jelleg azonban nem elvi okok, hanem gyakorlati 
meggondolások következménye. Gyakorlatilag ugyanis csupán az európai nyelveken 
megszólaló irodalmak együttes, komplex és szintetikus feldolgozása is olyan nagy
méretű feladat, amilyennek megvalósítására eddig még nem akadt példa. Az olyan
fajta világirodalomtörténeteket, aminő pl. a Pléiade-féle is, éppen nem tekinthetjük 
szintéziseknek, hanem inkább egyenetlen igényű, alaposabb és felületesebb, szak
szerűbb és szakszerűtlenebb tanulmányok szervetlen egymás mellé illesztésének.

Elvileg és módszertanilag egyaránt egységesen átgondolt, világirodalmi szintézis 
létrehozása jelenleg, tudomásunk szerint, csak a Szovjetunió Tudományos Akadé
miájának moszkvai Gorkij Világirodalmi Intézetében folyik, s ennek a munkának 
eredményeit érthető érdeklődéssel várjuk.

Az AILC világrészi méretekben megvalósuló, európai irodalomtörténetének mun
kálatai már megkezdődtek, s az 1973-ra tervezett kanadai kongresszusnak e munkához 
e munka elvi és módszertani, történeti és elméleti kérdéseinek továbbfejlesztéséhez 
kell szorosan hozzájárulnia. Az AILC nemzetközi kongresszusának mindinkább 
munkakongresszusokká kell kifejlődniök, s a különböző tudományos műhelyek 
eszme- és tapasztalatcseréivé kell válniok. Az AILC kebelében folyó alkotómunka 
teszi hát szükségessé, hogy mindinkább' szakítsunk nemzetközi kongresszusaink 
reprezentatív, seregszemle-jellegével, s maguk ezek a kongresszusok is ideiglenes, 
nagy nemzetközi műhelyekké alakuljanak át.

2.

Ha komparatisztikán többé nem azt értjük, hogy egy-egy író milyen hatásokat bo
csátott ki, illetve fogadott be, hanem azt, hogy egy-egy irányzat, egy-egy művészeti 
iskola, módszer, esztétikai szemlélet miként bontakozott ki valamely korszakban, s 
egy vagy több korszak nemzeti irodalmaiban, — vagyis, ha összehasonlító és általá
nos irodalomtudományon minél több irodalomnak, s legalább elvben magának a
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világirodalomnak történeti és esztétikai vizsgálatát értjük: akkor elkerülhetetlen, 
hogy válasszunk az előttünk megnyíló módszertani lehetó'ségek között.

Nem nehéz észrevennünk, hogy a komparatisztikának ez az újabb felfogása igen 
távol áll attól az összehasonlítási szemlélettől, melyet a pozitivizmus teremtette filo
lógia alakított ki, s mely főként a motívumok vándorlásával, kölcsönzésével, a hatás 
és a befogadás tényeivel vagy akár az eszmék különféle jelentkezéseivel foglalkozott. 
Mégis, a komparatisztikának ez az új felfogása magába emeli és új funkcióban ér
vényesíti a régebbi módszert is. Ha pl. az európai felvilágosodás szintézisét akarjuk 
megteremteni, elkerülhetetlen, hogy a 18. századi angol filozófiának a francia és a 
német gondolkodásra gyakorolt hatását, valamint e három nemzeti felvilágosodásnak 
Közép- és Kelet-Európábán érvényesülő ösztönzéseit ne vizsgáljuk. A vizsgálat új 

, módja azonban figyelembe veszi egy-egy nemzeti irodalom belső szükségleteit, melyek 
a hatások befogadását szükségessé teszik, — és figyelembe veszi azt az áthasonító te
vékenységet is, mely a befogadóknál a befogadott példákat, ösztönzéseket módosítja, 
új arculattal, új funkcióval ruházza fel. Mi több, a vizsgálat új módja számon tartja 
azokat a párhuzamos fejlődési tendenciákat is, melyek azonos történelmi viszonyok 
közt azonos hatások befogadását, vagy hasonló jelenségek, formációk kialakítását 
mozdítják elő. Ez utóbbi törvényszerűségnek vizsgálatát a szovjet kutatóknál kifej
lesztett tipológiai módszer segíti elő, mely az új komparatisztikának egyik értékes 
eszközévé válhatik. Hatás és befogadás, párhuzamosság és különbözés szövevényei
nek vizsgálata mindinkább arra késztet bennünket, hogy a jelenségeket mozgásukban, 
dialektikus viszonylataikban vizsgáljuk. Az új komparatisztikának tehát szükség
szerűen alakul ki a dialektikus igénye és jellege.

A komparatisztika új szemlélete a történetiség alkalmazásának új lehetőségeit is 
megnyitja. A történetiség elvének komparatisztikai alkalmazása azonban kétféle 
lehetőség közt kínál választást. Nyomon követhetjük valamely irányzat, illetve alkotói 
módszer fejlődését, alakulását több irodalomban, s különböző, egymást követő 
történeti korszakokban. Ez a vizsgálati mód kirekeszti a több irányzathoz tartozó 
jelenségeket, s minden irányzatot egyértelműen „tisztának” tételez fel, ami a valóság
ban csak ritkán fordul elő. A jelenségek összetettségével ez a módszer keveset törőd
hetik, s a sajátos változatok, vagyis a különbözések és eltérések érzékeltetése helyett 
inkább az azonosság, az egyneműség kidomborítása a célja. Ha ezzel a módszerrel 
akarjuk megírni pl. az európai romantika történetét, akkor olyan történeti sort 
nyerünk, melynek elején (a 18. század utolsó évtizedében) csak a német romantika 
szerepel, majd ehhez a 19. század kezdetén az angol és a francia romantika kapcsoló
dik, s fokozatosan, a század dereka felé haladva, Közép-Európa nemzeti romantikái 
következnek, sőt Kelet-Európa bizonyos irodalmaiban a század közepén kezdődik 
csak a romantika kialakulása, vagyis olyan időpontban, amikor az néhány nyugati 
irodalomban már véget is ért. Annak ellenére, hogy ez a tárgyalási mód is számon 
tarthatná a késések és az új fejlődési szakaszok egymásmellettiségéből származó 
bonyolultságokat, mégis, a történetiség azáltal szenvedne így csorbát, hogy a tárgya
lásból kirekesztődnének a nem-romantikus jelenségek, s bizonytalanná válnék a 
többféle irányzathoz sorolható vagy többértelműnek, átmenetinek stb. tekinthető 
művek elhelyezése. A francia romantikában pl. főként Victor Hugo maradna meg 
egyértelműen a romantika irányzatának fejlődésvonalában, Balzac, Musset vagy 
Flaubert pedig részben, vagy pályájuk bizonyos szakaszain tartoznának oda.
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A történetiség érvényesítésének másik módja a dialektikus elv hatékonyabb alkal
mazását teszi lehetó'vé Ez az eljárás ugyanis a minél konkrétabban meghatározott 
korszakokon belül valamennyi irányzat és jelenség — az irányzatokhoz nem sorolható 
műveket is idefoglalva — mozgásainak, dialektikus viszonyának tárgyalása által, 
az irányzatok és jelenségek fejlődéséből, alakulásából keletkező szövedéket vizsgálná. 
Egy-egy korszakon belül így lehetó'vé válnék az árnyalatok, a komplexitások érzé
keltetése is. Ha pl. a 18 — 19. század fordulóját tekintenők konkrét, történelmileg 
meghatározott korszaknak, úgy annak világirodalmi szintézisében helyet foglalnának : 
a kialakuló romantika, a klasszicizmus újabb vagy tovább élő módszerei, a realizmus 
bizonyos jelentkezései stb. Az irányzatok és jelenségek ilyen egymásmellettiségének, 
párhuzamosságának érzékeltetése a változás folyamatainak, a jelenségek dialektikus 
mozgásának történeti képét bonyolultabban s valósághűbben nyújtaná, mint az 
egyetlen irányzat történetével foglalkozó tárgyalási mód.

3.

Az általános, a világirodalmi szintézis ilyen megalkotása különösen igényli a kor
szakolás és az irodalmi zónák kérdéskörének tisztázását, a korszak és a zóna össze
függéseinek, viszonyának kidolgozását. A világirodalom korszakai szélesebb értelem
ben egybe kell essenek a művelődés, a tudomány, a művészetek korszakaival, tehát 
végső soron: a világtörténelem korszakaival. Ez utóbbinak korszakolása pedig a tár
sadalmi fejlődés, az osztályharc a gazdasági és a politikai folyamatok alapján jön 
létre. A világtörténelmi korszakot az irodalom vonatkozásában igen tág keretnek 
kell tekinteni, s éppúgy számolni kell az egyenlőtlen fejlődés különféle jelenségeivel, 
mint azzal is, hogy az irodalom igen gyakran közvetetten, áttételesen fejezi ki a világ- 
történelmi valóságot. „Stíluskorszakok” szerint azért nem helyes periodizálni akár 
a nemzeti, s még kevésbé a világirodalmat, mert egységes stíluskorszakok nincsenek, 
s még egy-egy nemzeti irodalom akármelyik korszakán belül is többnyire különböző 
irodalmi irányzatokkal, egymástól különböző alkotói módszerekkel és stílusokkal 
találkozunk. A „stíluskorszak” egységet tételez fel ott, ahol épp a különbözések, a 
változatok gazdagságában lehet megtalálnunk az irodalmi folyamat lényegét és iz
galmát. Az irodalom és a művészetek egyenlőtlen fejlődése éppúgy, mint ugyanannak 
az irodalmi irányzatnak különböző idejű jelentkezései az egyes irodalmakban, lehe
tetlenné teszik, hogy a világirodalom egységes „stíluskorszakaival” számolhassunk. 
De még a társadalmi formák egyenlőtlen fejlődése is arra figyelmeztet, hogy egy adott 
korszakot többnyire a különböző társadalmi formák egységében kell felfognunk. 
A 19. század első felét éppen az jellemzi, hogy egyes országokban már létrejött és 
kivirágzott á kapitalizmus, mások pedig még a hűbéri rendszer valamelyik fejlődési 
szakaszában vannak. A 19. század első felében pl. a magyar irodalom tudatát is erő
teljesen meghatározza ennek a különbözésnek, illetve elmaradásnak újbóli és újbóli 
átélése.

A korszakot általában egységes jellegűnek szokták tekinteni, pedig az egység felé 
mutató jelenségekkel csaknem minden korszakban szemben áll a különbözés jelensége
inek gazdag csoportja. Az irodalmi fejlődés az európai nemzetek mezőnyében nem
csak időbeli egyenlőtlenségeket, hanem egymástól nagyon is eltérő nemzeti, helyi sa
játságokat mutat. Persze ezekkel az eltérésekkel együtt járhat valamely viszonylagos
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hasonlóság is a nemzeti irodalmak bizonyos csoportjain belül. A világirodalom 
szovjet kutatói a viszonylagos hasonlóság ilyen csoportjelenségei alapján alakították 
ki az irodalmi zónák rendszerét. Ez a rendszer nem állandó és változatlan, hanem 
néha korszakonként változik. A 18. század második felének Európájában újabban 
megkülönböztetjük az ibér zónát (ideértve Dél-Amerikát is), a francia—angol, azaz 
nyugati zónát (ideértve Észak-Amerikát), — az olasz -  germán (skandináv), azaz 
középső zónát, — az középső keleti zónát (Habsburg-birodalom, Balkán félsziget) 
és a voltaképpeni keleti zónát (orosz birodalom és balti népek). Ennek a zónarend
szernek kijelölői maguk is hangsúlyozzák, hogy ez az elrendezés nem marad válto
zatlan a különböző korszakokban. A széles keretként felfogott világtörténelmi 
korszakon belül ezek a zónák a társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődés különböző 
szintjein állnak, s a fejlődés egyenetlenségének jellemvonásai valamennyiükben sajá
tosan érvényesülnek. Ugyanezek a zónák természetszerűleg az irodalmi folyamatnak 
is külön-különféle állapotát képviselik, s némelyikük váltakozó kölcsönhatásban is 
áll egymással. Ha ismét a 18-19. század fordulóját vesszük példaként, mintegy a 
19. század első három évtizedéig bezárólag, úgy a romantika irányzatának más-más 
szintű, sőt, más-más jellegű változataival találkozunk hol egyidejűleg, hol esetleg 
egymás után, a különböző irodalmi zónákban. Az irányzatot késéssel átvevő zónák 
romantikaváltozatait befolyásolják a kérdéses irodalom nemzeti hagyományai és 
sajátságai, azaz annak a nemzeti irodalomnak eddigi múltja, — de ezek a késéssel 
megkezdődött romantikák egyszersmind ez irányzat olyan újabb, esetleg fejlettebb 
vagy sikeresebb példáinak hatása alatt is állnak, mely példák más irodalmak roman
tikájának immár hosszabb ideje tartó kifejlődése során jöttek létre. Az 1820 —30-as 
években kialakuló magyar romantika például nem ismétli meg a romantikát 
létrehozó német irodalom 1790-es évtizedét, hanem részint a romantikánál koraibb 
Sturm und Drang hagyományait őrzi meg, — részint pedig a német romantikánál 
újabb keletű francia romantika példáit és tanulságait asszimilálja.

Korszak és zóna, világirodalom és nemzeti irodalom dialektikus viszonyának, 
s a fejlődés egyenlőtlenségének egyik sajátos, történeti következménye az a viszony, 
mely az egyes irodalmakban a maguk teremtette, nemzetileg sajátos elemek és a kö
vetett, de áthasonított, idegen példák közt jön létre. A francia romantikára visszhan
got adó magyar irodalom olymértékben asszimilálja a francia romantika példáit, s oly 
mértékben ötvözi azokat össze nemzeti sajátságokkal, hagyományokkal és egyéni 
leleményekkel, hogy az így kialakuló, szerves képződmény merőben új, sajátos vál
tozatot képez, s pl. Jókai romantikus regénymódszerét nem lehet a Victor Hugóéval 
azonosnak tekinteni.

A korszak és a benne foglalt zónák irodalmi folyamatainak egyik legfontosabb 
jelensége tehát az áthasonítás, és ezért az új értelemben felfogott összehasonlító 
tárgyalás, a több nemzeti irodalomra kiterjeszkedő szintézis semmiképp sem kerül
heti el a feladatot, hogy az irodalmi áthasonítás természetét, törvényszerűségeit és 
sajátságait gondosan elemezze. A 18. század második feléből merített példákhoz 
visszatérve, jelentős eltérést láthatunk a nyugat-európai és a kelet-európai zónák 
között. A 18. század új irodalmi kezdeményei először az angol irodalomban jelent
keznek, s innen kerülnek át a németbe és a franciába is. A 18 —19. század fordulóján 
azonban a német irodalom kezdeményei hatnak ki az angolra és a franciára.

A közép- és kelet-európai irodalmakat azon az alapon állítják szembe a nyugati
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akkal, hogy amazok a népköltészet segítségével akarnak nemzeti irodalmakat létre
hozni. Ez a felfogás azért megtévesztő, mivel a népköltészet valódi szerepét nem ismeri 
fel. Közép- és Kelet-Európa irodalmait élénk áthasonító (és ugyanakkor újító, 
teremtő) tevékenység jellemzi a 18. század végén és a 19. század első évtizedeiben. 
Ezek az irodalmak ekkor átveszik a három fejlett és polgárosult nyugati irodalom 
vívmányait, irányzatait. Ezek azonban összetorlódnak bennük, úgyhogy a barokk, 
a klasszicizmus, a szentimentalizmus stb. gyors egymásutánban, sőt egymásmelletti- 
ségben jelentkeznek ezekben az irodalmakban a 18. század végén. A fejlett és polgáro
sult példák követése nem jár együtt az áthasonítás gyors megvalósításával, ami ezeket 
az irodalmakat ideiglenesen megfosztja nemzeti jellegüktől. A  18. század végétől kezd
ve, de még inkább a 19. század első felében Közép- és Kelet-Európa irodalmai ezért 
fordulnak a népköltészethez, hogy annak, valamint egyéb, nemzeti hagyományoknak 
felhasználásával, a megszerezni kívánt, nyugat-európai vívmányok áthasonítását 
megvalósítsák, s irodalmuk nemzeti jellegét új, korszerű formában teremtsék meg. 
Ennek a többnyire népköltészeti alapon végbemenő áthasonítási folyamatnak ered
ményeként jön létre Közép- és Kelet-Európábán, a 19. század derekán olyan irodalom, 
mely a nyugati, polgárosult irodalmak korszerű vívmányait már áthasonította, a 
maga nemzeti és történelmi hagyományaival összhangba hozta, s ily módon saját új 
és korszerű nemzeti jellegét megteremtette.

Ezt az áthasonítási folyamatot azonban nemcsak a népköltészet segíti elő, hanem e 
nemzeti irodalmak régi alkotásainak felfedezése s újbóli felhasználása, a nemzeti 
jelleg (vagy pedig, Erdélyi János szavával: a „családiasság”) megteremtése érdekében. 
Meg kell említenünk, hogy a nemzeti jelleg ilyenféle érvényesítésére az első törek
vések a 18. század skót, illetve német irodalmában jelentkeznek először, s Közép- 
és Kelet-Európa romantikáiban élnek tovább. Ezek a romantikák hajtják végre a 
vívmányok áthasonításának műveleteit, mégpedig olyan módszer segítségével, melyet 
Percy és Burns, a fiatal Goethe és Herder alakítottak ki. Az, amit Közép- és Kelet- 
Európa nemzeti irodalmainak kialakulásán értünk, lényegében ezeknek az áthasoní
tási folyamatoknak sikeres lezárulását és a nemzeti hagyományokkal való összhang
ba hozását, tehát világirodalom és nemzeti irodalom egy sajátos szintézisének meg
teremtését jelenti.

Az összehasonlító-szembesítő tárgyalásnak egyik külön, fontos fejezetét jelentené az 
irodalmi jelenségeknek a különböző művészetek jelenségeivel és irányzataival való 
összekapcsolása. Bizonyos, hogy az irodalom törekvéseinek, eszményeinek párhuza
maival találkozunk a zenében, az építészetben, s képző- és iparművészetben is. Az 
összevetésnek ilyen eljárásai közben azonban óvakodunk kell attól, hogy teljes „stí
luskorszaki” azonosságot akarjunk kimutatni a költészet és a bútorművészet, a 
regény és a szobrászat stb. között. Egyrészt számolnunk kell a fejlődés itteni, foko
zottabb egyenlőtlenségeivel, — pl. azzal, hogy a romantika a zenében hosszabb életű
nek látszik, mint a költészetben. Másrészt, figyelembe kell vennünk az irodalom és 
a különböző művészeti ágak közt fennálló, alapvető, sajátsági eltéréseket. Lukács 
György nagy esztétikai rendszerezése dolgozta ki az irodalom és a többi művészeti 
ág esztétikai sajátságainak különbözéseit. Ezek a különbözések lehetetlenné teszik, 
hogy direkt és közvetlen azonosságot mutathassunk ki az irodalmi és az egyéb mű
vészeti alkotások között, — noha bizonyos törekvések és hajlamok azonosságát, 
rokonságát helytelen volna tagadni.
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Bizonyos, hogy az összehasonlító, illetve általános irodalomtörténészi munka az 
irodalomelmélet új kérdéseit hozza előtérbe, s ezeknek tisztázása nélkül a történeti 
szintézis nem valósulhat meg. Bizonyos az is, hogy ezek az elméleti kérdések csak a 
történeti anyag feldolgozása közben merülhetnek föl. Szükséges tehát, hogy mind a 
történeti, mind az elméleti tevékenység egyidejűleg bontakozzék ki, s egymásra támasz
kodjék. Az összehasonlító irodalomtudomány új fajától és módszerétől a történetiség 
elvének új, magasabb szinten megvalósuló érvényét s a dialektikus szemlélet mind 
gazdagabb alkalmazását lehet elvárnunk.

KL A N IC Z A Y  T IB OR

Az irodalm i k o rszak  fogalm áró l
Előadásomban néhány szemponttal szeretnék hozzájárulni az irodalmi korszak fo
galmának a meghatározásához. Mindenki egyetért abban, hogy korszakokra bontás, 
periodizáció nélkül az irodalomtörténet elképzelhetetlen, akár egy nemzet irodalmá
nak, akár a világirodalomnak a történeti rendszerezéséről legyen szó. Nagyon eltérőek 
azonban az álláspontok a tekintetben, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítsunk a 
korszakolásnak. Vannak, akik inkább kényszerűségnek, szükséges rossznak tekintik, 
úgy vélve, hogy minden periodizáció erőszaktétel az irodalom bonyolult s megszakí
tatlan fejlődési folyamatában. Ezért a korszakokra bontáshoz csak technikai műve
letként, a tárgyalandó anyag felosztása érdekében folyamodnak, s nem mint elvi kér
dést, mint a történeti lényeg megragadásának fontos eszközét kezelik. Korszakok 
igazi meghatározása helyett ilyenkor inkább csak korszakhatárok (gyakran mecha
nikus) kijelölésére kerül sor, vagy egyszerűen évszázadok szerint, vagy kiemelkedő 
történeti események dátumai alapján.

Mások ezzel szemben az irodalmi korszakot homogén egységnek tekintik, s azt 
belülről igyekeznek megragadni. Az irodalmi fejlődés olyan szakaszának fogják fel, 
amelyen belül többé-kevésbé azonos törvényszerűségek érvényesülnek. Vagyis nem 
külső határvonalak segítségével, hanem a belső sajátságok, a korszakra érvényes 
leglényegesebb tartalmi és formai tényezők alapulvételével kísérlik meg az irodalom 
periodizációját. Az így meghatározott korszakokra fokozatosan kialakultak azután 
általánosan elterjedt elnevezések, mint reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika 
stb. Ezeknek a fogalmaknak az eredete igen különböző, hiszen a reneszánsz eredeti
leg művelődéstörténeti jelenséget, a barokk stílust, a klasszicizmus a klasszikus nor
mák követését, a romantika pedig egy életérzést, gondolkodásmódot jelentett. Jelen
téstartalmuk azonban fokozatosan gazdagodott, s egyre inkább egyes korszakok fő 
jellemvonásainak az összességét kezdték jelenteni. Teljesen megokolt ezért René 
Wellek eljárása, aki e terminusokat már egyértelműen, „korszakfogaImak”-nak 
nevezi.

Vannak természetesen sokan, akik tagadják ennek jogosultságát. Arra hivatkoznak 
például, hogy a barokk és klasszicizmus a XVII. századi francia irodalomban jó ideig
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egymás mellett éltek, s ezért egyik sem lehet egy-egy korszak meghatározója. Vagy 
példaként említenek egyes nagy írókat, mint pl. Goethét, akinek életművében klasz- 
szicizmus és romantika együttesen van jelen. Ennek ellenére még a barokk, romantika 
stb. típusú korszakfogalmakkal szemben szkeptikusan gondolkodók sem tudnak 
kitérni használatuk és alkalmazásuk elől, nem állván más korszakelnevezés rendelke
zésükre. Kiindulópontként ezért el kell fogadnunk, hogy az olyan irodalmi korsza
kok, mint reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika léteznek, s nem jogosultsá
gukról kell vitatkozni, hanem helyes meghatározásukra kell törekedni.

„Meghatározás” helyett helyesebb talán a „körülírás” szót használni, ugyanis elhi
bázott minden olyan törekvés, mely valamely formulába kívánná szorítani egy-egy 
korszaknak a lényegét. Egy korszakkategória sohasem alkalmas arra, hogy az adott 
korszak valamennyi jelenségének magyarázatául szolgáljon. Mind a reneszánsz, mind 
a barokk fogalmának az elmúlt évszázad tudományos eró'feszítései egyre gazdagabb 
tartalmat tulajdonítottak, mégis csupán a vonatkozó korszak fő tendenciáit, domináló 
vonásait jellemzik. A reneszánsz korszak nem mindenestül reneszánsz, s a barokk 
sem mindenestül barokk. Csupán a reneszánsz, illetve a barokk uralmának, túl
súlyának a korszakairól van szó.

Ez a körülmény nem ok azonban arra, hogy a korszak egységét, egy korszak iro
dalmának bonyolult, de mégis összefüggő rendszervoltát kétségbe vonjuk. Amennyire 
elhibázott valamely korszak minden íróját, illetve művét egyszerűen azzal jellemezni, 
hogy ráillesztjük a barokk, romantika stb. etikettet, éppen úgy indokolatlan a kor
szakok fellazítása s a korszakfogalmak felhígítása. Míg korábban inkább az előbbi 
hiba, a Zeitgeist abszolút általánosítása volt a gyakori, újabban főleg a korszak egy
ségének felbontására láthatunk példákat.

Ez utóbbiak közé tartozik az antireneszánsz, antibarokk típusú fogalmak beve
zetése. Hiram Haydn The Counter-Renaissance (1950) vagy Carlo Calcaterra II 
Parnaso in rivolta. — Barocco e Antibarocco nella poesia italiana (1940) c. könyvében 
abból a kétségtelen tényből, hogy a reneszánsz, illetve a barokk korban a kort rep
rezentáló jelenségektől eltérő mozzanatok is bőven találhatók, mesterségesen egy 
ellenáramlatot konstruálnak. Reneszánsz korszak helyett ez esetben olyan korszak
ról kellene beszélnünk, melyet a reneszánsz és ellenreneszánsz antagonizmusa 
jellemez. Ez a felfogás két módszertani hibára alapozódik. Egyrészt a korszak 
reprezentatív művészetét, vagyis az adott esetben a reneszánszt leszűkíti egyet
len tendenciára, egyetlen esztétikai ideál megvalósulására: rendszerint az antik 
ideálokat szem előtt tartó harmonikus, kiegyensúlyozott, klasszikus jellegű iroda
lomra és művészetre. „Igazi” reneszánsznak eszerint csak ez tekintendő, minden 
ettől eltérő, ellentmondásokkal teli, diszharmóniát árasztó, ezoterikus stb. jelenség 
viszont az ellenreneszánsz kategóriájába kerül. Ez utóbbi fogalom így teljesen diszpa- 
rát dolgok halmazává válik, s tulajdonképpen csupán egy negatívum, az ideálisnak 
tartott reneszánsz eszményképtől való eltérés közössége tartja össze. Ez az osztályo
zás útjában áll a jelenségek helyes történelmi értelmezésének, hiszen a reneszánsz 
ellenpólusának megtett kategóriában összevegyülnek a középkor tovább élő jelen
ségei, a reneszánsz „nem klasszikus” jellegű áramlatai, valamint a következő új kor
szak előkészítő mozzanatai. A kutatás így arra kényszerül, hogy ez utóbbiakból mes
terségesen valamely egységet konstruáljon, s így végül a korszak irodalmát valamely 
dualisztikus sémává, két ellentétes eszmény küzdelmévé szimplifikálja. Pedig a X V —

8



XVI. században nem reneszánsz és ellenreneszánsz küzdelme folyik, hanem egy sok
arcú, számos irányzatra bomló, de bizonyos alapvonásaiban mégis összetartozó és 
egységet alkotó reneszánsz irodalom virágzik és fejló'dik.

Különböző', egymással párhuzamosan fejlődő és egymással szemben álló irányza
tok léte, akár a reneszánszban, akár bármely más korszakban azt eredményezi, hogy 
minden későbbi irányzat és korszak megtalálhatja a maga elődjét és ősét a korábbi
akban. így pl. a reneszánszra épül a klasszicizmus művészete, de nem egy tekintetben 
belőle merít erőt a romantika is; ugyanitt gyökerezik a barokk, s joggal keresheti 
benne ősét a realizmus. Ez az összetettség s a későbbi irányzatok és korszakok bizo
nyos fokú anticipálódása a korábbiakban a korszakegységek feloldásának egy másik, 
helytelen gyakorlatára vezetett: a prereneszánsz, preklasszicizmus, preromantika 
és ehhez hasonló fogalmak bevezetésére. Pedig, amit pl. a prereneszánsz vagy proto- 
reneszánsz terminusokkal szoktak jellemezni, az jól elfér a középkor keretei között. 
E fogalmakkal a középkori irodalom egyes áramlatait kiszakítanák a maguk valósá
gos kontextusából, s a későbbi korszak gazdagítása érdekében a korábbit mestersé
gesen elszegényítik. Másrészt viszont a reneszánszt is meg lehet fosztani Shakespeare- 
től, amint azt Friedrich és Malone Outline o f Comparative Literature-je (1954) teszi, 
átutalva őt a preromantikába. Ezt a gyakorlatot folytatva a platonista lírikusokban 
láthatnánk preszimbolizmust, Rabelais-ben prenaturalistát, számos íróban prebarok- 
kot vagy preklasszikust. Ugyanilyen módon minden más korszakot is ki lehet fosz
tani a későbbiek javára, illetve mindegyiknek a kezdeteit kiterjeszteni korábbiak rová
sára. A történeti fogalmakat ez az eljárás teljesen felhígítja, bizonytalanná teszi. 
Sokkal célszerűbb ehelyett megtartani azok precíz történeti értelmét, s az irodalom 
egyetemes korszakait sokoldalúan, dialektikusán, az ellentétek egyégeként értelmezni.

A  korszakegységek fellazításának harmadik gyakorlata az „átmeneti korszak” 
fogalmának a bevezetése. Kétségtelen, hogy a nagy irodalmi korszakváltozások alkal
mával a fejlődés különösen bonyolulttá és összetetté válik. Az irodalomtörténet 
számára különösen hálás feladat ezeknek a komplex kérdéseknek az analízise, a régi 
normákból az újakba való átfejlődésnek a vizsgálata. A kérdés megkerülését jelenti 
azonban, ha az ilyen jelenségeket könnyebbség kedvéért egy ún. átmeneti korszakba 
soroljuk, lemondva annak megállapításáról, hogy voltaképpen miről van szó. Van 
átmenet korszakok között, de nincs olyan korszak, melynek az a lényege, hogy át
menet. A jellegzetesen átmenetinek tűnő irányzatok, mint pl. a manierizmus esetében 
a kutatás eldöntheti, hogy a korábbi korszak, az adott esetben a reneszánsz utolsó 
vagy pedig a keletkező új, azaz a barokk első fázisáról van-e szó. De ha ez nehezen 
dönthető is el bizonyos esetekben, átmeneti jelenségek megléte még nem ok egész 
átmeneti korszakok feltételezésére.

Az elmondottakkal a legkevésbé sem óhajtom kétségbe vonni annak az igen nagy
számú és magas színvonalú munkának a hasznosságát, amelyek ellenreneszánsz, 
preromantika, ilyen vagy olyan átmeneti korszak létének feltételezése jegyében és ki
mutatása érdekében születtek. Mindezek a művek fontos új és megoldatlan kérdések 
tisztázását segítették elő, az irodalom sokoldalúbb, árnyaltabb vizsgálatához járultak 
hozzá. Pusztán a mindebből következő általános végkonklúziót tartom elfogadha
tatlannak, vagyis az irodalmi korszakok teljes felbontásának tendenciáját. Az iroda
lomtörténetivizsgálatok mai állapotában, s különös tekintettel egy nagy összefoglaló 
európai irodalomtörténet előkészítésének szempontjából üdvösnek tartom a kor
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szakok egységének határozottabb kimutatását, s a korszakjelölő terminusok szigo
rúbb történeti értelmezését és használatát. Mindennek érdekében fontos a kor
szak-meghatározó kritériumok vizsgálata, azoknak a külső' és belső összefüggések
nek a megállapítása, amelyek segítségével a korszakolás egységes elven alapuló rendje 
kialakítható.

Az irodalom egy korszakáról véleményem szerint akkor beszélhetünk, ha párhuza
mos vele az egész anyagi és szellemi művelődésnek, illetve az ennek alapjául szolgáló 
gazdasági és társadalmi struktúrának egy meghatározott történeti fázisa. Az iroda
lom korszakai voltaképpen a civilizáció korszakainak felelnek meg, s a reneszánsz, 
a barokk, a romantika stb. a társadalom és civilizáció fejlődése egy-egy nagy törté
nelmi korszakának intellektuális-művészi igényeit elégítik ki. Nemcsak reneszánsz 
és barokk irodalom, illetve művészet van, hanem egyúttal reneszánsz és barokk 
civilizáció is, amennyiben az előbbi nagyjában-egészében kifejeződése a középkor végi 
városok és a polgárság nagy gazdasági és társadalmi fellendülésének, a modern Eu
rópa születésének, míg a barokk megfelel egy viszonylagos gazdasági stagnációnak, 
a nemesi társadalom restaurálódásának vagy konszolidálódásának, egy modernizált 
feudalizmus periódusának. Reneszánsz és barokk azoknak a társadalmi erőknek 
a szülöttei voltak, melyek az adott kor fejlődésének fővonalában álltak. így korunk 
legfőbb centrális kérdéseire adhattak választ, általános, egyetemes igényeket elégít
hettek ki, a társadalmilag lokalizálható kezdetek után a társadalom egésze, valamennyi 
osztálya asszimilálhatta azokat. A manierizmus pl. már csak azért sem lehet külön, 
ún. átmeneti korszak, mert kötve maradt egy szűk társadalmi réteghez, nem lépett 
túl az intellektuális elit, a szellemi arisztokrácia keretein.

A korszakolásnál tehát a szociológiai aspektust tekintem kiindulópontnak, pon
tosabban a kultúra és irodalom fejlődésében domináló szerepet játszó társadalmi 
osztályok létfeltételeit, érdekeit és igényeit. Amikor egy új osztály válik a kulturális 
fejlődés első számú letéteményesévé, vagy pedig ha a kultúrában vezető szerepet ját
szó osztály törekvéseiben, érdekeiben és igényeiben döntő változás áll be, rendszerint 
új korszak kezdődik az irodalomban is. Annál is inkább, mert ilyenkor az adott tár
sadalom egész művelődése átalakul, megváltozik a vezető ideológia, és mindezzel 
együtt jár új stílus vagy stílusok keletkezése. Ilyen esetekben tehát az irodalom esz
mei és formai elemeinek egész rendszere megváltozik, és bizonyos határok között 
állandósul, egészen a következő nagy fordulatig. Az irodalmi korszak létrejöttében 
és tartalmi sajátságainak meghatározásában tehát a társadalmi és ideológiai tényező
ket tartom a legfontosabbaknak; a korszak legszembetűnőbb ismertetőjének pedig 
az arra jellemző stílust vagy stílusokat tekintem.

Azért beszélek stílus vagy stílusokról, mert van ugyan koincidencia korszak és 
stílus között, de ez ritkán valósul meg egy az egyhez alapon, vagyis hogy egy kor
szaknak egyetlen nagy stílus felel meg. Korszakváltás mindig együtt jár stílusváltással, 
új stílus megjelenésével, de nem minden új stílus jelentkezése jelenti egyúttal új kor
szak kezdetét is. Olyan stílusok, mint pl. a manierizmus vagy a rokokó, voltaképpen 
elválaszthatatlanok a reneszánsztól, illetve barokktól, mint nagy korstílusoktól, s 
azok változatai, fejlődésük utolsó fázisai csupán. Vagy az is előfordulhat, hogy vala
mely korszakban a különböző műfajok vagy művészeti ágak egymással időben pár
huzamosan más-más stílus jegyében fejlődnek. Szimbolizmus, naturalizmus és imp
resszionizmus pl. egyetlen korszak stílusai, ugyanaz a társadalom képezi alapjukat
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Társadalmi struktúra és stílus összefüggéseire s ezáltal egy irodalmi korszak meg
határozására jó példa a reneszánsz. Ekkor Nyugat-Európában egy új osztály, a pol
gárság került a kulturális és irodalmi fejlődésélére, Kelet-Európábán pedig a továbbra 
is domináló feudális osztály alakult át gyökeresen. Az új osztályérdekek és igények 
a humanizmus eszméiben jutottak kifejezésre, a humanizmus eszméitől áthatott mű
vek pedig a reneszánsz stílus köntösében születtek. E korszak vége akkor következett 
be, amikor a feudalizmus újra megszilárdult egész Európában, s így vagy ismét a 
nemességé lett a vezető szerep, vagy ha ez a reneszánsz során sem vált vitássá, akkor 
helyzetében és érdekeiben köszöntött be újabb alapvető változás. Ezzel együtt elsor
vadt a humanizmus is, s felbomlott a reneszánsz stílus is.

A társadalom mint alap és a stílus mint ismertetőjegy alapulvétele a korszakok 
meghatározásánál azért is célszerű, mert így lényegében hasonló princípiumokat 
helyezünk előtérbe, mint amelyek az irodalomtörténet másik alapvető kategóriájának, 
a nemzetinek meghatározásánál is döntő szerepet játszanak. Nemzet és korszak az a 
két alapkategória, melynek keretei között az irodalom jelenségei történetileg rend
szerezhetők. Csak míg a nemzeti irodalom egy meghatározott társadalomnak az 
irodalma, mely társadalom különböző struktúrák egymásutánjában fejlődik, addig 
egy korszak irodalma egy, a különböző nemzeteknél többé kevésbé egyidejűleg meg
levő, azonos vagy hasonló társadalmi struktúrának a produktuma. Míg a nemzetinél 
a társadalom kontinuitása, addig a korszaknál a társadalmi struktúra hasonlósága 
az alapvető.

A társadalom kontinuitása folytán a nemzeti irodalomnak kialakulnak bizonyos 
makacsul állandó és csak lassan változó, alakuló elemei, melyekben kifejeződik az 
adott irodalom nemzeti karaktere, melynek a nyelv csak legfőbb hordozója, de ko
rántsem kizárólagos ismérve. Ez a caractère national, vagy ha éppen úgy tetszik, 
nevezhetjük style nationalnak is, korszakonként módosul ugyan, organikus folya
matossága mégis mindig felismerhető. Hasonlóképpen egy korszak irodalmának is 
vannak bizonyos általános és határozott ismertetőjegyei, melyek ugyan nemzeti 
variánsokban jelentkeznek, mégis alapvető azonosságot mutatnak. Ez a style d’épo
que, vagy caractère d’époque ezért szükségképpen internacionális jellegű, egységét a 
hasonló társadalmi struktúra egyidejű megléte biztosítja.

Ismeretes, hogy az összehasonlító irodalomtörténet kibontakozása előtt az iroda
lomtörténeti vizsgálatok szinte kizárólag nemzeti keretek között folytak, egy-egy 
nemzeti irodalom kutatására összpontosultak. A korszakolás kérdése is ennek követ
keztében alárendelődött a nemzeti szempontoknak, s többnyire az egyes nemzeti 
történetek egyedi sajátságaihoz igazodott. Az összehasonlító és általános irodalom- 
történet egyik nagy érdeme ennek a nemzeti egyoldalúságnak a csökkenése s a 
nemzeteket összekapcsoló sajátságok előtérbe állítása. Ezt a folyamatot jelentős 
mértékben erősítheti az irodalomnak fejlődésére egyetemesen érvényes korszakolás 
kidolgozása, illetve az általános érvényű korszakkategóriák mennél pontosabb körül
írása. Ha sikerül az irodalomtörténetírásban a korszak kategóriáját ugyanolyan 
pontossággal meghatározni és ugyanolyan rangra emelni, mint a nemzetit, akkor 
létrejöhet a nemzeti és egyetemes szempontok helyes aránya, egyensúlya az irodalom- 
történeti vizsgálatokban. A nemzeti egyoldalúságokat megfelelőképpen korrigálja a 
korszakok egyetem volta, az utóbbiak elvont sémákká való merevedésének pedig 
útját állja a nemzeti változatok sokrétűsége és gazdagsága.
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N Y I R Ő  LAJOS

A v a ló ság e lem  helye 
az  irodalm i m űben*

Megegyezhetünk-e abban, hogy Solohov Csendes Donja a kozákok története az 
Októberi Forradalom szenvedélyes viharában? Tekinthetjük-e Semprun A nagy 
utazását csupán a francia ellenállás és a német koncentrációs táborok ábrázolásának ? 
Vajon helyénvaló-e Mauriac Viperafészkét egy polgári család krónikájának tekin
teni? Aligha akad olvasó, irodalomtörténész vagy kritikus, aki az irodalmi műnek 
ezt a közvetlen informatív jellegét elvitatná, vagy akárcsak kisebbítené. Valóban az 
irodalomnak van olyan funkciója, amelyet — jobb szó híján — ismeretközlő' funkció
nak nevezünk. Viszont azonnal és önkéntelenül felvetődik egy másik nem kevésbé 
izgalmas kérdés : ha elismerjük az irodalom ismeretközlő jellegét, vajon ezzel való
ban megragadtuk-e, kimerítettük-e az irodalom társadalmi funkciójának lényegét?

Számunkra, marxista irodalomtudósok számára alapelv az a tétel, hogy az iroda
lom a valósággal szoros kapcsolatban áll. Kérdés viszont az, hogy az irodalmi mű 
esztétikai értéke milyen értelemben mérhető az irodalmi mű valóságtartalmával 
(pl. a történeti, társadalmi, erkölcsi stb. tényekkel). Vajon ezeket csak a valósággal 
való egyenes, közvetlen megfelelésének arányával, illetve mennyiségével kell mérnünk ? 
Erre a kérdésre nem egyszerű a válasz, hiszen ez az irodalomnak a társadalmi fel
építményben elfoglalt helyét, sőt az egész emberi tevékenységben vállalt szerepét 
teszi mérlegre.

Próbáljuk meg kiindulásul azt körvonalazni, hogyan „viselkednek” azok az „élet- 
tények” vagy „valóságelemek” , amelyekkel az irodalmi műben találkozunk.

Mindenekelőtt látnunk kell, hogy az irodalmi mű különböző aspektusok szerint 
közelíthető meg, nem is egyszerűen csak az irodalomtudomány különböző módszerei 
szerint. Az irodalom ugyanis kapcsolatban áll az ember egész tevékenységével, ezért 
az emberi tevékenység valamennyi oldaláról megközelíthető. Előfordulhat, hogy az 
irodalmi műben talál megfelelő anyagokat, pl. esetleírásokat egy olyan „távoli” 
tudomány is, mint az orvostudomány. Tolsztojnál az Ivan Ivanovics halálában pl. 
a betegség szimptómáinak mesteri leírását találjuk, melyet egy időben az orvostudo
mány is fel tudott használni. Köztudott, hogy Freud alapvető tételeinek megalapozá
sához forrásként használta az Oidipuszt és többek között Dosztojevszkij regényeit is. 
A pszichológia egyébként is szívesen meríti példáit Proust, Joyce és más írók műveiből. 
Az irodalmi mű némely vonatkozását pedig a szociológia értékesíti. A történészek 
szintén hasznát veszik az irodalomnak, sőt az ókor bizonyos korszakának történeti 
„rekonstrukciójában” olykor szinte kizárólag irodalmi forrásokra vannak utalva, 
pl. Homérosz eposzaira. Az pedig nagyon is természetes, hogy a nyelvészek számára 
az irodalom valóságos kincsesbánya. De más vonatkozásban is hasonló a helyzet. 
Közismert pl. Engelsnek az a kijelentése, hogy Balzac műveiből lényegesen többet 
tudott meg kora francia gazdasági életéről, mint az összes kortárs közgazdász írásai

* Részlet a szerző az 1970 augusztusában rendezett bordeaux-i AILC kongresszusán elhang
zott előadásából.
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ból. Talán e néhány kiragadott példa is elegendő alátámasztani azt a gondolatot, 
hogy a mű építőanyagai az ember életének valamennyi területét képviselik. Valójában 
azonban mi történik itt ? Az említett nem-irodalmi tudományok az irodalmi tényeket 
voltaképp kiszakítják az irodalmi kontextusából, és a maguk szférájába emelik át. 
Természetes, hogy eközben a legcsekélyebb mértékben sem törődtek ezeknek az 
elemeknek a művön belüli rendeltetésével és funkciójával. Ha nem az irodalomtudo
mányjár el így, akkor a dolog rendjén való. Csak hogy nemegyszer az irodalomtudo
mány művelői folyamodnak az irodalmi mű egyes elemeinek a mű szerves testéből 
való kiszakításához és azoknak a mű egészétől elvonatkoztatott elemzéséhez. Ez 
viszont már nincsen rendjén.

Az irodalomtudományi kutatások specifikus tárgya az irodalom, s bár ez nem 
jelenti azt, hogy az irodalomtudomány nem végez vagy nem végezhet nem specifi
kusan irodalmi jellegű vizsgálatokat, az ilyen elemzések feladata is az irodalom belső 
körének megvilágítása, vagyis ezekben is jelen kell lennie egy sajátosan irodalmi cél
nak. Az irodalomtudomány gyakorlatában azonban gyakori, hogy irodalmi elemzés 
címén, művön kívüli jelenségeket tárgyaljanak anélkül, hogy ezt a fontos szempontot 
figyelembe vennék. Előfordul, hogy irodalomtörténészek a műnek azokat az elemeit 
vizsgálják, amelyek azt valamely konkrét valósághelyzethez kötik, vagyis főleg az 
irodalmi műnek azokat az összetevőit részesítik előnyben, amelyek első látásra köz
vetlen viszonyt jeleznek az irodalmi „ábrázolás” és a valóság bizonyos tényei között. 
Tévútra visz ez a gyakorlat azért, mert a tematikai elemet, a művet megalapozó 
más elemek szerves egységéből kiemeli, vagyis mesterségesen elszakítja a mű fő meg
határozó tényezőitől. Hasonló egyoldalúságban szenvednek azok a kutatások is, 
amelyek az irodalmi mű nyelvi elemzése címén nem a műre jellemző mozzanatokat 
ragadják meg, hanem csupán általános nyelvészeti normákat tartanak szem előtt. 
Az ilyen és hasonló kutatások lehetnek igen hasznosak, közvetve a mű megértését 
is elősegíthetik, de zavaróan hat, ha az irodalmi mű egészéből elvont aspektusokat 
a mű legsajátosabb belső tényeiként tüntetik fel.

Mivel az irodalomtudós az irodalom sajátosságainak megvilágítása céljából az 
irodalmi művet részeire bontja, nem célszerűtlen hangsúlyoznunk azt az egyszerű 
igazságot, hogy az irodalmi mű esztétikai képződmény, s mint ilyen oszthatatlan 
entitás. Ez az egység ugyanakkor különböző eredetű elemek sokaságából épül fel. 
Vannak köztük olyanok is (pl. a rím, a versmérték, bizonyos motívumok, eljárások), 
melyek magában az irodalomban termelődnek újra az irodalomtörténeti létezésének 
folyamatában. E folyamat révén természetesen irodalmon, azaz irodalmi műveken 
kívül létező tények is irodalmi tényékké válnak, és esetleg az irodalom belső mozgásá
ban továbbra is újratermelődnek. Akad ezzel szemben számos olyan elem, amely 
nem a belső folyamat eredménye, hanem újra meg újra az emberi tevékenység külön
böző szféráiból áramlanak be az irodalomba, pontosabban az egyes irodalmi mű
vekbe. Ezek az életelemek, valóságtények már pusztán azáltal, hogy az irodalmi mű
ben foglalnak helyet, természetesen már nem az élet, nem a valóság tényei, hanem a 
mű elemei, tényei, s noha valamelyes vonatkozást megőriznek eredetükkel, nem egy
szerűen élettények, valóságtények, hanem műbeli „élettények”, műbeli „valóság
tények”. Ezek az életelemek, valóságtények az irodalmi műben nem változnak meg a 
felismerhetetlenségig, hanem mint mondottuk, eredeti jelentésükből is megőriznek 
némely, a mű és jelentése szempontjából nem jelentéktelen vonatkozást.
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A  műbeli tényékké vált élettények a művön belül nemcsak az eredeti jelentésükből 
őriznek meg valamit, hanem ezzel egyidejűleg olyan jelentéshez és olyan funkcióhoz 
jutnak, amilyennel nem rendelkeztek eredeti közegükben. Bovaryné szenvedélyes 
szerelme és házasságtörése pl. fontos morális és erkölcsi elveket képvisel a műben, 
ezeknek mint valóságtényeknek a művön belül fontos szerepük van az esztétikai 
információ képzésében, s ez a jelentésük csak a mű belső rendszeréből fejthető meg. 
Tudjuk, hogy Tolsztoj a Háború és béke megírása előtt elmélyülten tanulmányozta a 
XIX. századi orosz társadalom történetére vonatkozó dokumentumokat, s műve 
kétségkívül fontos mozzanatokat ragadott meg az orosz táisadalom történetének 
ebben a periódusában. E történeti valóságtények leírásának lényegi eredményét 
azonban nem a történeti információban, hanem a mű esztétikai információjának 
létrehozásában kell látnunk. Pilinszky megrázó esztétikai élményt nyújtó versei 
természetesen a koncentrációs táborok életéről is nyújtanak valamelyes információt, 
de ezeket a legvulgárisabb értelmezés sem merné pusztán a koncentrációs táborokra 
vonatkozó adalékokként érzékelni.

Az életanyagok, valóságtények az irodalmi mű szövetébe kerülve valamiféle meta
morfózison mennek át, ennek az átalakulásnak a révén válnak esztétikai információt 
hordozó elemekké.

Művün belüli „élettényeknek”, „valóságtényeknek”, tekinthetjük mindazokat az 
elemeket, melyek az irodalmi műben a valóságban megtörtént, vagy ténylegesen „ob
jektíve” létező jelenségekre utalnak, azokat „láttatják” vagy „érzékeltetik”. A műal
kotásban az író „felvonultathat” történelmi korokat, történelmi alakokat, királyokat, 
császárokat, mandarinokat. Megtörtént eseményeket, a valóságból ismert embereket 
állíthat a mű központjába (Tolsztoj, Nagy Péter, Victor Hugo: Huhogok, Madách: 
Az ember tragédiája, Németh László: Gandhi, Illyés Gyula: Fáklyaláng). Olykor 
magától az írótól értesülünk arról, hogy műbeli figurájának konkrét személy volt a 
modellje (Thomas Mann: Mario és a varázsló, Flaubert: Bovaryné, Sánta Húsz 
órájában Jóska, az elnök). Az ilyen élettényeknek számos különböző típusa van, s a 
maguk eredeti mivoltában ezek a tények minden kétséget kizáróan élettények. Már 
bonyolultabb az élettény státusa azokban a művekben, ahol az író fiktív, saját maga 
által teremtett, a valóságban meg nem történt, de megtörténhető eseményeket, ese
teket, cselekményeket szerepeltet. Ilyenkor az események, esetek, cselekmények, 
vagy hősök, szereplők stb. egy vagy több vonásukkal, jellemükkel stb. az életbeli 
analógiákat idézhetik fel bennünk. A mű az élettényt tehát kiemeli eredeti összefüggé
séből, kauzális viszonyaiból, ezáltal deformálja eredeti jelentését és értelmét. Az élet
tény az irodalmi műben a mű belső törvényei szerint kapja meg a maga helyét. A 
művön belül az „élettény” az új összefüggési rendszer része, új determinánsai, 
új kauzális viszonyai vannak. Ezáltal új jelentést, új értelmet kap. Tehát a tények 
deformációjával egybeesik az új jelentés létrejötte, mely egyúttal az eredeti élettényt 
is új megvilágításba helyezi. Az új jelentést pl. oly módon kaphatja, hogy más élet- 
tényekkel állítja szembe, ütközteti össze az író. Olyan helyzeteket is képezhet az író, 
amilyenek a valóságban sohasem realizálódhatnak, azaz az életben soha sem talál
kozó tényeket ütköztethet össze. Pl. Sánta Ferenc Zsitomirja és Vaclavja csak egy 
irodalmi műben szállhatott közös sírba, vagy vitatkozhatott a maga igazáról. Az 
élőket a halottakkal hozza össze Szabó Dezső a Feltámadás Makucskán című no
vellájában vagy pedig Mikszáth Új Zrínyiászában. Semprun A nagy utazás című
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művében a semuri fiút mutatja meg élőnek és halottnak: „Szerettem volna hallani a 
semuri fiú megjegyzéseit. Csakhogy a semuri fiú meghalt, ott maradt a vagonban. 
Nem hallom többé a semuri fiú megjegyzéseit. — Soha sem lesz vége ennek az 
éjszakának — mondja a semuri fiú.”

A különnemű tények párosításával, összeütköztetésével jön létre egy új jelentés, 
amely elválaszthatatlan a mű egészétől. A műben a különböző elemek tehát egy új 
jelentés létrehozását tették lehetővé, miközben egy összefüggő rendszer koherens 
részeivé váltak. A műelemek eggyé válásának fontos tényezője még a párosító szem
benálló elemek izomorfiája. A szembenálló alakok mintegy kiegyenlitik egymást. 
Ha megnevezzük Othellót, rögtön felidéződik Jago is; ha Ludas Matyiről beszélünk, 
ott áll mellette Döbrögi. Tehát a különböző elemek valamilyen módon együvé tar
toznak, vagyis csak azok a jelenségek párosíthatok, amelyekben van valami, ami egy
mást egyidejűleg, egy gesztusban összeköti, egyszerre vonzza és taszítja. Végső fokon 
ezáltal jön létre a műben ezeknek a jelenségeknek a statikája. Az élettényeket termé
szetesen nemcsak az egyéb „élettényekkel” való szembeállítás, hanem az irodalmi 
folyamatban állandóan újratermelődő elemek (konvenció, normák, eljárások stb.), 
is összefogják, az „élettények” ezekkel is szerves egységet alkotnak.

A műalkotásban szereplő „élettények” tehát a valóságos élettényekhez képest 
sajátos, a mű szervezetében megelevenedő elemek, melyek — mint az imént jeleztük — 
egymással és a mű egyéb elemeivel alkotott viszonyaik révén határozzák meg a mű 
esztétikai jelentését. Ezen a ponton újra felvethetjük azt a kérdést, van-e értelme annak, 
hogy az így átváltozott műbeli „élettényt” valóságbeli párjával mérjük össze. Már 
utaltunk arra, hogy veszélyes lehet az olyan irodalomtudományi gyakorlat, amely a 
mű egyes elemeinek kiragadásával elferdíti a mű esztétikai jelentését. Az ilyen meg
közelítés leggyakoribb formája, hogy a kiszakított elemeket az irodalomtudós más 
szférába transzponálja, és behatóan ebben a közegben — szociológiai, történeti, 
etikai stb. vonatkozásban — vizsgálja. Az így szociológiai, lélektani, filozófiai érte
kezéssé minősített műrészletet az adott nem-irodalmi mércékkel értékeli, s ezek alap
ján próbálja megállapítani, hogy a mű milyen mértékben „valósághű”. A fent mon
dottak alapján beláthatjuk, hogy az ilyen vizsgálat nem vezet az irodalmi mű valódi 
valóságtartalmának érzékeléséhez. Az következik ebből, hogy a „külsőleges” meg
közelítésnek semmi jogosultsága sincs? Az irodalom autonóm jelenség, saját törvé
nyekkel rendelkezik, s önnálló fejlődése van, de ez az autonómia relatív is, mert mint 
megállapítottuk, az irodalom része az ember egész tevékenységének, és szoros kap
csolatban van a társadalom egyéb tudatformáival. A kapcsolat az ember többi 
tevékenységével az irodalmi mű különböző — szociológiai, lélektani, filozófiai 
stb. — aspektusaiban mutatkozik meg. Ezeknek a különböző aspektusoknak a kuta
tása nélkülözhetetlen. Célja pedig legalábbis irodalomtudományi vonatkozásban az, 
hogy az irodalmi műben transzformált elemek sajátosságait az adott aspektusból 
vizsgálja meg. Ez a „külsőleges” vizsgálat olyan rejtett tényezőkre mutat rá, amelyek
nek kihatásuk van az egész műre. Az ilyen külsőleges kutatásoknak akkor van ér
telme, ha szem előtt tudja tartani a kiragadott tény műbeli specifikumát, helyét a 
mű egészében.

Tehát a mű ugyan nem „mása” a valóságnak, nem „árnyéka” az életnek, de a 
„külsőleges” megközelítés is hozzájárulhat annak feltárásához, miben hasonlít a mű 
a valósághoz, és miben tér el tőle. A hasonlóságnak is, a különbségnek is nagy jelen
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tősége van abból a szempontból, hogy ezek alapján tudjuk még világosabban látni 
azt a funkciót, melyet a műben, a mű sajátos kontextusában szereplő „valóságelemek” 
betöltenek. Ez az eljárás előkészíti, gazdagítja, pontosabbá teszi a mű egészének az 
összetevését a valóságnak azokkal az átfogó „jelenségeivel”, problémáival, melyek a 
mű esztétikai jelentését meghatározzák. A műelemzésben tehát állandóan szem előtt 
kell tartanunk, hogy az irodalmi mű zárt világ és objektív tény. Ugyanakkor túl is 
mutat önmagán. Jelentése és lényege egyfelől önlétében rejlik, jelentését magában 
hordozza, és az a jelentés kizárólag „külsőleges” megközelítésével nem ragadható 
meg. Másfelől a „külső” „belsővé” válása olyan szintézist eredményez, mely a mű 
részleteiben reflektált valóságszegmentumok helyett a valóság nagyobb, átfogóbb 
összefüggéseire utal. Ezek az összefüggések az ember tevékenységének egészét érintik, 
ezért végső fokon a mű teljes jelentése az ember egész tevékenységének figyelembe
vételével közelithető meg.

ВЕКЕ L Á S Z L Ó

M ag y ar nem -ábrázo ló  m ű v észe t
I.

— [Az absztrakció'továbbfejlődése: konstruktív és organikus tendenciák —

Jó lenne végre magunk mögött tudni a nem-ábrázoló művészetek fogalmi definíciói
nak ingoványát. Jó lenne — de semmi reményünk arra, hogy valaki akárcsak a feno- 
mén megjelölésére is egyedül érvényes terminust találjon. Az absztrakt jelző, és ma
gyar megfelelője, az elvont, sokak szerint mindenre érvényes, ami művészet, de még 
nagyobb baj, hogy nálunk az idők folyamán meglehetős pejoratív akcentust kapott. 
Használjuk tehát helyette a non-figuratívot. Ez ugyan valaminek a tagadását jelzi 
csupán, ha az ábrázolásét — nagyjából is elfogadhatnánk. Ha viszont a figura taga
dásaként értelmezzük, mit tegyünk a figurát absztraháló vagy az elvont figurát te
remtő művekkel? Nevezzük a jelenséget tárgynélkülinek ? Már a szó német eredetije 
(gegenstandslos) is kétértelmű volt, egyaránt jelezte a materiális tárgynélküliséget és 
a téma hiányát. De akármennyit is okoskodunk, a fogalmak már megrögződtek, és 
így a megfelelő magyar művészek is úgy jártak, mint a fauve-ok: helyes vagy helytelen 
volt a név — kénytelen-kelletlen vállalniuk kellett „absztrakt” voltukat. (Kállai Ernő, 
1943: „Az »absztrakt« ugyanolyan gyatra, elméleti mankó-fogalom, mint a »kubiz- 
mus« — sőt még ennél is rosszabb. Csak azért élünk vele, mert már befészkelte magát 
a közhasználatba. Okosabb volna a tárgyilag ábrázoló festészettől való különbséget 
hangsúlyozandó, jelző, illetőleg konstruáló festészetről beszélni.”) Az igazság kedvé
ért meg kell azonban jegyeznem, hogy az elnevezés nemcsak logikai, hanem történeti 
kérdés is: a 40-es évek folyamán állandósult az „absztrakt” jelző Magyarországon. 
„Az absztrakt festészet itt (Kelet-Európábán — B. L.) azt a felfokozott látásélményt 
jelentette, amely egy tökéletesen új életrend követelésével párhuzamosan haladt és 
azt képviselte. Kelet-Európában az absztrakció emberi magatartást jelentett és jelent 
ma is, és valószínűleg még jó ideig ezt fogja jelenteni.” Bármennyire is lényegbe vágó
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Hamvas Béla megállapítása (1947), azok a hajdani irányzatok, melyeket e magatar
tás — és a vele párosuló posztimpresszionizmus-ellenesség — közös nevezőjére lehe
tett hozni, napjainkra eltérő tendenciákra bomlottak. A látványfestészettel való 
szembehelyezkedés hangsúlyozása kevés ma már ahhoz, hogy lényegeset közöljünk 
olyan művészi koncepciókról, melyek e negáció alapján állva hol teljesen, hol pedig 
mind lényegesebbé váló nüanszokban ütnek el egymástól. Mégis ragaszkodnunk kell 
a címben megjelölt „nem-ábrázoló” kritériumhoz — csupán azért, hogy a bemuta
tásra kerülő sokféle művész történetileg közös forrásait és a történeti folyamatossá
got szem elől ne tévesszük.

Nyilvánvaló ugyan, hogy a magyar művészet egészében sohasem juthattak vezető 
szerephez az elvont törekvések, ám a „miért nem?” kérdésre hiányzik még az alapos 
történeti elemzéssel adandó válasz. Feltárásra vár még sok rejtett összefüggés, tisztá
zandó az eseménytörténet számos részlete. Azonban legalább a közeli előzményekre 
utalnom kell (a magyarázkodást elkerülendő, csak száraz és erősen koncentrált ada
tok formájában). Kassák, Bortnyik, Mattis-Teutsch és társaik a 20-as évek elején, 
a „Progresszív Fiatalok” (így Vajda, Korniss, Veszelszky) az évtized végén, aztán az 
européer pécsiek : Breuer, Forbát, Molnár, illetve Martyn nevével jelezhetők elsősor
ban a két világháború közti időszak főbb tendenciái.

A felszabadulástól kezdődő események:

1945 — Az Európai Iskola megalakulása
1946 — Kállai megrendezi az Elvont művészet első magyar csoportkiállítását (Fekete,

Gyarmathy, Jakovits, Lossonczy T., Makarius, Marosán, Martinszky, Martyn, 
Vajda L., Zemplényi) — Önálló kiállítások: Korniss, Martyn, Gyarmathy — 
Korniss: Illuminációk

1947 — Elvont művészet II. kiállítása — A Galéria a 4 világtájhoz kiállításai: Új világkép,
Gyarmathy, Lossonczy T. és I., Fekete, Martinszky, Busó-kiállítás — A magya
rok szereplése a párizsi Salon des Réalités Nouvelles-en — Önálló kiállítások: 
Barcsay, Korniss — Kiadványok: Bernáth: írások a művészetről; Hamvas— 
Kemény: Forradalom a művészetben; Kállai: A természet rejtett arca, Picasso; 
Kassák: Képzőművészetünk Nagybányától napjainkig; Lukács: Az absztrakt 
művészet mai magyar elméletei; Pogány: A magyar festészet forradalmárai

1948 — Az Európai Iskola megszűnik — Kállai megrendezi az „1948” kiállítást — Ön
álló tárlatok: Gyarmathy (utána „A ma képzőművészete” vita), Lossonczy, 
Jakovits, Vajda J. — Rabinovszky: Levél Martyn Ferenchez az absztrakt művé
szetről

1954 — Kállai meghal
1956 — Kassák—Pán: A modern művészeti irányok (Nagyvilág) — A „Hetek” kiállítása

Esztergomban
1957 — Tavaszi Tárlat — Kassák egyéni kiállításai
1960 — Kassák-kiállítás a párizsi Galerie Denise Renében
1961 — Kassák—Vasarely-mappa kiadása Párizsban — Új írás vita
1962 — „Modern építészet és képzőművészet” kiállítás — Martyn részvétele a Velencei

Biennálén
1964 — Kiállítások: Csiky, Gyarmathy, Hencze, Korniss, Keserű, Nádler, Papp
1965 — Kiállítások: Korniss, Papp
1966 — Stúdió 66 (Fajó, Keserű, Karátson, Molnár stb. külön teremben szerepel); Bak,

Frey, Hencze, Hortobágyi, Molnár, Nádler, Tót az Ady E. Művelődési Otthon
ban, Deim, Kósza Sipos, Nádler Szentendrén állít ki — Gyűjteményes kiállítások : 
Barcsay, Korniss, Vajda
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1967 — Kassák kiállítása, halála; monográfia jelenik meg róla (Bori—Körner) — Moore
a Műcsarnokban — Egyéni kiállítások: Csáji, Csutoros, Lantos, Ország

1968 — Gyarmathy megrendezi a „Hagyományok” kiállítást (Orosz konstruktivizmus,
Moholy-Nagy, Kemény, Vasarely, a Galéria a 4 világtájhoz egykori tagjai) 
— Az első „Iparterv” kiállítás — Egyéni tárlatok: Kassák emlékkiállítás, Csáji, 
Fajó, Ország, Pauer — Gyarmathy összeállítja a „Bauhaus útján” c. albumot; 
Bak, Fajó, Molnár, Nádler szerigráfia-mappát készít — Zománc-szimpozion 
Bonyhádon

1969 — Az első „Szürenon” kiállítás — Pécsi művészek a Nemzeti Galériában, Martyn
Pécsett, Vasarely Pécsett és a fővárosban

1970 — Az „Ipartervesek” egyéni kiállításai a KFKI-klubban, Martyn Tihanyban,
Lantos és „Mozgás” kiállítás Pécsett, „kápolnatárlatok” Balatonbogláron — 
Pauer kialakítja a „Pszeudoart”-ot. (A kronológia néhány szobrászra is hivat- 
zik. Őket azonban, praktikus okokból, egy másik tanulmány fogja tárgyalni.)

Körülbelül 1964 tájára tehető a fiatalok, a harmincas években születettek szárnypró
bálgatása, melynek motivációjában erős szerepe volt az avantgarde hagyományokhoz 
csatlakozás, az idősebb nemzedékkel együttműködés vágyának. A fiatalok az azóta 
eltelt néhány évben viszonylag nagy utat járhattak be, ami jelentős mértékben 
annak a felismerésnek köszönhető, hogy ki lehet indulni a mások által elért ered
ményekből is, tehát nem feltétlenül szükséges végigstudírozni a természetmeg
figyeléstől az elvont képépitkezésig terjedő fokozatokat. Az idős mesterek közül 
még sokan befutották ezt a hagyományos pályát — végeredményük lényegében az 
elvont művészet egyik lehetséges típusa. Az igy keletkezett kompozíciót azonban 
többféleképpen determinálhatja a látványkiindulópont. Leggyakoribb a táji han
gulatok szubsztrátumának visszaadása, mint ahogy Kontraszty László teszi hul
lámzó ritmusú lírai tenger-képein, vagy meglevő tájak felfokozott átköltése (az 
elhunyt művészek, Bene és Gadányi példája). M artyn  Ferenc régebbi kompozícióin 
is gyakran érezhető tájak reminiszcenciája, de amorf lények, lebegő alakzatok mö
götti, pusztán színátmenetekkel érzékeltetett távlatként. — Szívesen hajlanék arra, 
hogy csak az ilyen áttételes természeti képeket nevezzem absztraktnak, megkülön
böztetésként az olyan művektől, melyek már semmiféle utalást nem tartalmaznak 
„felismerhető” látványelemekre (Martyn oeuvre-jéből az utóbbi típusra példa a 
Triptichon vagy a Szerkezet). Ám éppen a pécsi művész példázza, hogy az „abszt
rakt tájkép” nem egy-egy táji részlet végsőkig vitt átdolgozásából adódik, hanem 
bizonyos konvencionális jelek alkalmazásából, a tárgyi utalással nem terhelt motí
vumok között. Ilyen jelek a harmadik dimenzió érzetét vagy az „eget” és „föl
det” jelentő szinösszeállítások, a „horizontvonal” a hegyek kontúrjaként is fel
fogható hullámvonalak, napkorongszerű körök a kép felső részén stb. Természe
tesen, ha egy posztimpresszionistáról megállapítjuk, hogy „egyes képein szinte a 
tiszta noníigurációig jut el” (pl. Bartha László Balaton-képei), nem valódi absztrak
cióról van szó, hanem a fordítottjáról: szokatlan természeti képek elvont kompozí
ciókkal való véletlen hasonlóságáról. Egyedülálló jelenség viszont Fekete Nagy Béla 
piktúrája, mivel egy teljesen elvont, vonalkonstrukciókat alkotó periódus után festi 
természet- és látvány ihlette képeit. Szigorú formákba tördeli a természet szabályta
lanságait, zárt térrácsokká hajlítja a faágakat, a hegyeket színes kristályokra emlé
keztető formákból állítja össze. Mindez sajátos kétértelműséget hoz létre : sok esetben 
nehéz dönteni, ábrázoló vagy nem-ábrázoló kompozíciót látunk-e magunk előtt. 
Vonal- és formakonstrukcióiban általában van annyi „valóságelem”, hogy a néző
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számára megadja az első útbaigazítást, de a színösszeállítások mindig transzponál
tak : nem a látványhoz, hanem a festő emócióihoz illő hangulatot adnak.

Az optikai látványra való utalások, melyek nem szorítkoznak pusztán a tájra, ha
nem analóg módon csendéleteket (lásd Domanovszky újabb fél-absztrakt képei), 
vagy antropomorf képződményeket is eredményezhetnek (Hincz: Széttört tükör), 
értelmezhetők akár a hagyományos szemléletű nézőnek nyújtott „utolsó fogódzó”- 
ként, akár úgy, hogy a természet elemei „visszatérnek az ablakon”.

A nem-ábrázoló kép genezisét tekintve, a természetből való levezetésnél sokkal 
fontosabb a kreatív, az építkező — tehát a fordított — folyamat hangsúlyozása. 
Barcsay Jenő, akinél (ha nem is szabályos egymásutánban) végigkövethetők az elvont 
képalkotás „mondriani” útjának egyes fázisai, az 1970-es Képarchitektúrákban úgy 
bánik az elemekre bontott építészeti motívumokkal, mint valami mozaikkövekkel: 
De Stijl hangulatú, ugyanakkor itt-ott ablakra, ajtóra emlékeztető részleteket fel
villantó síkkonstrukciót állít újra össze belőlük.

Barcsay neve nélkül nem lehet beszélni a magyar konstruktivizmusról — ami kissé 
következetlen megállapítás, ha szigorúan csak a tatlini és a Bauhaus-példát vagy a 
képarchitektúra-teremtő Kassákot tartjuk szem előtt. (Ellenkező véglet: egy időben 
szokás volt minden olyan festményt konstruktivistának nevezni, melyen erőteljesebb 
vonalas szerkezet volt felfedezhető.) Azonban művészettörténetünk jellegzetessége 
ez: az európai irányzatok ritkán bukkantak fel nálunk tiszta formájukban — átala
kultak, színeződtek a magyar mesterek kezén. És ahogy Barcsayra vagy a tőle sokat 
tanuló Kósza Sípos Lászlóra jellemző, hogy — tudtommal — egyetlen szigorú geo
metrikus kompozíciót sem alkottak, éppúgy él egy másfajta „módosult” konstruk
tivizmus-elképzelés is: a konstruktív szürrealizmusé. Helyesebben, annak többféle 
egyéni továbbvitele.

A „konstruktív szürrealista sematika” (Vajda sokat idézett kifejezése) a 20-as és a 
30-as évek fordulóján annyit jelentett, hogy a festő az orosz konstruktivisták mérta- 
nias komponálásmódjával összemontírozott különböző használati tárgyakat vagy 
népi motívumokat. Két homlokegyenest eltérő irányzat eredményeinek ötvözése 
azonban további lehetőségeket is rejtett még magában, így a frappáns szókapcsolat 
más és más — tágabb — értelmezést nyert Gyarmaihy Tihamér és Ke miss Dezső ké
sőbbi törekvéseiben. Gyarmathy non-figuratív festészetében elsődleges szerepet kap
nak a vízszintesek és a függőlegesek — ha úgy teszik, az emberi organizmust megha
tározó koordináta-rendszer —, a belőlük kialakított hálót azonban még számos, más 
és más irányulású térbeli összefüggés hatja át. Bonyolult pályát fut be a néző szeme, 
ha sorra végigköveti a különféle körök, négyszögek, vonalhálók gazdag színrendsze
reit. Nemegyszer organikus és geometrikus formák szembesülnek egy kompozíción 
belül — így a térbeli összefüggések még bonyolultabbá válnak. A színes térjelölések 
szinte sohasem zárulnak le a kép szélén, így Gyarmathy kompozíciói végtelen felé 
nyíló struktúrák központi magjaként is értelmezhetők.

Korniss egykori konstruktív szürrealista koncepcióját mintegy két végletes pólu
sára bontotta szét, a szintézis gondolatával csak az utóbbi években kezdett ismét fog
lalkozni. Ez a fogalmazás, természetesen leegyszerűsítő, hiszen a „szürrealizmus” 
megjelölést itt a szentendrei korszak népi motívum összeállításaival, a kalligráfiák 
szeszélyes alakzataival (melyekről még lesz szó) vagy az absztrakt képek vidám- 
groteszk lényeivel egyaránt tartalmassá lehet tenni. Korniss konstruktív oldalát

2* 19



viszont egyes képeinek hallatlanul világos felépítése tanúsítja: a homogén, élénk 
színmezők kristálytiszta szétválasztása, az élesen metsző vonalváz. Ezek a konstruk
ciók már az újabsztrakt és újkonstruktivista fiatal nemzedék „éles körvonal” törek
vései (melyekről e cikk folytatása beszél majd) felé mutatnak.

A  nem-ábrázoló művészet legpuritánabb válfajai teljesen megszüntetik a szemlélő 
asszociatív fogódzóit, és a kompozíciót egymásra utaló jelek rendszereként fogják 
fel. A z eddig idézett művészek közül elsősorban Gyarmathynál láthatunk ilyen mű
veket. A geometrikus absztrakció legelvontabb irányát azonban véleményem szerint 
nem ő, hanem Lossonczy Tamás műveli (legalábbis az idősebb nemzedék körében). 
Lossonczynak is vannak „közérthetőbb” munkái, legfrisebb ceruzarajz-sorozatán 
viszont a legegyszerűbb képi jelek : cikcakkvonalak, görbék, spirálok elvont, nyug
talanító feszültségét idézi elő. Egyik lapján összetartó foltok között kimarad egy-egy 
fehér sáv, így a formák egymástól elszigetelten lebegnek ugyan a papíron, de érezzük 
meghosszabbításukat : mind a kihagyott fehér sávok, mind a megrajzolt formák kép
zeletünkben számtalan átmetsződéssé, összeütközéssé alakulnak. Lossonczy többféle 
területen is munkálkodik — síkból kilépő fekete-fehér papírkompozíciója igény
telenségében is legszellemesebb művei közé tartozik.

A  konstruktív, illetve geometrikus törekvések példái után lássuk a másik oldalt, a 
látványtól elvonatkoztatott organikus festészetet. Ahogy megfigyelhetjük egyes konst
ruktivista művészek oeuvre-jében a szürrealista vonások jelentkezését, úgy megfor
dítva is feltehetjük a kérdést. Igaz, hogy nálunk a par excellence szürrealizmus soha
sem tudott tartósan gyökeret verni (a legtisztább „valóság-feletti” művek a „szent
endreiek” — Vajda Lajos, Korniss, Bálint, Jakovits, Vajda Júlia — évtizedekkel ez
előtti bizarr, szellemes fotomontázsai voltak), annál érdekesebb, hogy például Bálint 
Endre újabb, szürrealistának tartott művein számos amorf, non-figuratív elemet, elvont 
jellé redukálódott folklorisztikus motívumot fedezhetünk fel. Bálint legfontosabb 
kompozíciós elve viszont a motívumok „lebegővé” tétele, és ez a kép gravitációját 
megbillentő karakter véleményem szerint az összes nem-ábrázoló festőnél egyfajta 
szürrealisztikus befolyásként értelmezhető — a non-figuráción belül. Már Martyn 
40-es években készült absztrakt kompozícióin is megfigyelhető a „lebegő” jelleg, bár 
csupán a „figurák” vonatkozásában, mert a „fent” és a „lent” viszonya még meg
fordíthatatlan. Ha azonban a rendkívüli szubtilis festőnő, Vajda Júlia példájával 
élünk — az ő finom színekből komponált vonal- és foltstruktúrái geológiai kereszt
metszetrajzokkal vagy térképekkel asszociálhatok ugyan, de gyakran tetszés szerint 
elfordíthatok. A kép alsó szélének lefelé vonzó ereje megszűnt. A magát hangsúlyo
zottan „nem-absztrakt”-nak valló (!) Ország Lili egyik sorozatán roncsolt testű, szét- 
foszló „írásjelek” lebbennek el határtalan „kőfalak” előtt; a Vajda-követő Kováts 
Albert szigorú körvonalú antropomorf alakzatok közé zárja levegőbe emelkedő 
„fasor”-jait és felfelé kanyargó „út”-jait; Illés Árpád műveiben mintha a vizek mé
lyén — tehát az emberi világétól eltérő gravitációs rendszerben — élő képződmények 
színes formáit fedeznénk fel. Egymástól lényegesen különböző művészeket kapcsol 
tehát össze az amorf és súlytalanná váló forma — sorolhatnánk még Dobos Sándor
tól, M aurer Dórától, Masznyik Ivántól és másoktól is a tipológiánkba illő példákat. 
A szürrealisztikus-elvont, egyben határozott organikus jellegű alkotások egyébként 
az értelem számára többnyire a látványvilágból vett hasonlatokkal ragadhatok meg. 
(„Olyan mint egy fa, mint egy madár, mint egy sziklafal” stb.)
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A nem-ábrázoló művészetek organikus szárnyához olyan művészek tartoznak a 
legtávolabbról, mint Karátson Gábor. Piktúrája voltaképpen figuratív, de ha Klee 
absztrakt festő', ha egyfajta álomvilág-teremtés szürrealisztikusnak tekinthető, akkor 
Karátson művészete is elbírja e besoroló jelzőket. Mítoszokat újraköltő kompozí
cióin az emberalakok szabadon terülnek szét szabálytalan festékfoltokká, egy-egy 
határozott körvonallal induló testrész feloldódik, szétfolyik, mássá lényegül át a 
következő pillanatban. Elbeszélései számára a lazán egymásba szőtt tarka színfoltok 
rajzolnak ki valamiféle szokatlan térbeliséget.

Elvileg az organikusnak nevezett irányok mindegyike inkább érzelemközlő, „ki
fejező” jellegű, mint az intellektuálisabb, hűvösebb konstruktív művészet — termé
szetes következménye ez a szabálytalan, expresszív formaadásnak. A tisztán emocio
nális hatások felkeltésében, mint legszabadabb formációk, a tassiszta, informale 
stb. alkotások mennek el a legmesszebb, egyben ezek az irányzatok távolodnak el 
legjobban a természeti látványtól. Persze ismét csak általánosságban lehet így ítél
kezni. Veszelszky Béla nyilván hallatlan műgonddal festi fehér alapra pasztellszínű, 
halvány foltkompozícióit; annyira átszellemültek, letisztultak, a színek közötti űrt 
annyira érzékeltetni tudók vásznai, hogy semmi jogunk a monotonia vádjával illetni 
őket. Korniss, aki minden bizonnyal a tassizmus első képviselőjének számít hazánk
ban, szintén rendkívül műves „csurgatásokat” készít, ám ezek jelentésköre szélesebb. 
Kalligráfiái csaknem mindig lezárt kompozíciók, de a fehér alapon fekete festék hol 
írássorok struktúráját követi, hol amőbaszerű figurává szélesedik. Máskor mélységet 
nyit a színhálózat mögött sötétlő fekete háttér, vagy lefelé gravitálnak az egymásba 
folyó felületek. Kürthy Sándor, Antal Irén, Fekete János vagy Rác András is rendkívül 
eltérő vérmérséklettel, a folyékony festéket különböző módon irányítva, jól megkü
lönböztethető egyéni sajátságokkal hozzák létre műveiket.

Néhány fiatal művésszel, mint a tassizmus utáni irányzatok figyelemre méltó kép
viselőivel zárul az áttekintés. Fóth Ernő a Kokas Ignác nevével jelezhető erőteljes poszt
impresszionizmust feszítette tovább drámai hatású, tépett, roncsolt képfelületekké, 
a ragasztott vászondarabok hol csupaszon tűnnek elő, hol pedig vastag festékrétegbe 
dermednek. Donáth Péter egyik-másik informale jellegű képén sokszor ujjnyi vastag a 
festék, helyesebben valamilyen bonyolult színes keverék, melybe üveg- és porcelán
szilánkok nyomódnak bele. Több kompozíciója természeti kataklizmákra utal (Láva). 
Donáth azonban egyre inkább az assemblage-műfaj felé fordul, és letér a táblakép
alkotás útjáról. Frey Krisztián megint más oldalról hozható kapcsolatba az ösztönös, 
gesztusirányította festésmóddal: lettrista kompozíciói szándékolt közönségességük
kel bizarr, kalligráfikus szépséget teremtenek. Csáji Attila egy év előtt még mono
króm „festék-domborműveket” készített, melyek súroló fény segítségével voltak hivat
va fantasztikus táji képzeteket kelteni. Legújabb művein megőrizte ugyan a relief
hatást, azonban a meggyűrt, fáradt-ezüstös felületek egy ünnepélyes, szimmetrikus 
mértani rendbe kerültek. „Fekete” című képén sötétbordó keretben jelenik meg egy 
különös médaillon: négy kiálló csavarforma egy szeszélyesen redőzött, olajosán 
csillogó „drapériával” körülfogva.

Talán érezhető volt az eddigiekből, hogy alkotók helyett inkább egyes törekvése
ket és képtípusokat kívántam bemutatni. Azt hiszem ugyanis, hogy elméleti kutatá
sunknak ezen a téren vannak még nagy hiányosságai. A további feladatokhoz tarto
zik, hogy ki kell dolgoznunk a nem-ábrázoló művek leírásának adekvát (nem pedig

21



beleérző és lírai) módjait. Különösen vonatkozik ez az alapvető „nyelvi” formulák 
megtalálására, mint például egyes absztrakt kompozíciókon a „formaátfedések”, 
vonal kereszteződések, melyek előre meghatároznak bizonyos színösszefüggéseket 
stb. Megfigyelhető képsorozatokon belül az egyes képi elemek változása. Például az 
egyik igen gyakori motívum, a fejkonstrukció Papp Oszkárnál újra meg újra feltűnik 
határozott vagy elmosódó kontúrokkal, csurgatott, simára kent vagy érdes faktúrá
val, káposztafejjé, keresztté, elvont körré alakulva vagy spirállá csavarodva, homogén 
vagy sokféle háttér előtt. A színek is, a formák is állandóan változnak, a struktúra 
azonban megmarad fejkonstrukciónak. Máskor a „Fejek”-ről jól ismert részlet- 
megoldások felbukkannak más képeken, egész más kontextusban — nyilvánvaló, 
hogy szerepük itt megváltozik.

Hasonlóan érdekes elvi probléma, hogy a nem-ábrázoló műveket milyen esetekben 
lehet konkrét hasonlatokkal, asszociációkkal vagy éppen alakpszichológiai eszkö
zökkel interpretálni, mikor alkalmazható és mikor nem a művész teóriája vagy a kép
cím a művek magyarázatánál stb. Az ilyen kérdések kidolgozása nem pusztán elvont 
kutatási feladat — jelentős mértékben hozzásegítene a vizuális tartalmakban nem 
éppen szegény magyar nem-ábrázoló művészet körüli félreértések tisztázásához is.

A D R I A N  M A R I N O

A je len tések  feltárása
A mondanivaló az egész mű alapelve és meghatározója, a kritika viszont azoknak a 
jelentéseknek az összességét tárja fel, amelyeket a mondanivaló-matrica tartalmaz, 
sugároz szét. Az irodalmi mű állandó jelentéslehetőség, sokféle — bizonyos formába 
rendezett — értékek raktára. Tehát hangsúlyozzuk, a kritika egy több értelmű, sok
szoros integráció és totalizáció útján tanulmányozott valósággal találkozik. Mert 
bármilyen gazdagok, különbözőek, sőt ellentétesek legyenek is egy mű jelentései, 
minden egyes jelentés egyetlen törzsről szakadt le, s egyetlen, jól strukturált, végső 
egységet alkot.

A  mondanivaló konvergens, összehúzó erő, a jelentések viszont igyekeznek mene
külni az ellenőrzés alól, hajlamosak a szóródásra, s a végtelenbe terjednek, akárcsak 
a hullámok. A vizsgálat és a kritikai megítélés tehát természetesen e két mágneses 
pólus közt fog oszcillálni. Végül is azonban értelmünk egy globális, érthető mondani
valót, belső összhangot, lényegi egységet fedez fel a mű soksíkú arculatai fölött. Ez 
annak jele, hogy a struktúra megértette magát, végül is felmutatta lényegét és rendező 
elvét. Mindezek a rétegek a jelentések szerves egységéhez vezetnek.
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Erre az alapvető megállapításra szüntelenül vissza kell térnünk, hiszen a kritika 
lényege és létének értelme nem a monoszémiából származik, hanem a mű poliszémiá- 
jából. Ez a megállapítás a mű megértésére mint „polistrukturális” jelenségre vállal
kozik, abban az értelemben, hogy a mű minden „emelete” szimultán és szukcesszív 
módon is számos jelentést hoz létre, ezek ugyanannak az organizmusnak elméleti újra- 
szerveződései, mindannyian oszcillálnak, s mindannyian — ismételjük meg a szójá
tékot — hűtlenek saját hűségükhöz. Sokan megijednek ettől a következtetéstől, s 
úgy vélik, hogy ez csak paradoxon. De tévednek, vagy pedig még nem jutottak el 
oda, hogy elismerjék: a művészet rejtett, implicit jelentései magától értetődő jelensé
gek. Még egyszer hangsúlyozzuk: nem a „nouvelle critique” kalandos felfedezéséről 
van szó. A művészetet évtizedek óta sokrétegű, „szemiológiai tárgy”-ként tartják 
számon. Már 1895-ben André Gide a következőket állította a Paludes előszavában: 
„Ha azt tudjuk is, hogy mit akartunk mondani, azt nem tudjuk, hogy csak azt mond
juk-e, amit akartunk. Mindig többet mondunk Annál.” A műből, akárcsak egy igazi 
Pandora-szelencéből, a tartalmak és értelmek egész világa sarjad ki, szimbolizáló 
képessége kimeríthetetlen. Mindig új vonásokat vesz birtokába, állandóan gazda
godik. Ha azt hisszük tehát, hogy birtokába jutottunk egy könyv végső, végérvényes 
jelentésének, csak óriási előítélet rabjai lettünk, amelyet a kritika egész története meg
cáfol. $ ^ %

Az irodalmi mű alapvető többértelműsége magyarázza végső soron létét is. Ha a 
műalkotásnak egyetlen végső „titka” lenne, ennek egyszerű feltárása után semmi 
mást nem lehetne hozzátenni. A kritika felégetne maga mögött minden hidat, lezárna 
maga előtt minden utat. Ezt a józan megállapítást többek között Roland Barthès 
tette, de megerősítik a legmindennapibb tények is. Sokszor azonban olyan erős az 
ellenállás bizonyos igazságok iránt, hogy — akár akarjuk, akár nem — ilyen magától 
értetődő dolgokat is le kell írnunk.

A mű lényegénél fogva több értelmű, a kritika úgy próbálja homályosságát csökken
teni, hogy jelentést tulajdonít neki. Valójában azonban csak tovább növeli a homályt, 
új, pótlólagos jelentést tesz hozzá, mert a megoldás mindig függőben van, mindig 
hiányos, mihelyt fölmerül, már túlhaladottá is válik. Mintha az egyetlen végérvényes 
jelentést egy meg nem tartott ígéret érdekében végtelenül elárulnák ; mintha a műal
kotást azért „izgatnánk”, hogy különböző nedveket termeljen ki, olyan megállapí
tásokat, amelyek mindannyian lehetségesek, de egyik sem teljesen kielégítő. Ily módon 
az írás a jelentések széles változatosságát foglalja magában, amelyek totalizálásra 
törekednek, anélkül hogy a totalizálás valaha is bekövetkeznék, tehát a végső meg
oldás terén „bukás”, az átmeneti megoldáson „siker” a sorsa. Rimbaud azt mondta, 
hogy az irodalmat „szó szerint és minden értelemben” meg kell érteni. Az ő esete 
egyébként az állandóan kiterjedő szövegmagyarázat egyik legjobb példája. Néhány 
kijelentés, kevés szöveg és levél alapján valóságos „mítoszt” teremtettek körülötte, 
amely hatalmas könyvtárat kitesz. Az elmúlt, a jelen és a jövő jelentések összessége 
minden mű eleven meghatározása, s kimeríthetetlen, mint minden életjelenség. Akár 
tetszik, akár nem, a kritika telve marad megközelítő felfedezésekkel, korlátozott 
aktualizálásokkal, állandó csonkításokkal. Hasonló megoldást javasol Eugene Ionesco 
is (1929-ben!).

„Az esztétikai változások során az emberiség minden műalkotása olyan mondani
valóval gazdagodik, ami talán nincs is benne, de az egymást követő nemzedékek neki
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tulajdonítanak. A mykénei kultúra kortársai egyfajta módon értelmezték az Iliászt, 
azóta viszont számtalan módon és értelemben tükrözó'dött az utóbbi három évezred 
esztétikai tudatában. Akárcsak az Aeneisz. .

Semmi sem természetesebb és ugyanakkor szükségszerűbb, mint a kritikai szellem 
„alkalmazkodása” az irodalmi tárgy természetéhez, amely szüntelenül új szempontok 
megítélése elé kerül. Az a nagy sikerű formula, amely ma szinte teljes fegyverzetét az 
az irodalmi mű strukturális-szemantikai elméletéből meríti, jelentó's hagyományra 
támaszkodik. Faguet használja Tizennyolcadik százada eló'szavában (1890), Baudelaire 
is figyelemreméltó intuícióval írja a Mire való a kritikában (1846-os Salon, 1): a kriti
kát „olyan szempontból” kell megírni, „amely a legszélesebb távlatot nyitja meg”.

Erró'l a meghatározásról szinte senki sem beszél, mert jórészt feledésbe merült az 
a szokás, hogy a klasszikusokat legalább időnként kezünkbe vegyük. Néha meglepe
téssel tapasztaljuk, milyen rosszul ismeri elődeit a „Nouvelle critique”. Egy ilyen
— éppen a forgalomban levő nyelven irt — szöveg biztosan karriert futott volna be, 
mert René Wellek és Austin Warren a Theory o f  literatureben (12. fejezet) ma pontosan 
ugyanezt mondják, („to know the object of different points of wiew”): „a kritikus új 
szempontok teremtője egy mü értelmezésében. Megszeretteti a művet újabb okokból 
is, megérteti más prizmákon keresztül is, új híveket toboroz neki, mert új érdeklődést 
ébreszt föl, újabb olvasókat és embereket vonz, akiket a régi megállapítások nem 
érdekeltek. Az épülethez új szárnyat épít, biztosítja továbbélését, s újszerű szemlélet- 
módok felfedezésével általánosítja a művész alkotását.” Tudor Vianu is úgy vélekedik, 
hogy „a legjobb kritika az . . . amely alkalmas arra, hogy a műalkotást a legtöbb 
eszközzel és szempontból tükrözze”.

M i következik ebből? A mű hivatása az, hogy a lehető legnagyobb intenzitással 
jelentést hordozzon, a kritikáé pedig az, hogy a lehető legtöbb, egy rendszerbe integ
rálható következtetést vonja le, polivalens típusú olvasást végezzen sokféle megol
dással és értelmezéssel. Képszerűen: a kritikus a könyvet „ezerféle módon” olvassa 
(Bernard Pingaud), területe a szabadság területe. Az, hogy a vélemények különböz
nek, nem jelent semmiféle veszélyt, sőt ez maga irodalmi szükségszerűség. „Egy ma
radandó műalkotás — jegyzi meg G. Calinescu — mindig komplex jellegű, és látszó
lagosan a legellentétesebb reakciókat vonja maga után.”

Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy mindenkinek igaza van (mindjárt meglátjuk, 
miért), és hogy a szkeptikusoknak joguk van tagadni a kritikát a vélemények viszony
lagossága miatt. Eugene Ionesco álláspontja a Nuban a legradikálisabb. Ha a mű a 
kritikának „több tartalomra érvényes keretet” nyújtana, minden kritikai vélemény 
„közöm bös”, „semleges”, „értelmetlen” lenne. De a kritika csak „értelmes” lehet. 
Viszont „értelme — mint T. S. Eliot is bemutatja a The frontiers o f criticismben (1956)
— az, amit minden olvasó észrevesz”. A kritikusnak lényegében azonos a reakciója, 
csak sokkal átfogóbb. Egyetlen alapvető különbség van: az állandóan összecsapó és 
versengő szempontok tömegében — mert „imperialista” tendenciájuk a kölcsönös 
kizárólagosság, tehát az egymást kizárás felé halad — a kritika szelektál. S a mű 
egész strukturális felépítése arra készteti, valódi kritikai látásmódjának birtokba
vétele során, hogy csak a totalizáló szempontoknál álljon meg, amelyek bizonyíthat
ják és illusztrálhatják a mű koherenciáját és konvergenciáját, szervezetének és alap
vető mondanivalójának egységét. Tehát mindaz, aminek jelentése lehet — de csak 
ebben a keretben és csak ilyenfajta jelentésről lehet szó — elfogadhatóvá válik;
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mindaz, ami nem utal az általános mondanivalóra, és nem világítja meg az egész 
szféráját, használhatatlan és téves lesz. Ez minden kritikai perspektíva kötelezó'en 
szükséges föltétele. így eltávolítunk más téves értelmezéseket, mint például azt, 
amely szerint a műnek csak egy „helyes” értelmezése van, hogy egyedül az író képes 
arra, hogy műve jelentését megmagyarázza, vagy hogy az ellentmondások gyakori
sága a kritika elégtelenségét vagy gyengeségét jelzi, pedig éppen ellenkezőleg, ez érvé
nyességének feltétele.

Ezt a körülményt közelebbről kell megvizsgálni, hogy eloszlassuk az utolsó elő
ítéleteket és tévedéseket is. Végeredményben miért jelentkeznek a jelentések, amelye
ket általában szempontoknak neveznek, kötelezően, elkerülhetetlenül az irodalmi 
kritika igazi „törvényeként” ? Mindez az irodalmi nyelv sajátos helyzetéből, erényei
ből és hibáiból adódik, amelyek nemcsak különböző, hanem megismételhetetlen 
kritikai értelmezéseket is termelnek. Miért „csordul ki” a nyelv, miért „mond” többet, 
mint amennyit „jelent” ? Mert a mindig önkényes jelek és a jelentések közt nagyon 
összetett kapcsolatok jönnek létre, amelyek hatalmas teret nyitnak meg, egyfajta űrt 
vagy senki földjét teremtenek, ahol a kritika felfedezéseivel, dedukcióival és jelenté
seivel megkezdi működését. A jel rögzített, mozdulatlan, a jelentések mozognak. Ez 
utóbbi annál is inkább mozgékony, mert a szavak, a nyelv egészében ellenállást fej
tenek ki, maguknak akarják megtartani a mondanivalót, nem akarják engedni, hogy 
könnyedén megfejtsék azokat. Ez arra kényszeríti az olvasót, s még inkább a kritikust, 
hogy betörje a jól bereteszelt ajtót, hogy „erőszakot tegyen” a jelentésen. A kritikus 
írás többször is „erőszakoltnak”, görcsösnek tűnik a megértés erőfeszítése miatt. 
A kritikus minden hibáján túl ennek mindenekelőtt a következő az oka: a nyelv 
egyáltalán nem átlátszó, inkább rejtély, a megközelítés és a bizonytalanság átlátszat
lansági övezete.

Szüntelenül többértelműségről beszélünk, s ez természetes is. Valójában nemcsak 
minden mű, hanem minden szó is több értelmű. Eugene Ionescót ez fölháborítja, de 
nincs igaza: „egy szót kell írnunk hét különböző fogalomra”, aztán azonnal hozzá
teszi: „ez egyébként a kritika létezésének egyetlen lehetősége”. Egyébként minden 
pontos és szegényes lenne. A pontatlanság csak növekszik a nyelvi közlés összeüt
közései, interferenciái, egymásra épülései miatt: állandó oszcilláció keletkezik a köz
lés emocionális és referenciális funkciói, a konnotációk és denotációk közt, a szeman
tikai és az esztétikai, a logikai és a fonetikai aspektusok között — ez utóbbi szintén 
szétválik szemantikai és esztétikai aspektusra stb. Apollinaire képversei, amelyek 
bizonyos manierista és barokk irodalmi játékokat folytatnak, e helyzetet kitűnően 
illusztrálják: logikai, metaforikus, optikai, akusztikai mondanivalók és jelentések 
összevontan jelentkeznek több érzék egyidejű ingerlése miatt. A nyelv szimbolikus 
rendszerének állandó közbelépése pedig, amely alapvető, azt a sürgető kötelességet 
is magában foglalja, hogy megfejtsük, vagy mint ezt manapság mondják, „dekódoz- 
zuk” a művet.

Jegyezzük meg végül, hogy minden szó bizonyos polarizációt teremt, egy kis kép 
vagy asszociációs csoport központja lesz. Ennek következtében a nyelv újabb dimen
ziókra tesz szert, állandó expanzióban, „kisugárzóban van”. A logika arra törekszik, 
hogy minden szót egyetlen és egyszeri jelentésre tartalékoljon és korlátozzon ; a köl
tészet viszont a szó sokféle jelentését aknázza ki. Természetesen mindezeket a meg
figyeléseket nagy tudományos apparátussal már megejtették. Úgy vélem azonban,
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hogy nem eléggé hangsúlyozták azt, hogy a kritika sohasem született volna meg, ha 
a nyelvnek nem lenne „felső fokú jelentése”, ami meghatározza olyan új jelentések 
létrejöttét az irodalmi alkotásban, amelyek nem esnek össze kötelezően a minden
napi nyelv jelentésével, sőt gyakran eltérnek tőle.

Néhány pszichológiai adat ugyanezt a következtetést erősíti. Az emberi szellem 
jelentésteremtő képessége spontán, egyetemes, végtelen. A kritikus csak ezt fejleszti, 
belehelyezi egy jelentési rendszerbe. Az észlelés is természetes strukturálás terméke. 
Az érzékelések anarchiájába rendet, értelmet, „formát” vezetünk be, amit a kritikus 
rendszerez, megszilárdít, befejez, nem pedig kitalál. Akkor az irodalmi mű összete
vőire, funkciókra és rétegekre bomlik szét, amelyek mind más módon kezdik jelenté
süket kifejezni, saját irányukba indulnak el, robbannak szét, akárcsak a tűzijáték. 
Másrészt minden észlelés mozgó, nem állandó, oszcillál. Nem beszéltek-e főként a 
pszichológiában és jórészt az irodalomban is „tudatfolyamról” ? A struktúrák, a lé
lek áramlásának termékei, periodikusan, előre nem látható módon, kaleidoszkopi- 
kusan létrejönnek és megsemmisülnek. E belső mozgékonyságot a bizonyítás céljá
ból csak nagyon kevéssé túlozzuk el. Kétségtelen viszont, hogy az érzékelés iránya 
és tartalma változik, hogy mai benyomásaink nem azonosak a holnapiakkal, hogy 
reakcióink — sok tényező miatt — térben és időben különböznek, hogy végül is „nem 
fürödhetünk kétszer ugyanannak az irodalmi folyónak a vizében”. Kellő időben 
majd megtudjuk, hogy mi az impresszionizmus. Pillanatnyilag jegyezzük meg a kri
tikusi „szubjektumnak” azt a képességét, hogy szervesen, alkotó módon tükröz, 
nem pedig passzívan. A képzelet, „a lakás bolondja” szintén nagy szerepet játszik. 
Van kritikusi képzelet is, amely hipotézisekben, a könyv ihlette gondolatokban, vilá
gos elmélkedésekben, asszociált képekből és jelentésekből szőtt konstrukciókban 
nyilvánul meg. A kritikusnak van egy sajátos képessége, amelyet szemantikai kép
zeletnek nevezhetnénk. Gyakran előfordul, hogy ellentétbe kerül önmagával. Ilyenkor 
mérlegeli a két hipotézist, ezeket — a körülményektől függően — vagy összebékíti, 
vagy nem. Ilyen intellektuális játékot űz E. Lovinescu első korszakának „dialógusai
ban”. Ez a játék sokkal komolyabb, mint amilyennek első szempillantásra tűnik.

Annak, hogy a jelentések föltárása spontán módon különböző utakon halad előre 
(s ez utak mind jogosak, amennyiben koherensek), egyik el nem hanyagolható oka a 
különböző művészi észlelésre alkalmas lélektani típusok nagy változatossága. Bizo
nyos kritikusok, nagyon távolról szemlélve, kolerikusak, szangvinikusak, mások 
melankolikusak, flegmatikusak, amorfok, apatikusak. A szenvedélyesek és a cikli
kusan hangulatváltoztatók világosan különböznek a naivaktól, a szentimentálisak
tól, a dyonisosziaktól és az apollóiaktól. Folytathatnánk az osztályozás játékát, de 
nem csábít bennünket, mert nagyon relatív értékű. Ám az esztétikai észlelés bizonyos 
típusai, jobban mondva tendenciái, kétségtelenül léteznek. Tudor Vianu megkülön
bözteti a szentimentális asszociatív és az intellektuális értékelő típust, a szimpatizálót 
és az ítéletmondót. Mindegyik a maga sajátos irodalmi reakcióival, saját jelentés- 
rendszerével jelentkezik: az egyik érzelmi, a másik intellektuális utalásokkal. Az iro
dalmi nyelv megfelelő funkciója iránti fogékonyságból kiindulva, különbséget tehe
tünk az „emotív” és „szimbolizáló” , „képzeleti” és „referenciális” stb. kritikusok 
közt. Mindegyik a saját szemantikai kutatómódszerét műveli.

Mindez azonban kevés lenne az irodalmi kritikában, ha az eszmék asszociációjá
nak mechanizmusa nem lépne közbe döntő módon egész kapcsolatteremtő képessé-
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gével, amely megannyi perspektívában és szempontban jelentkezik. A kritikai értés 
és éleselméjűség egyik biztos jele mindazoknak a kapcsolatoknak a meglátása, 
amelyek egy irodalmi mű körül érhetők tetten és csoportosíthatók. A jelentés egy 
viszony, egy asszociáció terméke, a jel és az asszociatív mező között, az esztétikai 
tárgy körül kristályosodik ki. Asszociatív képességét a kritikus nagymértékben nö
velheti a kultúra, a gyakorlat, a különböző módszerek s természetesen hivatástudata 
révén. Nem asszociatív esztétikai szemlélődés nem létezik. Ebből következik: az a 
vágyálom, hogy a műalkotás egyedül adja meg magát, oly módon, hogy ideiglenesen 
„elfelejtsünk” mindent, amit tudunk, megvalósíthatatlan. A kritikus semmiféle mód
szerrel nem tud „megtisztulni” megelőző eszméitől. Lehetetlen szétválasztani az én 
és a mű szolidáris kapcsolatát anélkül, hogy a kritikus énje ne polarizálja és ne ve
títse a műre egész emberi és intellektuális tapasztalatát.

Ezen az alapon fog hozzá a kritikus a kontextusba integrálás alapvető műveleté
hez, minthogy a jelentés lényegében „kontextus”. Az irodalmi művek megértése csak 
e kapcsolatokon belül, egy utalásrendszer határain belül lehetséges, ezek a struktúra 
körül csoportosulnak, amely a teljes szabadság, ugyanakkor a szigorú rendszeresség 
szellemében társítja őket. Mert a kontextus egy alapvető „törvény”-től, a „rendszer” 
működésétől függ. Nem minden kontextus jó, helyes, csak az, amelyben a műnek 
jelentése van, szerves résznek tekinthető, funkcionális töredéknek bizonyul egy köl
csönös függés keretében. Sok szempontot megkockáztathatunk egy művel kapcsolat
ban. Csak azt említjük meg például, amely a művet belülről világítja meg, egy vagy 
több, a mű struktúrája és mondanivalója szempontjából jelentős, konvergens síkhoz 
képest. Tehát mind belső felépítése, mind az emberi szellem természete hozzájárul, 
hogy az irodalmi művet csak egy teljességhez való viszonyban és e viszony révén ér
zékeljük. Ez magában foglalja felérendelt szférák feltárását is; a művet állandó kap
csolatban vizsgálja „valami más”-sal, egyfajta, a műhöz viszonyítva külső és felső 
„transzcendenciával”, amelyhez képest a mű „szimbólum”. Amikor Diderot a szépet 
és implicite a műalkotást is viszonyok révén határozza meg („az észlelt viszonyok 
eredménye” a Beau-szócikk az Enciklopédiában), pontos strukturalista megfigyelést 
előlegez.

Ebben a perspektívában természetesen az immanens, „metafizikus” kritika mítosz- 
szá, szemmel látható képtelenséggé válik. Ha a művek mindig másra is utalnak, nem
csak önmagukra, ha minden megértés referenciális, kontextuális és nem pedig belsőd- 
leges, mire jó akkor a műalkotás „önmagában való” izolált, autarchikus vizsgálata? 
Természetesen semmire. Az így felvetett probléma mindenekelőtt elméleti jellegű, 
mert soha, senki sem írt irodalmi kritikát teljesen összefüggések nélkül, legalábbis a 
hagyományos, elemi hasonlatokat segítségül hívta. A kritikai aktus természetesen 
nem redukálható a kontextusban feltett kérdésekre. Mint láttuk, ez feltételezi egy 
struktúra előzetes felfedezését és egy mondanivaló megragadását. De nincs izolált 
kritikai észlelés, amelyet egyetlen kontextus kísér, amely mozdulatlanul áll a maga 
szólamában, anélkül, hogy a műben rejlő összes jelentésszféra befutására törekednék. 
Az irodalmi műnek annyi jelentése, tehát mondanivalója is van, ahány olyan szerves 
kontextust találunk, amelybe integrálható.

A szempontoknak ez a változatossága megint olyan, hogy haragra lobbant egye
seket. Sokakban fenntartásokat szül a „kritika” szükségességét illetően. Bizonyos 
megkülönböztetéseket kell tennünk. Ha a mű szemantikai polivalenciája alapvető
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tény, természetesen eltűnik a kontextuális policentrizmus iránti kétely. A műnek joga 
van annyi kapcsolatot fenntartania, amennyit a rejtett jelentések teremthetnek vagy 
asszociálhatnak. Egyetlen feltétele: hogy felsőbb mondanivalóhoz, teljesen koherens 
szűrőkhöz lehessen őket integrálni. Másrészt megkövetelni, mert minden a kritikus 
asszociatív fogékonyságától, tehetsége átható erejétől függ. „Minél inkább el tudja 
szigetelni az idézetet a sokféle elvont viszonyban, annál tehetségesebb a kritikus” 
— mondja G. Calinescu. Csakhogy bármennyire szabadon választottak legyenek is 
ezek a viszonyok, bizonyos racionális metszetekhez, artikulált totalitásokhoz kell 
vezetniük, abban az értelemben, hogy például bármely szempontból is nézzük Mátéi 
Caragiale művét (arisztokratikus sznobizmus, családi komplexumok, esztétizmus, 
fanatizmus, balkanizmus, finomság és közönségesség keveréke stb.), ugyanahhoz az 
általános jelentéshez kell eljutnunk. Ily módon a kontextusok nem válhatnak önké
nyesekké, igazaknak, objektíveknek kell lenniük, változatosságuk soha sem léphet 
túl bizonyos állandó pontokat, amelyeket a jól megértett mű struktúrája jelöl ki. 
Bizonyos kapcsolatok, tehát bizonyos kontextusok is mobilisak lesznek, mások sta
bilak, ezeket mindig megtaláljuk, valahányszor rendszeres kritikai átvilágítást vég
zünk.

A  kontextusok másik jellemző vonása állandó tágulásuk. Ha a kontextust föltár
tuk, sugárzó középpontja körül a jelentések egyre szélesedő koncentrikus körökben 
kezdenek kiválni. A „régi” kritika a művet elszigetelt termékként vizsgálta, az „új” 
kritika jelentésegységekbe integrálja, amelyeknek egyre nagyobb a hordereje. A kri
tika látósugara szüntelenül szélesedik. Az integrálás fokozatosan egyre szélesebb 
perspektívák felé tör. Racine- vagy Pascal-képünk attól függ, hogy behelyezzük-e a 
jansenista körbe vagy sem. Ugyanígy Macedonski-képünk is annak függvénye, hogy 
európai, romantikus, parnasszista, naturalista vagy szimbolista kontextusban szem
léljük. Blaga költészete filozófiai töltésű, ez ablakot nyit a kor gondolkodására, az 
ideológiai felépítmény egy termékére, amely pontos történeti-társadalmi körülmé
nyekre épült fel stb. Mindez azt bizonyítja, hogy mindezeknek a kontextusoknak a 
megfejtésére az elemzésnek szükségszerűen egy egész sor szomszédos diszciplínát 
kell segítségül hívnia és magába olvasztania, a jelentések együttműködésének a mód
szerek szükséges és progresszív együttműködéséhez kell vezetnie.

Semmi sem áll távolabb a megfigyelés szellemétől, mint az, hogy rutinsémákat 
javasoljon. Az irodalmi mű kontextusainak nagyvonalú s nem pedig aprólékos osz
tályozása mégis nyújthat bizonyos eligazítást arról, hogy a jelentések feltárása milyen 
irányban kecsegtet nagyobb sikerrel. Ez annyit jelent, hogy nagy vonalakban átte
kintjük a jelentéstípusokat, tehát az alapvető kapcsolat- „osztályokat”, amelyek háló
jában a mű többé vagy kevésbé könnyen megakadhat. Mindennek, hangsúlyozzuk 
még egyszer, elméleti jelentősége van.

Először is nem kell túl sok részleges, elszigetelt kontextust figyelembe venni, ame
lyeket az anyag, az irodalmi mű „altsruktúrája” követel meg. Az archetikusok, a 
biográfia, az irodalmi tervek stb. diktálta kontextusok sorsa az, hogy a felsőbb eme
let, a „struktúra” kontextusai magukba szívják, amelyek viszont új tartalmat nyernek 
azzal, hogy struktúra feletti jelentéseik mély óceánjában megmerülnek. Itt minden 
hatalmas, gigantikus méretű hullámok keletkeznek, amelyek megtörnek az össze
csapásban. A mű oceanográfiája ma alig-alig lehetséges. Amikor a szélcsend bekövet
kezik, a lehetséges analógiák, kapcsolatok és perspektívák teljessége látszólag önkén
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tesen előbb két nagy kategóriára oszlik, amely bármely jelentéskapcsolatra jellemző: 
szinkronikusra és diakronikusra, szimultánra és szukcesszívre, attól függően, hogy ki
alakult vagy kialakuló kontextusokra utalnak, kortársira vagy történetire. Termé
szetesen más ugyanígy elfogadható osztályozásokat is megpróbálhatunk, nemcsak 
a térhez és az időhöz, hanem a tartalomhoz kapcsolódó szempontokkal is. Ebben az 
esetben a kontextusokat más sorrendben tanulmányozhatjuk; valami módon az ok
tól az okozat, az egyszerűtől az összetett, az általánostól az egyedi, az anyagtól a 
tudat felsőbb formái felé haladunk.

Az alapban — hogy el ne veszítsük a módszertani hierarchizálás fonalát — azono
sítjuk a változatos és komplex társadalmi kontextusokat, amelyek az emberi társa
dalmat irányító törvények és jelenségek valóságához kapcsolódnak. Elvileg az iro
dalmi művet a legkülönbözőbb társadalmi alapállásból lehet olvasni: igen fontosak a 
körülmények, keretek és funkciók, szervezeti formák, intézmények és szokások és 
főként osztálykapcsolatok, osztályellentmondások, osztályharcok és osztálymentali
tások, ezek a történelmi materialista koncepció alapvető kategóriái. Tökéletesen vilá
gos, hogy a középkori irodalom lényegében tükrözi a feudális lovag pszichológiáját, 
a klasszikus irodalom a nemesség pszichológiáját, a kritikai realista irodalom a bur
zsoáziáét stb. A kollektív tudat és az irodalom között számos hasonlóság, párhuza
mos vonás, szinkron jelenség, megelőzés és fáziskésés is van a ritmusban, az irányban 
és a tartalomban is. Mindezt az esztétikai szociológia elemzi, amelyet ilyen vagy olyan 
mértékben, többé vagy kevésbé tudományos kritériumok alapján átvesz az egész 
szociológiai beállítottságú irodalomkritika.

Minthogy az irodalom tudatforma, természetes, hogy a társadalmi kontextusok 
azonosítása és osztályozása különös jelentőséget tulajdonít a kollektív megnyilvá
nulásoknak. Ezeket az irodalom nyelvére átültetve úgy nevezik, hogy mitológiák, 
motívumok, típusok, eszmék, irodalmi sorok (?), normák, keretek, klisék, ízlések, 
stílusok stb. Ezekkel az adatokkal és nyersanyagokkal — csak néhányat említettünk 
meg — a társadalom különböző jelentésrendszereket hoz létre anélkül, hogy számí
tásba venné a mű eredeti szándékait és belső mondanivalóját. Ily módon magyaráz
ható, miért lehetnek gyakran olyan nagy különbségek egy mű reális tartalma és szán
dékolt vagy implicit mondanivalója között (lásd Balzac esetét), miért válhat egy 
„konzervatív” mű „forradalmivá” bizonyos társadalmi kontextusban és fordítva, 
miért van bizonyos műveknek, motívumoknak, típusoknak stb. sikerük, jó fogad
tatásuk, miért válnak reprezentatív művekké, más művek pedig nem. Ez magyarázza 
meg azt is, hogy milyen mértékben konformisták vagy eredetiek stb. az irodalmi mű
vek. Természetesen távolról sem adhatunk teljes fölsorolást a társadalmi kontextu
sokról. Csak megemlítjük létezésüket, és hajlékonyságukat a kritikus tudatában, aki 
a konkrét esetben ügyesen fölhasználja őket.

Másrészt mindezek a kontextusok fejlődnek, mozognak, történeti átalakuláson 
mennek keresztül. Nincs kontextus a történelmi aspektus, az időbeni dimenzió nélkül. 
Néha a kapcsolatok megfordulnak. A társadalmit fölszívja a történelem, s akkor az 
új utaláskontextusok és keretek a következő neveket kapják: korok, korszakok, 
ciklusok, történelmi szériák, századok, nemzedékek stb. Minden történelmi pillanat 
meghozza sajátos jelentés-együtthatóját, amelyet a legkülönbözőbb jellemzések, meg
határozások, ítéletek fejeznek ki. Közismert, hogy a mű időbeni mozgása során mó
dosul, gazdagodik, szegényedik, megújul, mindig „más” lesz. Ki törődik manapság
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Shakespeare darabjainak célzásaival ? Gullivert Swift kegyetlen szatírának szánta, s 
ártalmatlan, fantasztikus, gyerekeket szórakoztató utópia lett beló'le. Ez a sorsa min
den többé-kevésbé politikai utópista és prófétikus irodalomnak. Egy mű mondani
valójának gazdagsága a történelem zaklatott és eló're nem látható érverésétől függ, 
a próféciák nem lehetségesek. A kritika nem történelmi meteorológia, s reakciói 
számtalan vargabetűt írnak le az idők folyamán. írtak tudós tanulmányokat (egye
sek azóta klasszikusakká váltak) Homérosz, Vergilius, Shakespeare, Byron stb. 
„fogadtatásáról”. A kritika időbeni változásai különösen izgalmas kérdéseket vetnek 
föl, s gondolkodásra és szerénységre is késztetnek.

Bár ezek a társadalmi és történelmi kontextusok objektívek, és gazdag jelentéstar
talommal rendelkeznek, mégis el kell ismernünk: minthogy esztétika feletti általános 
tartalmak, nem a legadekvátabban határozzák meg az írásművészet sajátosságait. 
Az irodalmat mindenekelőtt sajátos, a neki megfelelő módon kell olvasni, sajátos 
kontextusban, amely a heterogén jelentések teljességét magában foglalja és felszívja. 
Természetes tehát, hogy a társadalmi-történelmi szériák és koordináták „történelmi
irodalmi”, illetőleg „esztétikai-irodalmi” jellegűek lesznek, nem az autonomizálási 
folyamat, hanem a lényeghez történő progresszív alkalmazkodás folyamata révén. 
A történelmi szériák tehát átalakulnak irodalmi stílusokká és irányzatokká; a kap
csolatok pedig szellemi rokonságok, hatások, források; motívumok és a típusok 
Stoffgeschichte, tipológiai sémák és szellemi családok; a stílus „írásmód” ; az 
egyetemes kategóriák hagyományok és nemzeti sajátságok stb. lesznek. A „kör
nyezet” fogalmát sem szabad kihagyni. Ugyanehhez a típushoz kapcsolódik a klasz- 
szikus szerzők modern szemmel történő olvasása, a történelmi kritériumok szembe
sítése a mai irodalmi valósággal, a megfelelő kontextusok alkalmazása új tartalmak
hoz. Ez magyarázza azt, hogy minden esztétikai kategória (komikum, tragikum, 
fenséges stb.) új árnyalatokkal és tartalmakkal bővül, a faj és nem fogalmak tágul
nak, a nominális kategóriák sora (don quihoteizmus, byronizmus, bovaryzmus stb.) 
gazdagodhatik stb. Az irodalmi kritika, amely csak ilyen támpontokkal dolgozik, 
elsőként használja ki ezeket a mozgásokat és referenciális tágulásokat.

De a kontextusoknak van még egy arculatuk, belső aspektusuk, amely majdnem 
mindig rejtett. Ez a végső jelentések, a világról és az életről vallott nézetek, az én és a 
létezés közötti mély kapcsolatok szférája, amely minden valamennyire is összetett 
irodalmi mű tartozéka. Ez a szféra nem eshet ki a kritikus látószögéből, ha kutatása 
bizonyos mélységet elér. Egy mű jelentései bizonyos mértékben konvergálnak, egy 
végső (ontológiai, etikai, politikai) mondanivalót körvonalaznak, amelynek figyelmen 
kívül hagyásával a mű könnyen megmagyarázhatatlanná, kaotikussá, gyakran rej
téllyé válik. A kritikai feltérképezésnek elkerülhetetlenül el kell jutnia e végpontra. 
Ennek perspektívájában fedi fel a mű legbensőbb jelentéseit is.

Mindez a lehetséges referenciarendszer természetesen nagy intellektuális hajlé
konyságot tételez fel, a kontextusba beépítés sajátos érzékét, s mondjuk ki bátran : 
a következtetések relativitásának bizonyos elfogadását. T. S. Eliot figyelte meg, hogy 
a jelentések valahol a három világosan különváló szféra : a költő, a költemény és az 
olvasó (kritikus) metszéspontján jelentkeznek, mindegyik magával hozza a maga 
asszociációit, disszociációit, mércéit, kritériumait, szempontjait, mindegyik együtt és 
külön-külön is alá van vetve az átalakulás folyamatának. Ez az elkerülhetetlen vál
tozékonyság és komplexitás semmiféle jelentést nem állandósíthat végérvényesen.
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Mindegyik vagy majdnem mindegyik előbb vagy utóbb hiányosnak, pontatlannak 
vagy tévesnek bizonyul. Másrészt egy művet egyetlen koordináta-rendszerben meg
kötni, mint a legyet a légyfogóban, annyi, mintha kiszivattyúztuk volna körülötte a 
levegőt. Ha más kapcsolatait is elvágtuk, a szöveg megfullad, elhal. Ezért nem szabad 
a kritikusnak sohasem végérvényesen és teljesen „megérteni” az irodalmi művet. 
A kritikus csak hol az egyik, hol a másik pedált nyomja, a körülményektől függően, 
csak a tempót és az irányt változtatja. Beszélgetések, Szándékok, Séták, Utak, ilyen 
játékos címeket adhatnánk a kritikáknak. Sok kontextus sorsa az, hogy akár többet, 
akár kevesebbet mond a műről, a művet magasabbra vagy alacsonyabbra, vagy éppen 
„önmaga mellé” helyezi. Miért nem beszélünk akkor nyíltan Megközelítésekről 
(Approximations), mint Charles du Bos?

A kritikusnak becsületesen, nyíltan be kell vallania, hogy az irodalmi jelentések 
föltárása nemcsak elkerülhetetlen tévedésekhez, hanem hóbortos visszaélésekhez, 
eltévelyedésekhez is vezethet. Az, hogy gyakran téves integrációkat vagy szélvágáso
kat követ el, még semmi. Súlyossá akkor válik a helyzet, amikor az önkény, az elka
landozás, az indokolatlan feltételezés, az üres paradoxon néha szinte szemtelenül 
eltakarja az irodalmi művet, amikor Jules Lemaître és más impresszionisták is kije
lentik, hogy hajlandók „jóindulattal elfogadni minden összefüggést, nem kell válasz
tani, nem kell vizsgálni egyiket sem a másik kárára” (Les Contemplations VI., elő
szó), s minden szelekciót visszautasít. Az ilyen magatartásból parazita túlburjánzás 
születik, amely megfullasztja és kompromittálja a műveket. A túlságosan gazdag, 
ötletes asszociációk esetleg „irodalommá” válhatnak, de „irodalmi kritikává” nem. 
Ez a stílus mintha eltűnt volna. Helyét azonban elfoglalta egy másik, amelyet a leg
különbözőbb modern szemantikai és strukturalista elméletek táplálnak. Amikor az 
olvasási rendszerek kultusza megelőzi magát az olvasást, amikor a jelentés kutatása 
felszívja és megöli a szöveg közvetlen élvezését, megjelenik az, amit úgy nevezhet
nénk, hogy a strukturalizmus „gyermekbetegsége”, a visszaélés a „szimbóliával”, a 
túlzás a jelentések feltárásában, a titkos, rejtett utalások rögeszméje. A  szöveg sze
mantikai rejtéllyé alakul. A legegyszerűbb dolgok is bonyolultak lesznek. A képzelet 
csodái lebegnek a legízetlenebb írásművek fölött is. A körző találomra nyílik ki, 
egyre távolabbi kapcsolatokat teremt a tárggyal, amely végül is elvész a szem elől. 
Emléke még csak nem is ürügy. Az eszköz átalakul céllá, a cél pedig eltűnt.

Talán a legérzékenyebb pontra tapintottunk. A jelentések vadászata könnyen szét
bomlasztja az irodalom sajátos jelentését, könnyen egy dimenzióra csökkenti azt, s 
az végül elnyeli az irodalmat. A kapcsolatok, a kontextusok nem mondanak el min
dent egy műről. Ráadásul a kép mindig világosabb konkrét plasztikusságában, mint 
minden diszkurzív magyarázat. A jelentés inkább „elhomályosítja” a képet. Ebből 
következik, hogy a kritika — legalábbis bizonyos mértékig — elhomályosítja a szö
veget. Akaratlanul is valami módon hasonló helyzetbe kerül, mint a fizikai indeter
minizmus elve: a jelenség megfigyelésének körülményei is módosítják, megváltoz
tatják. S ami megtörténik a mélyben, megismétlődik a felszínen, kiterjed, lépésről 
lépésre haladva. Egyik integráció a másikat követi, egyik kontextusról a másikra ju
tunk, egyre szélesebb kontextusokhoz érünk, a jelentések szűkülni kezdenek, egyre 
áttetszőbbek, szétfolyóbbak lesznek. Végül is teljesen porrá, légneművé válnak. S a je
lentésekkel együtt a mű is mint jelentés. Tudnunk kell tehát, honnan indulunk el, s hol 
kell megállnunk ; el kell vetnünk minden kóbor és indokolatlan szemantikai képzeletet.
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A megkülönböztetés alapvető : a kontextuális jelentésképzelet játéka természetesen 
végtelenül folytatódhat. Nem mi szabunk neki határt. Nem is ez egyébként a szándé
kunk. Még az indokolatlan asszociációknak is megvan a maguk szépsége. Ami a 
kapcsolatokat, szempontokat illeti, annyit lehet teremteni, ahányat csak akarunk. 
Ez a módszer csak az esszében érvényesül, nem pedig az irodalmi kritikában. A kü
lönböző szinteket nem lehet összekeverni. Az irodalmi kritika nem esszé. Az esszének 
nincs semmiféle asszociatív törvényszerűsége, az irodalmi kritikának pedig van. Az 
esszé számtalan különböző mondanivalót és jelentést feltár, az irodalmi kritika csak 
a konvergens jelentésekkel foglalkozik, amelyek a lehető legtöbb egységes mondani
valót integrálják. Más szóval: a jelentések közelednek, csoportosulnak, rendeződnek, 
arra törekednek, hogy egy struktúrán belül rendszerré váljanak. E struktúrát a jelen
tések feltárásának folyamata is jól körülhatárolja. A  jelentések feltárásának tehát 
fontos célja van : be kell bizonyítania egy polivalens irodalmi egység és teljesség léte
zését. Ezt és semmi többet.

Az utolsó következtetés az irodalmi kritika számára ismételten az értékhez kap
csolódik. Ezt az értéket a struktúra határozza meg, és részben teremti, egy mondani
való felfedezése szilárdítja meg. A mű értéke csak tovább növekszik (egyesek azt 
mondják, „szélesedik”), jelentései latens tartalmának kiemelésére. E latens tartalom 
gazdagságát már nem lehet kétségbe vonni. A nagy művek számos rejtett, még isme
retlen szépséget tartalmaznak, míg a laposság mindig monoton, egyoldalú, és főként 
a kritikus szem számára magától értetődő. Kísérleti módon meggyőződhetünk róla: 
hasonlítsuk csak össze a Shakespeare-ihlette nagyszámú magyarázatokat és például 
Eminescu és M. Sabanescu Maurice Dekobra elemzéseit. Ez a művelet orvosi ábrá
zoláshoz hasonlít. A felfedezett, napfényre hozott jelentéseket nem tulajdoníthatjuk 
a tartalomnak, még kevésbé vélhetjük a tartalom felett állónak, mint azt a régi imp
resszionista kritika vélte. Ezek a mű potenciális tartalmát alkotják, amit minden új 
jelentés felfedezése aktualizál. Az irodalmi érték e komplexitás kifejezése. Ez érték 
intenzitása a tudatban történő tükröződésének végtelen lehetőségeivel arányos.

(Fordította: Fodor István)

S O M L A I  PÉTER

Színház i  n y i tá n y
Az évad eleje nem ad okot arra, hogy a fővá
rosi színházkultúránk állapotáról és a magyar 
színházművészet aktuális jelentőségéről ki
alakított, eléggé elterjedt értékelésen változ
tassunk. Ha végigböngésszük a „Pesti Műsor” 
lapjait, elégedetten állapíthatjuk meg, hogy

1970 utolsó negyedévében játszották Buda
pesten Shakespeare, Goldoni, Csehov, Arthur 
Miller, Peter Weiss egy-egy művét, Katona 
József, Madách Imre, Bródy Sándor, Illyés 
Gyula drámáját. A mi színházaink műsorait 
elfogadhatnák bárhol a világon, és alig hiszem,
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hogy érdemleges kifogást lehetne tenni a mű
sorpolitika tendenciája ellen népművelési vagy 
kultúrpolitikai szempontból. Ennek ellenére 
találónak tartom Hermann István helyzetérté
kelését, mely szerint a színházak ,,m ásodh etes” 
p ro d u k c ió k a t mutatnak be. „Másodhetes” egy 
produkció akkor, ha a színház játékstílusa 
heterogén, ha a rendező valamilyen külföldön 
kialakított stílust (a klasszikusok Kott—Brook- 
féle interpretálását vagy a brechti—piscatori 
elveket) szeretné hazai színpadokon meghono
sítani. A magyar színházművészet ma sem 
szűkölködik érdekes és emlékezetes előadások
ban, de az új Katona József, az új Hevesi Sán
dor és az új Thália Társaság továbbra is szín
házkultúránk fő hiánycikke. Erre vallanak az 
évad első bemutatói.

A FURCSASÁGGÁ LETT ÉLET- 
FILOZÓFIA

PIRANDELLO „IV. HENRIK”-JE A
v í g s z í n h á z b a n

A Vígszínházban gyakran újítanak fel siker
darabokat. Egyfelől Molnár Ferenc gyengébb 
vígjátékai, másfelől Ibsen, Csehov, O’Neill 
darabjai vagy a„Vízkereszt” jelzi, hogy az ere
deti sikerdarab lehetett bűnügyi vígjáték és 
szalondráma, lélektani színmű és klasszikus 
komédia, a színházi előadás- és nézőszám vagy 
a kassza egzakt mértékeiben ezek a különbsé
gek eltűnnek. Pirandello darabja is sikeres volt 
1941-ben, amikor Magyarországon először a 
Madách Színházban Pünkösti Árpád színre 
vitte, s az ekkori bemutató emléke bizonyára 
serkentette a felújítás elhatározását. De ösztö
nözte-e a Pünkösti-féle rendezés szelleme, 1941 
„IV. Henrikjének élményszerű tanulsága a 
30 évvel későbbi megformálás belső célzatos
ságát?

Kikerülhetetlen ez a kérdés, hiszen rendező 
és színész nem bízhat a jövőben Csokonai vagy 
Stendhal módjára, a színházi előadás értéke 
mindig „hit et nunc” érvényes. A jelenidő a 
színházművészet létezési formája, s az előadás 
akarva-akaratlanul szól a jelennek, az éppen 
jelen levő közönségnek. А „IV. Henrik” — s 
minden színdarab — tehát mást jelent 1941- 
ben és ma, még ha ez a másfajta jelentés ugyan
annak a darabnak korok és helyek szerint, s 
persze színművészek szerint is különböző je
lentése. Pünkösti kérdése is úgy hangzott, 
hogy korszerű-e, szól-e 1941 Magyarországá

hoz а „IV. Henrik”. (Pirandello 1922-ben írta 
a darabot, és 1941-ig senki sem próbálkozott 
vele hazánkban.) A nézők mai kérdéseiben 
is ez a jelenszerű kíváncsiság fogalmazódik 
meg.

A darab izgalmassága abból fakad, hogy a 
néző nem tudja, elhiggye-e a főszereplő őrült
ségét. Pirandello gyakorlott érzékkel és kifino
mult technikával bonyolítja az alaphelyzetet: 
nem árulja el főszereplőjének nevét, régi, egész
séges múltjából csak a kritikus baleset törté
netét mondatja el a kastély látogatóival, s az 
ilyen módon képzett homályosságnak kell 
lélektanilag hitelesítenie az őrültséget. A láto
gatók közül egyedül Belcredi, a baleset előidé
zője tartja komédiázásnak az egészet. De a 
néző nem bízhat az ő véleményében, hiszen 
hamarosan kiderül, hogy Belcredi épp az őrül- 
ség árán kapta meg Donna Matildét feleségül, 
s az asszony talán még most is „IV. Henrik”-et 
szereti. A homályosságnak a II. felvonásban 
vége szakad, amikor a kastély szolgái előtt le
lepleződik a titok: uruk nem őrült, legalábbis 
egy ideje már nem, de továbbra is ragaszkodik 
szerepéhez. A ,,p iran de llo izm u s” itt kulminál. 
A szolgák megértenék uruk indítékait, ha a 
bosszúállás, az elégtétel, a megleckéztetés mo
tívumai elegendőek lennének a megértéshez. 
De IV. Henrik szerepének folytatása — s az 
eddigi szerepjátszás utólagos magyarázata — 
nemcsak erkölcsi kérdéseket, személyes célo
kat érint, hanem világnézetet, filozófiát is. 
Uruk Belcrediben és Donna Matildében a nor
mális emberiséget leckéztetné meg, azokat 
akik , , . . .  mindennap, minden percben meg
követelik, hogy a többiek olyanok legyenek, 
amilyennek ők akarják”. Nem ő, az őrült, a 
Canossát megjáró német császár alakítója, a 
történelmet filológiai pontossággal újraélni 
akaró sebesült, hanem a mindennapi élet be
vett normái őrjítik meg a normális, jelenkori 
embereket.

A z  őrü ltség  e rk ö lcs i fö lé n y e  a  n orm ális m a
g a ta r tá s  f ö lö tt  Nietzsche óta az európai értel
miség gondolatvilágának hagyományos témá
ja, és Pirandello teljes tudatossággal ragadta 
meg ezt a témát. Az ő műveiben olyan drámai 
szituációkban jelent meg az életfilozófia, me
lyeknek mögöttes izgalmi vonulatát a cselek
mény titokzatossága és a szereplők indítékai
nak homályossága alakítja ki. Az életfilozó
fiából így lesz lélektani fortély, s talán nem 
túlzás azt állítani, hogy a nézőket is sokkal 
inkább ez ragadja meg, mint a szereplőkkel 
elmondatott, dekadensen hangzó szentenciák. 
Az őrült IV. Henriket játszó ember példabe-
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szédeiből nem a fogalmi tartalom szolgáltatja 
az izgalmat. Elhihetjük ítéleteit —  „Ez a ruha 
nekem nyilvánvaló és önként vállalt torzképe 
egy másik, szüntelen s minden pillanatban 
megújuló álarcosjáíéknak, amelynek mi mind
annyian önkéntelen bohócai vagyunk!” —, de 
csak az ő figurája és különleges helyzete hitet- 
teti el az egyébként sablonos gondolatot. Mint 
ahogy a „színház az életben” — „élet a szín
házban” felcserélésére épülő „pirandelloiz- 
mus” is üres és teljesen terméketlen eszmekor 
lenne, ha nem kapcsolódna olyan kétségtelenül 
figyelemre méltó darabokhoz, mint a „Hat 
szerep szerzőt keres” vagy а „IV. Henrik”.

А  „IV. Henrik”-et tehát nemcsak s elsősor
ban nem az életfilozófia teszi korszerűvé, ha
nem megformáltságának előnyös homálya. Az 
tehát, hogy az őrültség és normálisság „asszo
ciációs udvara” koronként különféle tartal
makkal tölthető. Pünkösti Andor 1941-ben az 
emberi integritás megőrzését szegezhette szem
be a világháborúba rohanó „normálisság”-gal, 
s a korabeli kritikák meg az emlékezők szavai 
szerint a főszerepet játszó Várkonyi Zoltán 
magával ragadóan személyesítette meg ezt a 
magasabb rendű „őrültséget” . A mostani elő
adás nem magával ragadó, mert amit harminc 
éve Várkonyi, a színész átélt, az ma a rendező 
Várkonyi Zoltán és a főszereplő Latinovits 
Zoltán számára nem aktuális, tehát nem is át
élhető. „IV. Henrik” szándékosan vállalt őrült
ségének, gyilkosságának ma mást kell jelen
tenie, de e z  a  je len tés n incs k é s ze n , ezt nem 
lehet megfogalmazni az előadástól függetle
nül. A  színművész feladata éppen az, hogy 
önmagát — jelenét és művészi személyiségét — 
fejezze ki ebben a jelentésben, s ha ezt nem 
teszi, akkor produkciója puszta illusztrációvá 
sekélyesedik. Ilyen körülmények között a leg
jobb színész sem nyújthat mást és többet, mint 
amit számára az előadás belső, művészi szán
dékosságában a rendezői terv lehetővé tesz: az 
alak színvonalas bemutatását, egy, a 20-as 
évek Olaszországában élt különc magatartását, 
nemes eszméit és gyilkosságát. S amit Pünkösti 
rendezői koncepciója megkívánt a többi szerep
lőtől (1941-ben Greguss Zoltán, Sulyok Mária), 
a nyilvánvalónak tűnő tehetetlenség evokatív 
ábrázolását, az a mostani felújításban nem 
több jámbor óhajnál. Sem Tomanek Nándor, 
sem Bánki Zsuzsa, sem a fiatalokat alakító 
Venczel Vera és Kovács István nem nyújt 
többet, mint azonnal elmúló emlékképét egy 
régi, érdektelen világnak. A XX. századi „IV. 
Henrik” története a fu rcsa sá g  szórakoztató 
szintjére került.

POLITIKAI PANTOMIM:
„A LUZITÁN SZÖRNY”

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZBAN

Peter Weiss már-már a Nemzeti Színház házi
szerzőjének számít. Első — s talán máig leg
jobb — darabja, a ,,Marat/Sade”-nak rövidí
tett „kétdimenziós” tragédia után itt mutatták 
be a „Vizsgálat” című dokumentum drámát 
is, most pedig a Nemzeti kamaraszínházában 
láthatjuk az „A luzitán szörny”-et. Semmi 
kétség, ez a mű sokkal közelebb áll a „Vitairat 
Vietnamról”-hoz és a „Vizsgálafi’-hoz, mint 
a valóban magányosnak tűnő, megismételhe
tetlen ,,Marat/Sade”-hoz. Ott még a lélektani 
áttételek, a bolondokházabeli jelen és a terá- 
pikus színielőadás tartalma közötti feszültség 
gek hordozták a drámaiság közegét, itt viszont 
már majdnem minden,,egy az egyben” értendő. 
Azért mégsem minden, hiszen a hatalmasra 
méretezett, kitömött, bárgyú kócfej Salazart, 
a portugál diktátort jelölő luzitán szörny jelen 
van a színpadon az előadás kezdetétől a végéig, 
s közben beszél, parancsol, szónoklatot tart. 
Az előadás tehát színházi maradt, „A luzitán 
szörny” színészei nem politikai nagygyűlést 
tartanak — jóllehet sok mindent elkövetnek 
annak érdekében, hogy nagygyűlésen érezzük 
magunkat.

Az olvasó évek óta találkozhat vitáinkban 
pro és kontra érvekkel a protestálás és a játék, 
a direkt politizálás és a művészet, a cselekvés 
és az élmény kapcsolatáról, e sorok írója pedig 
letette már voksát a kontrázok oldalán. Miért 
csitul el mégis bennünk a nézőtéren az ellen
kezés a proletkult reneszánszával szemben? 
Mitől szép ez az előadás?

Peter Weiss és Major Tamás egy történelmi 
per, az angolai nép és a portugál gyarmatosítás 
perének tárgyalására hív meg bennünket. De 
a színdarab politikai szövege nem a vezércikk, 
hanem a versek nyelvén íródott, s az előadás 
agitációs propagandája nem beszámoló, hanem 
politikai revü, kórusos song, körtánc és pan
tomim. Főként T ör ö cs ik  M arira  emlékezünk, 
aki játsszon benszülött kislányt vagy öreg
asszonyt, kurjantson vagy politikai dalt éne
kelve táncoljon, minden mozdulatában érző
akaró embert formál meg annyi erővel és 
őszinte mozdulattal, hogy ellenállhatatlanul 
meghódítja a nézőt. Ebből a politikai panto
mimből alig ragadnak meg emlékezetünkben 
az ügyes, sokat gyakorolt gesztusok. Csak a 
terhes anyára vagy a földbe magot vető paraszt
lányra gondolunk, akinek nyomorúságát nem
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tudjuk megbocsátani. A  sz ín észn ő  a lak ítá sán ak  
e vo k a tív  ha tása  túlnő az előadás eredeti forma
világán és stílusegységén. Hét angolai nőt él át 
és mutat be a két felvonás folyamán, s ők 
heten már nemcsak elhihetők és meggyőzőek, 
mint a többiek, hanem közvetve va lóságélm é
n ye in k  része ivé  válnak, s ezentúl, ha a néző az 
afrikai bcnszülöttekről hall, fogalmi képének 
alakulásában benne lesz Törőcsik Mari hatása.

Természetesen nemcsak az övé. M a jo r  Ta
m ás rendezői művészetének legmegragadóbb 
értékei sűrűsödtek össze a szavaló-éneklő- 
táncoló kórus „hangszerelésébe”. Daróczi 
Bárdos Tamás kitűnő songjait e kórus főként 
főiskolásokból álló tagjai oly lelkesen és tehet
ségesen adják elő, annyira egységesen, olyan 
sok rögtönzésnek látszó ötlettel, hogy a néző 
az ő hatásuktól sem szabadulhat. De vajon 
úgy emlékszik majd vissza rájuk, mint a meg- 
alázottak és megnyomorítottak seregére, mint 
azoknak a tömegeknek a szószólóira, akiknek 
primitív életkörülményeit jelzi az egzotikus 
ritmusok és járványos betegségek együttese? 
Felháborodásunkat növeli ez a kórus?

Aligha. A feszültséget és megrendült döb
benetét, amit Törőcsik Mari (és időnként Iglódi 
István és Horváth József) játéka kelt bennünk, 
feloldja és szívderítő tetszéssé alakítja át a 
kórus. Ebből az ambivalenciából származik 
az előadás fő problémája. Major Tamás át- 
érezte azt, hogy az egyéni szereplők alakításá
nak hatásait rontaná, ha a kórussal komor 
protest-songokat adatna elő, ráadásul Weiss 
a kar számára írta a legpuritánabb szöveget, 
s félő lett volna ezt konvencionális zenei tónu
sokkal és koreográfiával kiemelni. A darab 
belső problémája így nem simulhat el, s ezért 
nem oldódhat meg az előadás önálló stílusában 
sem. De azt hiszem, a néző így nyerhette a leg
többet, és Törőcsik művészetének hatására ez 
a nyereség nem kevés.

ÜZENETEK GONDOLATBAN — JULIUS 
EDLIS „HOL VAN A TESTVÉRED, ÁBEL ? ” 
CÍMŰ SZÍNMŰVE A PESTI SZÍNHÁZBAN

Két középkorú férfi találkozik egy Fekete
tenger melletti üdülőhely vendéglőjének tera
szán. Hamarosan kiderül, hogy ismerősök, de 
huszonöt év óta egyikük sem tud a másikról. 
Egyszerre estek hadifogságba, és a fogoly
szállító vagonban ismerték meg egymást, majd 
együtt szenvedtek egy koncentrációs táborban. 
Mindkettőjüket kihallgatták a németek, és 
megpróbálták rávenni arra, hogy csatlakozza

nak a fasiszták szövetségeseiként működő 
Orosz Felszabadítási Hadsereghez. Egyikük 
nemet mondott, és csak a kivégzö osztag elhi
bázott lövésének köszönheti életben maradá
sát, a másik férfi nem bírta tovább az éhséget, 
és elhatározta, hogy színleg vállalja az árulást. 
Az elhatározást tett követte, de elszöknie nem 
sikerült, s a többiek joggal láttak árulót benne. 
A Vörös Hadsereg közeledtével a németek 
kivégezték a foglyokat, s az áruló átszökve a 
fronton, azt hitte, hogy korábbi társai közül 
senki sem maradt életben, senki sem jelentheti 
fel. Azóta huszonöt év telt el, becsületes épí
tész és három fiú apja lett belőle. Most azt 
hiszi, hogy huszonöt évi fáradozása kárba 
veszett, társa fel fogja jelenteni. De a másiknak 
nem ez a szándéka. Ő nem tudott huszonöt év 
alatt sem megbékélni azzal, hogy akadt közöt
tük egy áruló, aki túlélte a háborút, míg a 
többieket egy szakadékba lőtték a németek. 
Huszonöt éve utakat épít, és minden nyáron 
idejár pihenni, de a háborús emlék miatt nem 
érzi kiegyensúlyozottnak hétköznapjait. Nem 
szalaszthatja el ezt a találkozást, és ráveszi a 
régi árulót, hogy levelet írjon. A levél címzettje 
nem valamilyen hatóság, hanem az áruló leg
idősebb fia. A levelet átadják a pincérlánynak, 
s ezután az áruló távozik. Amikor a pincér
lány visszaszalad, mert észreveszi, hogy a borí
tékot elfelejtették megcímezni, kiderül, hogy 
erre nincs is szükség. Az útmérnök szívbeteg, s 
most, talán a végső szívroham közepette, el
mondja, hogy nem a levél elküldése, hanem 
megíratása volt fontos számára. Nem a bosszú, 
hanem az áruló katarzisa.

Az egyszerű történet lényegét hősével mon
datja el az író. Az állítólagos címzettnek, az 
áruló legidősebb, mit sem sejtő fiának üzeni 
gondolatban a bibliai történet visszájára, hogy 
a menekülő Ábeleknek nem szabad felejteniük, 
különben a Káinoknak nyugalmas életük lesz. 
Ilyen elgondolt üzenetekből áll a hős számos 
monológja. Önként vállalta ezt a szerkesztési 
kényszert Julius Edlis, amikor drámájának 
felépítéséül a belső narrátoros megoldást vá
lasztotta. A főszereplő, a szívbeteg útmérnök 
(Darvas Iván) saját történeteként meséli el a 
huszonöt év előtti eseményeket, és félreszólá
sok formájában fűz megjegyzéseket a vendéglő 
teraszán kialakult szituációhoz. A drámaszer
kesztés paradoxonjának nevezhető, hogy még
is az árulót, az ő sorsát, jellemét ismerjük meg 
jobban, jóllehet az építész szerepe (Benkő 
Gyula) minden jelenetben alárendelődik a fő
hős monológjainak. Ez a megoldás ott válik 
erénnyé, ahol a monológok során dinamikusan
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sikerül előkészíteni, „felölteni” a soron követ
kező dialógus feszültségét. Ahol erre nincs 
lehetőség, ott a  drám a e g yre  e rő te lje se b b  lír i
k u s  j e l l e g e t  k a p  — s ez nemcsak a főhős hosszú, 
moralizáló „üzeneteire” vonatkozik, hanem a 
sablonos környezetre, és a harmadikként sze
replő fiatal pincérlány (Béres Ilona) ártatlan 
mit sem sejtésére is.

Horvai István, az előadás rendezője meg
próbálta ellensúlyozni a darab lirizáló ten
denciáit. A játékteret leszűkítette, és a dialó
gusokat Darvas Iván monológjai közé ékelte. 
Ezáltal a drámaibb hatást, a már elért izgalom 
fenntartását többé-kevésbé sikerült folyama
tossá tenni. Benkő Gyulának jutott a leghá
látlanabb feladat, hiszen az ő színpadi jelen
létének nagy része a monológok tétlen hátte
réül szolgál. Nem csoda, hogy alakítása illuszt
ratív eszközökre korlátozódott. Béres Ilona 
valamivel szerencsésebb helyzetben van, de az 
ő szerepének életszerű elemei sem engednek 
meg többet néhány jellegzetes gesztusnál.

A z  e lő a d á s  D arvas Iván a la k ítá sá n  á ll — s 
nem bukik._Darvas már jó ideje a legjelentősebb 
magyar színművészek közé számít, és az „Egy 
őrült naplója” óta azt is tudjuk róla, hogy ki
vételes képességeit az abszolút színpadi ma
gányban is alkotó nagysággá tudja bontakoz
tatni. Most majdnem hasonló feladatot old 
meg. Nehezebbet is — mert Edlis alakja sokkal 
hihetőbb ugyan, mint Gogol Popriscsinja, de 
egyúttal sokkal kevésbé tipikus, drámailag 
sokkal jelentéktelenebb figura. De könnyebb 
is ez a feladat, mert a színésznek mégsem egyet
len monológból áll a szerepe. Darvas alakítá
sának fő értéke, hogy szinte észrevehetetlenül 
lendíti át a nézőt a darab holtpontjain, és hősé
nek elgondolt „üzeneteit” orientáló erkölcsi- 
séggé szövi össze.

IDEGEN MŰFAJ — ÖRKÉNY ISTVÁN 
„SÖTÉT GALAMB”-JA A NEMZETIBEN

Az írótól nem szabad számon kérni a korábbi 
művek értékeit, szemléletmódját, formavilá
gát, újításait. Az új művek megtagadhatnak 
minden előzményt, kizárólagosak és egyszeriek 
lehetnek, s az író megkívánhatja, hogy alkotá
sait mindig első találkozásnak tekintsük. Ha 
pedig Örkény igényelné ezt, akkor semmit sem 
lehetne ellene vetni, hiszen az ő írói pályáján 
volt már tűkanyar, igazi megújulás: a „Jeru
zsálem hercegnője” című kötetével. Hibázna 
tehát a kritika, ha a „Tóték” erényeit kérné 
számon a „Sötét galamb”-on, s kimutatván,

hogy miután az utóbbi kevésbé groteszk, la
zább szerkesztésű és vegyesebb stíluselemek
kel operál, szükségképpen visszalépés az előb
bihez képest. De ha kikerüljük az effajta mér
legszerű összehasonlítást, mivel magyarázzuk 
a „Sötét galamb” gyengéit és sikertelenségét, 
s hogyan ragadjuk meg egyszeriségét és tagad
hatatlan eredetiségét?

A darab arról az időszakról szól, amikor az 
apácarendelr feloszlatása után Glória nővér, 
alias Tar Ilonka belekerül a civil életbe. Ilonka 
viszontagságai még a hazajövetel kezdetekor, 
a kolostorban kezdődnek, s egy boldogságot 
ígérő pofonnal végződnek. A kezdet és a befe
jezés között megismeri Ilonka a falusi családi 
légkört, barátnőkhöz jut egy munkásszálláson, 
kávét főz egy „Késdobáló” nevű kocsmában, 
szerelmével üldözi őt egy fiatal vallásos forgal
mista és egy öreg vegetáriánus főmérnök. Ez 
utóbbi vele együtt szeretné a lét végső értelmét 
kutatni, de fogadkozásai ellenére magáévá 
teszi Ilonkát.

Ilonka viszontagságai határozottan mulat
ságosak. és érdekesnek találjuk a világot is, 
amibe oly nehezen tud beilleszkedni. Eltökélt 
szándéka, hogy megőrzi a kolostori életben 
elsajátított erkölcsi-szellemi normákat, és alkal
mazkodni fog a világi élet szokásaihoz is. Ez a 
kettősség okozza, hogy beilleszkedési kísérle
tei oly komikusak. Hibásnak tartja önmagát, 
de a körülötte élő emberek megriasztják. 
Amikor felkeresi régi példaképét, a pesti ma
gányban élő Pulcheria nővért, rájön arra is, 
hogy a „civil kolostorság” sem neki való. 
Ilonka tehát valóságos kálváriát jár végig, s 
közben magával húzza környezetét: Gusztit, 
aki az ő levelének két hónap börtönt köszön
het, a szerencsétlen forgalmistát és Rimanóczit, 
a filozófus főmérnököt, akinek elveit akarat
lanul is megcáfolta. A lány mulatságos sze
rencsétlenségeinek környezetében ott él az 50- 
es évek elejének ugyancsak mulatságos világa. 
A falusi Dezső-nap, a munkásszállás gondnok
nője vagy a benzinnel üzletelő Guszti nőügyei 
szolgálhatnának komor hátterül egy groteszk 
komédiához is, de nekünk Ilona tekintetével 
és ítélőképességével kell szemügyre vennünk 
ezt a világot. S itt kezdődik a nehézség.

A „ S ö té t  g a la m b ” ep izó d -d rá m a : Ilonka 
egy-egy történetének színműve. A lány nem
csak főszereplő, hanem egyúttal olyan szereplő 
is, aki nélkül e történeteknek semmi értelmük. 
Az ő különös személye okozza a darab összes 
szereplőjének gondját, az ő sorsának szól a 
többi szereplő erőfeszítése reá összpontosul 
minden szándék. Jogos tehát, ha a néző „köl
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csönveszi” Ilonka ítélöerejét és a többieket, a 
civil világot ilyen módon ítéli meg. Jogos, de 
a „Sötét galamb” epizódhalmazában kérész-, 
tülvihetetlen követelmény ez a kölcsönvétel. 
Ilonka történetei ugyanis csak a világról, a többi 
emberről mondanak óját és lényegeset, de 
Ilonkáról, aki mindennek a középpontjában áll, 
alig árulnak el valamit. Vele csak „történnek” 
az események, melyeket nem ö irányít, s a 
történetek hatására csak járása és ruhája vál
tozik. Nem alakul ki a „Sötét galamb”-ban 
olyan konfliktus, ami Ilonka személyiségé tmé- 
lyen, a lényegre irányuló támadásként érné, s 
ezért marad hatástalan a befejezés is.

A z  ep iku s „ep izó d h a lm a z” A  még szembe- 
ötlőbbé tette a rendezés. Egri István jó humor
érzékkel és határozott tempóban mozgatja a 
sok figurát a színpadon, és ilyen irányú erőfe
szítésével elérte azt, hogy re a lisz tik u s  zsáner
k é p e k  egymásutániságát látjuk az előadás alatt. 
Ronyecz Mária Ilonkája iránt tüstént rokon- 
szenvet érzünk. Kitűnő epizódalakítást nyújt 
Mészáros Ági, Sztankay István, Kohut Magda 
és a forgalmista szerepében remekel a fiatal 
Kun Tibor. Az ő rövidre vágott, vörös hajú, 
esetlen figurája lett a „Sötét galamb” előadá
sának fő értéke.

AKTUÁLIS-E SZÓKRATÉSZ? — PLATÓN 
„SZÓKRATÉSZ VÉDŐBESZÉDE” CÍMŰ 
DIALÓGUSA A HUSZONÖTÖDIK SZÍN

HÁZBAN

Legújabb stúdiószínházunk Németh László 
„Gyász” című regényének színpadi adaptá
ciójával mutatkozott be. Kurátor Zsófi mono- 
drámásított története után másodiknak is 
magyarországi bemutató került sorra. (A szín
háztörténetnek nincs adata arról, hogy hiva
tásos színjátszók valaha is előadták volna ná
lunk Platón műveit.) A Huszonötödik Szín
házban tehát igazi újdonságokat láthat a kö
zönség — de e színház alkotóit és meghirde
tett célját („világnézeti színház leszünk”) be
csülnénk le azzal, ha e nóvumokat önmagában 
értékelnénk, és a Magyarországon egy ideje 
elterjedt szokást követve a kísérletezésben 
valami eleve értékeset látnánk. A kritika tár
gya a produkció — ez esetben Platón két, idő 
és téma szerint is összetartozó dialógusának, 
a „Szókratész védőbeszédé”-nek és a „Kriton”- 
nak az előadása.

Korántsem nyilvánvaló Platón két művének 
színpadon való használhatósága. Nemcsak 
amiatt kételkedünk ebben, mert Platón nem

drámaköltő volt, sőt, az „Állam” X. könyvé
ben és a „Philebos”-ban határozottan állást 
foglalt a művészetek s jelesen a tragédiakölté
szet veszedelmes varázsai ellen. De kételkedé
sünk főként máshonnan származik. A Platón- 
szövegek hagyományos értelmezése abból in
dult ki, hogy a művek tartalma ismeretelméleti, 
etikai, társadalomfilozófiai jellegű elmélkedé
sekről szól, amiket Platón különleges formá
ban, dialógusban írt le. A filozófiatörténészek 
nem tulajdonítottak nagy jelentőséget ennek, 
s eszükbe se jutott a dialógusok alanyait sze 
rep lő k n ek , az általuk mondott szövegeket pedig 
szerep ek n ek  tekinteni. (Ez természetesen nem
csak Platónra vonatkozik. Eléggé nagy feltű
nést keltene, ha valaki például Giordano Bruno 
dialógusokban írt természetfilozófiai műveit 
akarná színpadra vinni.) Még azok sem fedez
nek fel drámaiságot a szövegekben, akik — 
mint Herbert Marcuse — Platón dialógus
szerkesztését nem formai jegynek vagy kifeje
zési eszköznek tartják, hanem ebben egy követ
kezetesen dialektikus világnézet megnyilvá
nulását vélik felfedezni. Ellenvetésként kínál
kozik Werner Jaeger és Heller Ágnes nézete. 
Eszerint Szókratész morálfilozófiája adekvá- 
tan kifejeződött Szókratész sorsában, és a 
filozófus életéből kell megérteni elveit. Már
pedig — így szólna az ellenvetés — hol talá
lunk hitelesebb leírást erről a sorsról és filozó
fiáról, mint épp Platón dialógusaiban. De ez 
az ellenvetés mégsem szókratészi: ha igaz is, 
hogy Szókratész tanítását Szókratész személyes 
sorsából ismerhetjük meg, nem biztos, hogy 
ugyanez fordítva is igaz. Nem biztos, hogy a 
tanítás számot ad a filozófus sorsáról. A kérdés 
tehát jogos: a Huszonötödik Színházban sike
rült-e legalább ideiglenesen megszüntetni az  
o k fe jté se k  lo g ik a i e lv szerű ség e  é s  a z  em beri 
so rso k  iránti é lm ényigény k ö z ö t t i  ellentm on
d á st?

Platónt nem lehetett „dramatizálni”. H or
vá th  Jenő, a rendező és munkatársai azt a meg
oldást választották, hogy a szinte üres színpa
don, két stilizált szék között mozgó Haumann 
P é te rre , az ő valóban alkalmas képességeire 
— kiművelt, árnyalatdús hangjára, impulzív al
katára, sokat mondó gesztusaira — bízzák 
Szókratészt. A nézőnek semmi és senki másra 
nem kell — de nem is szabad — figyelnie, csak 
Haumannra. A produkció puritánsága így 
eredményezi a vállalkozás sikerét: hamar el
fogadjuk, hogy itt egy filozófussal van dolgunk, 
akinek érvei s érvrendszere, egész racionalista 
etikája kezdettől fogva megfelel minden csele
kedetének. Nem tudunk izgulni Szókratész
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életben maradásáért (hiszen ez nem igazi szín
játék), de Haumann eléri azt, hogy odaszegőd
jünk érvei mellé, elfogadjuk azokat, gazdagod
junk általuk, és kisszerűnek, alantasnak ítéljük 
a Melétosztokat, akik rágalmazni merik, és a 
Kritonokat, akik félreértve óvnák a filozófust. 
Az előadás tehát becsap minket, hiszen amikor 
Szókratész érvei behálóznak, akkor ez nem a 
logika, hanem a színész Haumann Péter eré
nye, s midőn rokonszenvünket az alak, Szók
ratész felé fordítanánk, akkor az elvek követ
kezetes, állhatatos sivársága fogad.

A  b e c sa p á s:  a z  e lvek  és a z  e m b e r i  s o r s  k ö v e t
k e z e te s  ,,beh elye ttes ítése” ig é z  m eg . A  dialógus 
kezdete előtt egy hangszóróból Spinozáról,

Galileiről és másokról mondott híres ítéletek 
montázsát hallja a közönség. Ez a felkészítés 

. nem volt szerencsés, hiszen Szókratész pere 
akkor tűnne előzménynek, ha e per drámáját 
látnánk-hallanánk, ha nem Platón, hanem egy 
drámaíró művét adnák elő, ha tehát az alak 
igazságának egyetemességét az esztétikum 
relatív időtlensége hordozná. Mi ugyan nem 
ismerjük meg Szókratészt, az embert, de Hau
mann Péter jóvoltából egyre izgalmasabbnak 
tartjuk a filozófiáját. A „behelyettesítések” 
során átgondoljuk az elvszerűbb filozófia élő, 
mozgó, valóságos emberi következményeit, 
így lesz aktuális Szókratész.

H Á R Y  MÁRTA

I ro d a lo m  a  rá d ió b a n
Mindjárt elöljáróban állapítsuk meg, hogy 
úgynevezett tömegkommunikációs intézmé
nyeink között a rádió szenteli a legnagyobb 
figyelmet, és biztosítja a legtöbb teret az iro
dalomnak. E tekintetben sokkal többet nyújt, 
mint a napi-, sőt hetilapok, a televízióról 
nem is beszélve.

Ezt az önmagában is jelentős tényt azonban 
főleg akkor értékelhetjük érdeme szerint, ha a 
rádiózás fejlődési folyamatában vizsgáljuk. 
Előbb azonban talán érdemes lesz egy kivá
lasztott hónap keresztmetszetében adatszerűén 
felvázolni, hogy mit is kínáltak a rádió iro
dalmi műsorai. 1970 októberét néztük át eb
ből a szempontból. A nyári szükségszerű hígu- 
lás után az ősz színvonal-növekedést hoz az 
ilyen műsorok mennyiségét és minőségét te
kintve, de október mégsem tekinthető kivéte
les hónapnak, inkább a jó évi átlag megteste
sítőjének.

Az első, azonnal szembetűnő vonása az 
volt e hónapnak, hogy csak e g y  olyan nap 
akadt benne, amelyiken csupán egyetlen iro
dalmi műsor hangzott el, viszont volt olyan 
nap is, amelyen öt-hat érdekes-értékes produk
cióra került sor.

Magától értetődik, hogy az irodalmi műso
rok zömét nemzeti irodalmunk alkotásai, első
sorban klasszikusaink foglalják el. Köztudott, 
mennyire népszerű Jókai, M ik s z á th ,  M ó ra , 
G á rd o n y i. Ebben a hónapban is volt két M ik -  
s z á th -feldolgozás, G árdonyitó l novellaadap

táció, M ó r a  műveiből vidám összeállítás, J ó k a i  
pedig színházi közvetítéssel szerepelt (A  k ő 
sz ívű  em b er f i a i ) .  A népszerű és biztos sikerre 
számító adások mellett új kísérleteknek is tanúi 
lehettünk: B a b its :  A  m ásodik  ének  című verses 
játékát a rádió fedezte fel újra, s K o sz to lá n y i  
N éróját nagy tömegek számára tette hozzáfér
hetővé.

Élő irodalmunk alkotóinak októberben 
szerepeltetett listája természetszerűen egyenet
lenebb. Hiányzik még a történelmi távlat, 
amely segít az igazi érték kiemelésében, ráadá
sul nem minden írónk vonzódik a rádiószerű 
műfajokhoz. A  rádió szinte „belsőknek” szá
mítható szerzői között V észi E ndre  szerepelt 
hangjátékkal (K o ra e s ti  lá to g a tó ) , G yá rfá s  
M ik ló s  egy ismétléssel, G arai G ábor rádióra írt 
O rfeusz& val lépett fel. Ünnepi bemutatónak 
számíthatjuk I l ly é s  E b é d  a  kasté lyban  című mű
vének rádiószínházi feldolgozását, amely a 
Budapesti Művészeti Hetek alkalmával hang
zott el. A kifejezetten rádiószínházi adások 
mellett az ifjúsági osztály is külön rendez hang- 
játék-bemutatókat, és más produkció kereté
ben is sok dramatizált novellát, irodalmi ösz- 
szeállítást, dokumentumjátékot hallhattunk, 
(így például H eg e d ű s G éza , S za k o n y i K á ro ly ,  
T akács T ib o r , K o lo zsv á r i G randpierre E m il, 
Taar F erenc, A m b ru s T ibor és mások műveit.) 
A Rádióújság alapján meg sem lehet állapítani, 
hogy a komplex műsorokban, vagy akár a 
K ilá tó  ban, a J ó  re g g e lt, vasárnapban  és más
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tarka műsorokban hány irodalmi mű hangzott 
el, illetve hányat ismertettek valamilyen formá
ban. A K ritik u so k  fó ru m a  legtöbbször élő iro
dalmunk müveivel-problémáival foglalkozik, 
a M eg je len és e lő tt című műsor újdonságokat 
mutat be (ezúttal L en g ye l J ó z s e f  egyik müvéről 
hallhattunk előzetest). A K ortársa in k  is állandó 
sorozat (október folyamán C sorba G yő ző rő l 
és Ö rk én y  Is tvá n ró l kaptunk portrét), miként 
a nemrég bevezetett K ö ltő k  album a, amelyet 
mindig a szerzők nyitnak meg, (E hónapban 
T akács Im re, N a g y  L á sz ló , Tóth E ndre, C sanádi 
Im re  volt műsoron.)

Itt külön ki kell emelnünk, milyen elisme
résre méltóan küzd a rádió a költészet jogainak 
érvényesítéséért. Nem az általános és közép
iskolákban elcsépelt, agyon- és nemegyszer 
félremagyarázott verseket, illetve nemcsak 
azokat sugározza, hanem a ritkábban olvas
ható-hallható költeményeket is műsorra tűzi. 
A M ié r t  szép ?  a B e szé lg e té s  e g y  versről, a S zép  
m a g ya r vers és hasonló sorozatok illusztrációt, 
elemzést, magyarázatot és esztétikai élményt 
adnak egyszerre.

Kötelességet, sőt küldetést teljesít a rádió 
akkor, amikor — különösen az utóbbi idő
ben — a szomszédos országok magyar irodal
mát is erőteljesebben szerepelteti. Október 
folyamán sok folytatásban hallhattuk N a g y  
István  S án ca lja  című regényét, a szintén erdélyi 
K á n to r L a jo s  pedig B álin t T ibor Z o k o g ó  m ajom  
című művét ismertette. Ha nagyobb időszakot 
veszünk figyelembe, annyit mégis kifogásolni 
lehetne, hogy a jugoszláviai magyar irodalom 
nem kap elég teret a rádióban.

Széles körképet ad a rádió a világirodalom 
klasszikusainak műveiből és az élő világiroda
lomból is. A rádiószínház klasszikus feldolgo
zásai között kétségtelenül M ilton  költői drá
májának, a Sámsonnak bemutatója volt a leg
nagyobb vállalkozás. Ugyancsak a rádiószín
ház mutatta be S h e lley  H ellászíA . C sehov  há
rom jelenete, G o rk ij érdekes Á rulója, Puskin  
R uszlán  és L u dm illá ja , H eine N é m e to rs zá g é ,  
s egy L u k iá n o sz-összeállítás emelhető ki e vo
natkozásban.

A világirodalom legmodernebb törekvéseit 
többfajta műsortípus is közvetíti. A rádió- 
színház C laude O llie r  művét mutatta be ( M e 
rén y le t egyen es a d á sb a n ) , és ismételt egy Lorca- 
drámát. G ünter K u n ért, Ivó  A ndrics, A k sz jo n o v , 
M a lra u x , P an ova , P a u sz to v szk ij, M iroslav  M it-  
rovic  is szerepelt egy-egy művével. Az októberi 
műsor nem érzékelteti eléggé, de tapasztala
taink szerint megkülönböztetett figyelemmel 
fordul a rádió a számunkra különösen fontos

szomszédos országok irodalma felé. Ahhoz 
képest azonban, hogy néhány évvel ezelőtt 
milyen úttörő szerepet töltött be a rádió a 
modern nyugati irodalom bemutatásában, 
mintha csökkent volna — nem is annyira a 
lefordított művek mennyisége, mint inkább 
minőségi szintje.

Mint ismeretes, a rádiónak a különböző 
idegen kulturális hetek alkalmából protokollá
ris kötelességei is vannak. Megelégedéssel lehet 
nyugtázni, hogy e műsorok magas százalékát 
az utóbbi időben értékes irodalmi anyagok 
töltik ki.

Talán e vázlatos felsorolás is érzékelteti, 
hogy milyen nagy mennyiségileg is az a keret, 
amelyet az irodalmi műsorok töltenek ki. A 
középiskolák h e ti négy-hat órában tanítják a 
magyar nyelvtant és irodalmat, a rádió szinte 
n apon ta  ad ennyit, a legváltozatosabb tárgy
körben. Az az átlaghallgató, aki másod- vagy 
harmadnaponta egy-két órát irodalmi műso
rokra szán, határozottan értékes és jelentős 
mennyiségű „irodalmi tananyagot” sajátít
hat el.

Egy olyan folyóiratban, amelynek belső 
borítóján az Irodalomtudományi Intézet neve 
is olvasható, nem illik hosszan beszélni arról, 
hogy milyen szerepet vállalnak az irodalom- 
történészek a rádió irodalmi műsoraiban. 
Annyi azonban hivalkodás nélkül is megálla
pítható, hogy a nemes értelemben vett isme
retterjesztésnek, a színvonalas műelemzésnek 
sok jó példája éppen irodalomtörténészek 
műsoraihoz kapcsolható.

A  rádió összfejlődése szempontjából is 
tanulságos kiemelni azt a tényt, hogy az iro
dalmi műsorok zöme mintaszerűen tömör. Ez 
annál is inkább örvendetes, mert sok más 
műsorban az ellenkező folyamatnak lehetünk 
nemegyszer szenvedő tanúi. Amikor pár évvel 
ezelőtt nagyobb mértékben tért hódítottak a 
kötetlenebb, csevegő hangú műsorok, amelyek 
a maguk tarka összevisszasságukkal is vonzot
tak, egy világszerte érvényesülő tendencia 
uralomra kerülését könyvelhettük el mindeb
ben. Amolyan radio vérité  volt ez, az élet fris
seségét, elevenségét adta vissza. Érdemes volt 
kísérletezni vele, még ha eikerülhetetlenül üres
járatú perceket kellett is áldozni érte. Sajnos, 
ez a műsortípus hamar sablonizálódott, időben 
pedig ezzel fel is hígult, s ráadásul egyre köve
telőzőbb lett. A grandiózusán széthúzott — sok 
esetben négy-öt órát kitevő — műsorokhoz 
az időt valahonnan el kellett venni. És hon
nan vehették el? A zenétől nem, mert itt va
lószínűleg a hallgatók többségének igényeivel
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kerültek volna szembe. Úgy látszik, az igé
nyesebb irodalmi műsoroktól vették el. Kü
lönös módon azonban, mindez mintha jót 
tett volna a rádió irodalmi adásainak. Belter- 
jesebbekké váltak, feldúsultak, épp ebben az 
időszakban terjedtek el a tömör irodalmi mi
niatűrök, villanásnyi költészeti albumok, a 
rövid, de velős kritikusi fórumok, gyako- 
riabbak a kitöltő költészeti ötpercek. Talán 
nem túlzás azt állítani, hogy a legutóbbi idő
szak eredményei között ezek a műsoröko
nómiai újítások a legszerencsésebbek. (Mind
ezzel persze nem szeretnénk menlevelet adni 
a némelykor végtelenségig elnyúló körkapcso- 
lásos vetélkedők, városbemutató műsorok s 
a más rádiókkal közösen szervezett adások 
nemegyszer lehangolóan tékozló időgazdál
kodásának.)

Az irodalmi műsorok műfaji gazdagodásá
ban nyilvánvalóan szerepe van annak a ver
senynek is, amelyet a rádió a televízióval kény
telen folytatni. A rádiósok tudják (mint Török  
T a m á s  hangsúlyozza A  rá d ió  sz ín p a d a  című 
kitűnő könyvében), hogy a rádióművészet csak 
úgy állhatja a látszatra egyenlőtlen versenyt a 
társművészetekkel, ha szüntelen megújulásra 
képes. Az utóbbi időszak rádiózása azt iga
zolja, hogy a rádió csakugyan meg tudott újul
ni. Az irodalmi hangjátékok rendezői a leg
modernebb akusztikai eszközök segítségével 
igyekeznek hallhatóvá tenni az emberi lélek 
belső történéseit, a szerepeltetett hősök jelle
mét. Külön vizsgálatot érdemelne az az itt 
csupán megemlíthető tény, hogy mindez egyre 
jobban megfigyelhető módon visszahat ma
gára az irodalomra is. A különböző idősíkok 
keverése, a belső monológok sokféle közve
títése és az egyéb rádiószerű módszerek egy
részt arra nevelik a közönséget, hogy könnyeb
ben megértse a kőszínházak színpadának és a 
modern filmnek (és a tévének) némileg hasonló 
törekvéseit, másrészt megkönnyítik az írók 
dolgát is, akik merészebben alkalmazzák eze
ket. A rádió és az irodalom kölcsönhatása 
egészen új irodalomelméleti problémát vet fel, 
ha méreteiben talán nem is, de jellegében ha
sonlót ahhoz, amit az irodalom és a film kap
csolata képvisel. Azoknál a magyar és külföldi 
szerzőknél, akik rendszeresen alkotnak a rádió 
számára, szembetűnő ábrázolástechnikai gaz
dagodás figyelhető meg; márcsak ezért is saj
nálható, hogy néhány kitűnő írónk vonakodik

a rádiószínház, a hangjátékok lehetőségeinek 
kikísérletezésétől, s megelégszik azzal, ha más 
műfajban írt müveiket dramaturgok „rádió- 
sítják” .

Éppen azért, mert a rádió közönségteremtő 
és nevelő funkcióját ilyen eredményesen tölti 
be, érdemes volna bátrabban folytatni a vi
szonylag szűkebb körnek szánt irodalmi mű
sorok közvetítését. E tekintetben — lehet, hogy 
csak az utóbbi hónapok alapján nyert benyo
más ez — mintha némi visszaesés volna tapasz
talható.

A rádió hibája-e, vagy a kritikus immár egy 
évtizede végzett munkájának óhatatlan ki-ki
hagyásaiból keletkező benyomás-e, nehéz vol
na megállapítani, mindenesetre olykor mintha 
a tervszerűség sem érvényesülne határozottan. 
Néha megmagyarázhatatlanul hosszú időkö
zök vannak egy mű két folytatása között, nem 
állapítható meg pontosan, milyen rendszer 
érvényesül az ismétlésekben. Miért jelentkezik 
egy-egy sorozatműsor néha eltérő időpontok
ban ? (Bezzeg a S za b ó  családnak  állandó napja, 
sőt órája van.) De nem is ez a lényeges, hanem 
egy-egy nagyobb időszak jellegének „megkom- 
ponálása” körül támad néha hiányérzetünk. 
A folytatásos müveket nem számítva, jó volna 
valami szorosabb összekapcsolódást látni az 
irodalmi műsorok között. Volt idő, amikor 
könnyen fel lehetett fedezni egy-egy időszak 
„vörös fonalát” ; egymásután hallhattuk a 
klasszikus magyar irodalom legszebb elbeszélő 
költeményeit, volt ilyen laza sorozata a világ- 
irodalom nagy drámai és elbeszélő költemé
nyeinek is. A műsorpolitika nagyobb idősza
kot átfogó és fő tematikai központokat ki
alakító koncepciója most is érezhető, de a szé
lesebb közönség számára talán feltűnőbben 
hangsúlyozni kellene.

Mindent összevéve megállapítható, hogy a 
rádió mind klasszikus íróink, mind a kortársi 
alkotók népszerűsítésében mennyiségileg és 
minőségileg egyaránt nagy munkát végez. 
Széles közlési lehetőséget biztosít az élő iroda
lomnak, s a maga sajátos rádiós eszközeinek 
állandó korszerűsítésével hozzájárul a modern 
művészet felfogására képes közönség kineve
léséhez. Azt mondhatnánk, iro d a lo m tö rté n e ti  
jelentősége van annak, hogy a rádió színvo
nalasan tölti be a maga megrendelői, közvetí
tői, feldolgozói és nevelői funkcióját.
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K r i t i k a

Öt s t ró fá n y i  krit ika*
í.

. .  olyan emberek között nevelkedtem, akik az egészből nem sokat értettek, de 
helytálltak a maguk módján, sőt életük bizonyos szempontból hősinek mondható.” 
E tudatállapot és magatartás lenyomata Bereményi Géza elbeszélésformája. Az egé
szet nem értve is megkapaszkodó és helytálló jellem tudatának mozgását mintázza az 
epikus szerkezet. Elütő minőségek, távoli szituációk és motívumok egymás mellé és 
egymáshoz rendelése az analógia rendjében. Nemcsak metaforikus ez a szerkesztés, 
de a hasonlat természete szerint alakul. Ami volt, mint ami van. „A Nap, pótolhatat
lan forrás, létünk szabályozója. Ütemet ad az időnek, ősidők óta rányomja bélyegét 
gondolkodásunkra. . . ”

Századunk akkor azonos leginkább önmagával, ha az ember kérdésességét nem 
életviszonylataiban, hanem létösszefüggésben érzékeli. Évszázadunknak több idő
rétege is van, de a sok időréteg közül egy csak az övé. Legyőzvén a teret, mert győzött 
a nehézségi erőn a sebesség birtoklása révén, ír ejtapasztalhatta, hogy a Föld gömbö
lyű. De itt él még Boksa is, aki nem érti a zónaidő fogalmát, s öngyilkos lesz, hogy 
megbukott a gazdája, a miniszterelnök.

Gömbölyű a Föld, de sokan vannak egyzónásak, akiknek mindennapja most is a 
korong-földön telik, s régi fogalmaik vannak a boldogságról. „Olyan országban 
születtem — kezdte Ferenc — , ahol az emberek és nemzedékek végtelen sorát arra 
tanították, hogy az erény és a szépség a mozdulatlanságban van . . .  A környezetet, 
amelyben nevelkedtem, egy mindent felforgató változás hozta létre, és létének igazo
lásához a mozgás ideológiájára volt szüksége. Az eddigi, mozdulatlanságra tanított, 
bizalmatlan állampolgárokat kellett meggyőzni, hogy a mozgás, a változás az embe
rek alapvető jogai közé tartozik. . . .  A változás szavait hallottam, amikor beszélni 
tanultam.”

Bereményi azonban azt is tudja, hogy a mozgás ideológiája nem azonos a valóságos 
tudatállapottal. „ . . .  miért keresem én mindenütt és mindenben a történelmet? — 
. . .  a folytonosságot keresem.” Egy nemzedéket képvisel azzal, hogy felmutatja a 
hiányt, e nemzedék félbehagyottságát, miszerint ennek a mozgás már nem ideológiája, 
de otthonos közege, s ezért van szüksége a folytonosságra. Bereményi szívesen rója 
Lengyelhon útjait. Mit szeret ott ? A köveken is kiütköző történelmet. A folytonos
ságot. Nálunk? A mozgás eltakarja. S ki-ki úgy érezheti magát, mintha rosta rázná.

Bereményi Géza kiváló elbeszélő, mert át tudja tekinteni a réteges időt. Gyerekkori 
élményei éppen olyan elevenek, mint mindennapi tapasztalatai. Egyik réteghez a 
másikból képez distanciát.

Bereményit — úgy ítélem — fel kell fedezni!

* Bereményi G éza: A  sv é d  k irá ly , Szigeti György: L egyen  ve le tek  va la k i, R ózsa Endre: 
Kavicsszüret, Szepesi Attila: A z ü veg  á rn yék a , Iszlai Zoltán: Lármafa
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2.

Könnyebb Szigeti Györgyöt rossz költőnek minősíteni, mint arra felelni, miért adják 
ki mégis verseskönyvét. Verseit az élmény minősége és az attitűd látszik igazolni. 
Legyen veletek valaki ! — s a kétkeziek világára gondol, ahol még honos a szükség, 
a szegénység. Dacosan fordul szembe a kordivattal, azon melegiben adván a tapasz
talatot.

Kétfajta tapasztalást vet össze. A kétkezi önzetlenek és a jóléti önzés életkorét. 
A szocializmus koldusainak nevében beszél, s keserűsége akkor alanyi forróságú, ha 
saját szegénységét szólaltatja meg. Nincs ugyan nagy bizalma a költői szó iránt, nem 
látja becsét a pályának, hiszen még megélni se lehet belőle, de vállalja a pályát is, a 
szegénységet is. Gúnyolódik a kispolgárok divatjain, indulatát mégsem táplálja több, 
mint csak a kispolgári kelléktár hiánya. Utálkozik a jól élők láttán, de mást se sze
retne, mint jól élni, jól életni sorsosait.

Lompos és alant járó a gondolat, silány a forma, szürke a nyelv, bukdácsol a 
grammatika. Szigeti a szegénységgel takarózik. A lírai hős kijátssza magát a szegény
ség képviselőjének, de eladná a szegénységet egy tál lencséért. Hová lett a szegények 
életformája, magára adó büszkesége ? Ez itt a formátlanság és igénytelenség kultusza. 
Szónoklat a hitről, szentimentális fogadkozás. A  vers nem áll helyt magáért, a sze
génység küllemkedése. Fecseg a felszín, hallgat a mély.

3.

Rózsa Endre magasabbra néz.
Tudja például, hogy a verskötetet meg lehet szerkeszteni. Azt is tudja, mit csinál. 

Az idő sáncain belül, óramutatók hollószárnyai alatt vad talajban gyökerezik ez a 
líra. Jelképei belülről ölelik át az életet: az otthonos halált. Noha nehéz így elkép
zelni, de ezen a földön győzni kell ! —

akkor is ha példátlan győzni ha 
engesztelhetetlen ősz jön.

Világvárosi ősz e líra kedélyállapota. Nem az öregek aranyló kedélyérettsége; a ter
mészet múlása láttán indulat csap ki: „föl kell gyújtanom gyerekkorom . . . ”

Buda Ferenctől tanulhatta, hogy meg kell jelölni egy szót, s azt minőig vissza 
lehet hívni. Budának a „vas” lett e definitiv szava, Rózsa Endre a követ választotta. 
Minduntalan visszatér ez a jel, mintha valamennyi határkő az ő költészetében akarna 
maradandóságra lelni.

Örökségét a történelem sodorta el. Kénytelen maga hazát alapítani. A  kövekből 
építi fel a házat. Bűntudat nélküli konok sehonnai, csak kérdezni van oka, de nem 
riad meg, ha válaszolnia kell.

Indulatát az elmondhatatlan életrajz táplálja. Mosolyog, de számadó düh hevíti, 
az elsüllyedt csatateret hiányolja, a világhiányt panaszolja, mert a létező egyetemes
ség megfeneklik a dolgok zátonyán. Országutakra lökött, de nem csavargó. Nem bír 
könnyed lenni, mint az volna, nem engedi az országutat szegő aszályos vidék lát-
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ványa. Áchim Andrásra gondol közben, s azon morfondírozik, a jó halált itt nem 
lehet jutalmul nyerni. Csanádi Imre az ötvenes évek elején írt olyan révült erejű 
haláltáncéneket, mint amilyen az Öregek táncolnak.

„Amit én feldobtam madárnak, / mind visszahullt rám kőnek.” S így akar ő is 
kővé válni, mert a kövek erősek és időtlenek, mert most a kövek ülésszaka van soron. 
Kővé kell keményednie neki is, ha részt akar venni az ülésszakon. Különben csak azt 
teheti: „mindent megenni,/ami kő / ami megemészthetetlen”.

A homo politicus rejti itt markáns képét a poéta álarca mögé; szívesen időz a 
szatíra vonzásában. Inkább kénye, mint kedve a vers, de csinálja — elszántan,

pedig hát nem ez 
nem ez a láz
győz le szívedben nem ez lappang
ami téged igazgat
nőttél
nem az eső füst vagy a földek
az nem holddal kél s nőm hull le a nappal

4.

Szepesi Attila viszont költő szeretne lenni.
Kötetének akár ezt a címet is adhatta voTna: A költő árnyéka, mert versei több

nyire visszhangzások, parafrázisok. Szigeti Györgyöt a nyers élmény könnyenvételé- 
ért panaszoltuk, Szepesi Attilát lírája életszerűségének túlságos soványságáért. A  
kötet egyik legjobb verse egy Braque-képnyelvre fordítása. Viszont a Pipacsok a 
Virágok hatalmának preparátuma.

„Itt minden rög történelem” — felesel egy sora Bereményi Gézával, de hiába. 
Bereményinek hiszünk. Pedig Szepesinek is megrendítően kezdődik az életrajza :

Kinéz egy arc 
a leplombált vagonból.

És megértjük, ha „Nincs éden Csak a mozduló / ember élet-halál fegyelme” . Mégis 
inkább édeni szöveget olvasunk — irodalmi források nyomán, holott a saját hangját 
szeretnénk hallani.

Milyen különös, hogy ez a költészetre hangolt poéta, mint Szigeti, mint Rózsa 
Endre, annyit panaszolja a líra hiábavalóságát. „Jobb volna bizony boxolónak / 
lennem vagy tán akrobatának” — sóhajtja, majd hangosabban : „mivé lettél sámán
világ”, s már kiábrándultán : „Jaj kit érdekel e hamjs / e költészet-nevű pimaszság”. 
De akkor miért akar mégis általa üdvözülni mind ? ! Minek a nyers hang, minek az 
indulat, minek a lágy fuvolaszó?

5.

Iszlai Zoltán kötetét epilógus zárja: „Most azon kéne eltűnődnöm, / milyen lehe
tett az az ének, amelyik készült s megmaradt, / életem nagy készületének.” Ha a 
fiatalabbak máris azon meditálnak, minek a vers, Iszlaiban talán a készületnek ma
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radt ének éltette a költőt; hasonlíthatatlanul kedvezőtlenebb közegben tartott ki a 
poéta, s lett elképzelés, kiforrottság, mélyen rejtőző életforma.

Szikárabb és kevésbé hevült, érdes is, de mégis ő mondja a verset. Szándékolt 
szürkeség. Nincs lángja, de parázs izzik, töredékes, ám elképzelés tesz rendet. Kör
ben jár, mint az igavonó, ha nyomtatnak véle, az élet szörnyű körözését mégis szer
tartássá emeli, ha megfeszül is, a költő szívós jelenléte. „Járok, fekszem, alszom, 
kelek, / mintha semmi se történne. / Bongva-kongva fölénk esett az ég feneketlen- 
sége.” Más a fajhője ugyan, de Szabó Lőrinc poézisére emlékeztet, ahogy ez a fene- 
ketlenség — sötétség — átizzik, s kék ég lesz belőle, ahol fölöttünk látszik. Hallani 
néha a hangot is: „Mintha önmagához kopogna: / én vagyok, itt is én, én vagyok. / 
Itt is én vagyok, itt is én.” A  rejtőzködő hazát hallja kopogni a közömbös közegből. 
S még inkább Szabó Lőrinc-i:

ott és akkor és ott és úgy és abból ami ott, 
de csakis itt és így és most és amivé lettem, 
amíg lehet s még minden elvégzetten 
idézek nyugalmat és vakító reményt.

Könnyen elmégy mellette, mígnem rád talál köszönni Hamlet ily szókkal: „Nincs 
olyan hely, mi vár még . . .” S még ebben a versben egy strófa: „Eredj, a forgó ég 
alatt / otthonát vesztett bálvány / csikorog húz vonszol halad, / fölrúgna, ha megáll
nák” S már tudod, Ady jó Csöndhercege taposna rád, s te vagy a létidőből kizuhant 
lírai hős, arra kényszerülsz, miként Hamlet, hogy a kizökkent időt helyre told, vagy 
inkább, visszakapaszkodj valamiképp.

S már nem csodálkozol, ha végleges fogalmazásokra találsz, míg a délutánba úszó 
délelőtt laza tempóban jön mögötted, hogy a partnál egy karcsapással mégis meg
előzzön :

Nem sért többé, k i kérd, ha kérdem nem lesz sértés, 
nem kísér senki, de nem is lesz több kísértés.
Nem kell többé nevet adni a szónak.
Úszom — határtalan vizen könnyelmű csónak.

S ilyen strófán emelkedünk fel :

Már elveszett, mert nincsen benne kérdés.
Már csupa sértés és csupa megértés.
Élve sohasem ju t el a halálig, 
semmise lesz és akármivé válik.

Szöveg lesz az unt kör eseményeiből, mert a hétköznapoknak mélységes a kútja. 
Igavonásból — Bon voyage:
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Kiég a víz — A vonat részeg 
Elcsattognak a menedékek 
Ölek Megállók Fogak Térdek 
Ne bőgj Végem van Veled érzek

„Csak történetemre figyelj” — szólít még egyszer: „Az alapforma biztonsága/ 
keservesen és meg-megállva épül.” — Réteges a mi időnk, s kinek-kinek a sajátja 
kevés. De a másé is hasonlóképp van. így hát Iszlainak (és Bereményinek) van igaza:

Kirohangálok életemből 
Tudnivalóért — semmiért.
A dj hírt abból a végtelenből, 
hová épségem visszatért.

( Magvető, 1970) Вата  Imre

K ísérle t  é s  a lk o tá s
(C. M. Bowra: Az alkotó kísérlet. Európa, 1970)

С. M. Bowra közvetlen szakterülete az antik görög irodalom, s mint Falus Róbert 
könyvének szakirodalmi tájékoztatójában olvashatjuk: „a modern angol klasszika
filológia egyik legjelentősebb egyénisége.” Műveinek jelentős hányada azonban nem 
az ókori görög irodalommal foglalkozik. The Heritage o f Symbolism (A szimbolizmus 
öröksége, 1943) Valéry, Rilke, George, Biok és Yeats költészetéről szól, s ennek 
mintegy folytatása az 1949-ben megjelent mű, Az alkotó kísérlet. Közben azonban 
From Virgil to Milton (Vergiliustól Miltonig) címmel 1945-ben a műeposz főbb fejlő
dési stádiumait megvilágító könyvet is megjelentetett, mely a címben említetteken 
kívül Camöes és Tasso epikai művészetét elemzi. Foglalkozott a romantikus költé
szet problémáival The Romantic Imagination (A romantikus képzelet) című, 1950-ben 
megjelent könyvében kiadott két kötetet orosz versfordításaiból, s 1966-ban izgal
mas, bár sok szempontból igen vitatható könyvet írt Poetry and Politics (Költészet és 
politika) címmel. Ebben az utóbbi művében cáfolja azt a nyugati irodalomkritikában 
igen elterjedt nézetet, hogy a nagy költészet és a direkt politikai reflexió összeegyez
tethetetlen, s gazdag példaanyaggal illusztrálja és bizonyítja, hogy „a közéleti ese
ményekről szóló költészetnek ugyanannyi joga van az élethez, mint az egyéb témák
ról szólónak” (137). A huszadik század első hat évtizedének anyagát dolgozza fel, 
igen széles kitekintéssel. Az ismertebb nyugat-európai irodalmakon kívül az 
orosz költészetből meríti a legtöbb példát, de példái között szerepel a kubai Nicolas 
Guillén, a görög Jorgosz Szeferisz, a chilei Pablo Neruda, a koreai Szim Hun, vala
mint Ho Si Minh és Mao Ce-tung is.

A z alkotó kísérlet hét klasszikus nagyságrendű modern költő, Kavafisz, Apolli
naire, Majakovszkij, Paszternák, Eliot, Lorca és Rafael Alberti költészetét elemzi, s 
a könyv címét viselő bevezető tanulmány foglalja össze azokat az általános vonáso
kat, melyek Bowra szerint a szimbolizmus utáni modern, huszadik századi költészet 
egfőbb jellemzői. Az elemzett művek a század tízes és húszas éveiből valók, abból az
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időből, amikor a tulajdonképpeni nagy fordulat végbement. A megidézett életművek 
nagyobb része — Pasztemak, Eliot és Alberti kivételével — ekkor, vagy nem sokkal 
ezután már le is zárult. Az a két-három évtizedes távlat, amelyből a szerző vizsgál
hatta ezeket a jelenségeket, lehetővé tette, hogy felülemelkedjék a költészeti forradal
mat nyomon kísérő heves polémiákon, s a rokonszenvező vagy legalábbis elfogulat
lanul érdeklődő közönséghez szólva (a könyv tanulmányai egyetemi előadások for
májában hangzottak el először) fejtse föl azokat a bonyodalmakat, melyek a korábbi 
költészeten és a korábbi kritikai módszereken nevelődött közönség számára nehéz
séget jelenthetnek.

Bowra látszólag a „hagyománnyal” egyezteti azt az újat, amit a modern költők 
hoztak. Tanulságos azonban megfigyelni, hogy az a hagyomány, amelyről itt szó van, 
nem az irodalmi múlt szokványos, iskolás értelmezése: ez sok tekintetben már a 
modern költészeten nevelődött költészeti ízlés által érzékelt hagyomány. Ez annak 
is köszönhető, hogy a költészeti forradalmat, különösen az angol nyelvterületen, 
szorosan nyomon kísérte a kritikai eszközök és mércék átalakulása, s noha ez a 
folyamat kezdetben kifejezetten az egyetemi oktatásban alkalmazott akadémikus 
mércék és módszerek ellen irányult, a harmincas évektől kezdve már a hivatalos 
tudományosságba is behatolt. Az egyik úttörő a Scrutiny szerkesztője, Frank Raymond 
Leavis volt, aki New Bearings in English Poetry (Új orientációk az angol költészetben, 
1932) című művében Eliot, G. M. Hopkins és Pound költészete alapján fölvázolta az 
angol modernizmus főbb vonásait, s a Waste Land olyan elemzését nyújtotta, melyet 
a későbbi értelmezések sem tudtak avulttá tenni.

Bowra megközelítésének egyik fontos eleme — s ebben elüt az angol — amerikai 
kritika fő vonalától —, hogy vizsgálódásait a szokásosnál szélesebb világirodalmi 
tájékozódással végzi. Eléggé megszokott jelenség ugyanis, hogy csak a legpregnán- 
sabban „nyugati” (amerikai, angol, francia) kölcsönhatások közegében mozog a 
modern költői mozgalmak értékelése. Bowra számára Kavafisz, Lorca és Majakovsz
kij is a modernség példái. S ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy a szerző földrajzilag 
lép túl a szokványos kereteken, hanem azt is, hogy nem köti magát a modernség 
olyan kánonjaihoz, amelyek elsősorban az angol — amerikai típust jellemzik. Az ő 
szemében például a konzervatív világnézet nem követelménye a költői modernségnek, 
szemben az amerikai „új kritikusok” nézeteivel, vagy azokkal a tételekkel, melyeket 
Stephen Spender fejtett ki The Struggle of the Modern (A modernek harca, 1963) 
című művében. Elég nyilvánvaló — például Majakovszkij-portréjában —, hogy sze
rinte a haladó társadalmi elkötelezettség, ha mélyen és személyesen átélt, s ha való
ban a költészet szerves részévé vált, nem akadálya, hanem funkcionális része a köl
tészet forradalmi megújulásának. Könyvének legnagyobb pozitívuma, legegyeteme
sebb vonása alighanem éppen ez : a modernség formai és tartalmi varázsait nem csu
pán mint önálló, az olvasó személyiségétől, emberi világától függetlenül létező objek
tumokat veszi számba, hanem mint a világ minden más jelensége iránt is kitárulkozó 
személyiség közvetíti. Ez az emberi gazdagság, a befogadásnak ez a képessége teszi 
igazán didaktikus olvasmánnyá ezt a könyvet, s ez kárpótol a rendszerezés és az 
elemzés hellyel-közzel észlelhető esetlegességéért és eklekticizmusáért is. Ez- az írói, 
pontosabban esszéírói magatartás általában igen rokonszenves és hatásos, s ebben 
az esetben az ügy, a modern költészet problémáinak és vívmányainak megértetése, 
csak hasznát látja ennek.
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Nem kárhoztatható már csak azért sem, mivel Bowra valóban csak az „amató'r 
csevegés hangnemét” képviseli, s nem valamiféle amató'rködést : ó', mint róla David 
Daiches megállapítja, számba veszi a szakszerű, rigorózus kritikai megközelítés ered
ményeit is. Mégis sajnálható, hogy némely ponton ez a mű nem módszeresebb, és 
nem törekszik definitiv értékű kifejtésre. A bevezető fejezetben így éppen legátfogóbb, 
legalapvetőbb kategóriája, a „tiszta költőiség”, „a költészet lényege” marad homály
ban, pedig a tanulmány szövege alapján is spontán felmerül a kérdés: miért tekint
hető ez csak járulékos elemnek a korábbi nagy költői alkotásokban ? S ha ez inkább 
megvalósul a modernek törekvései révén, mint bármikor korábban, mi jöhet ezután?

Elemzései kitűnőek, élményszerűek. Igaz, előfordul, hogy nem elemez, csak tar
talmat ismertet és kommentál, de nézőpontjának tolmácsolása ilyenkor is annyira 
élményszerű, hogy az olvasót már ez is kellőképpen tudja orientálni, felkészíteni a 
mű magasrendű befogadására.

Szili József

Gosí d ó s  E rsiös Bálint G y ö r g y
Néhány esztendővel ezelőtt már volt alkalmam bővebben írni az Arcok és vallomások
ról, e népszerű s mindeddig túlnyomórészt kiváló teljesítményt nyújtó sorozatról, 
arról az igen fontos irodalomnépszerűsítő-informatív szerepről, amelyet irodalmunk 
megszerettetése érdekében betölt. Az elismerésre azóta a sorozat még inkább rászol
gált: az Adyról, Babitsról, Füst Milánról, Móriczról, Krúdyról stb. szóló kötetek 
kiemelkedő részt vállaltak abban, hogy a hazai közönség íróink emberi valójának 
megismerése révén mélyebben és maradandóbban tájékozódjék klasszikusaink alkotói 
lényéről, művészi karakteréről.

Az utóbbi időben ismét sikerült vállalkozással gyarapodott a sorozat: Gondos 
Ernő Bálint Györgyről írott, reveláló erejű képanyaggal kiegészített portréja nem ma
rad el az előző kötetek magas színvonalától. Jóllehet — nehezebb feladatot vállalt. 
Nemcsak azért, mert Ady vagy József Attila életéről már sokat írtak, úgyhogy az 
ő esetükben a biográfusnak inkább válogatnia, rostálnia, mint gyűjtenie, vagy éppen 
felderítenie kell az anyagot. A feladat nehezebb azért is, mivel Bálint Györgyöt a 
köztudatban nem veszi körül a szépíró aurája, osztoznia kell a kritikusi hivatást 
lebecsülő hazai fanyalgásban. Közönségünk — ezzel minden irodalommal foglalkozó 
embernek számolnia kell! — szívesebben olvas akár tíz költőről is, mint egyetlen 
irodalomteoretikusról. Leginkább azonban az nehezítette meg Gondos munkáját, 
hogy Bálint Györgyöt a személyi kultusz kultúrpolitikája teljesen mellőzte, alakját- 
életművét hosszú időn át perifériára szorította. Ennek révén pedig az emlékek és 
emlékezések, dokumentumok és kortársi megnyilatkozások, amelyekből minden 
valamirevaló életrajz táplálkozik, fakulni, kallódni, kihunyni kezdtek. Jóleső érzés, 
hogy mindennek ellenére — a szerző tárgyszeretetének érdemeként — könyvében 
most végre együttlelhető mindaz a nélkülözhetetlen életrajzi historikum, amely a 
továbbiakban megbízható kiindulópontot nyújthat az életművet és a kor-összefüg
géseket mélységükben feltáró kutatásoknak.

A hamis, egyoldalúan minősítő jellemzések úgy tapadnak meg az embereken 
irodalmi életükben, mint a bogáncs. Aki irodalomtörténetet ír, annak nálunk meg
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kell küzdenie a legendák, torz látszatok, személyeskedő elfogultságok kúszónövényei
vel. G ondos sikerrel teljesíti ezt a hálátlan feladatot: nem egy igazságtalanul általá
nosító értékítélettől szabadítja meg hősét. így attól a lekezelő minősítéstől, miszerint 
Bálint „csak” antifasiszta volt, érdemei „csak” a nácizmus elleni harcra korlátozód
nak. Ez az álláspont afféle polgári szimpatizánst lát csupán A szavak felkelése írójá
ban. N os, egyrészt ez a „csak” a Margit-körút, a főkapitányság és a toloncház hár
masságának árnyékában éppenséggel nem volt valami elhanyagolható erkölcsi 
semmiség, másrészt épp Gondos elemzéseiből tűnik ki, hogy Bálint György esetében 
ennél is sokkal többről volt szó. Munkája — mintegy 1932 —1933-tól kezdve — 
összeforrt az illegális kommunista mozgalom tevékenységével, ami pedig annak elvi 
tartalmát illeti, a kor legfontosabb, máig érvényes eszmei plattformját képviselte: 
a népfront-politika előkészítését és szolgálatát. A Kommunista Intemacionálé VI., 
de különösen a KMP II. kongresszusának „balos”-merev célkitűzései után Bálint 
publicisztikája előlegezte és tükrözte leghatékonyabban az újat : minden haladó erő, 
városi és falusi antifasiszta-antikapitalista törekvés lehető megszervezését, össze
fogását, harcba lendítését az ország háborúba sodrása, hamis ideológiai befolyásolása 
ellenében.

Ennek sikerét pedig nem kis részt annak köszönhette, hogy meg tudott becsülni 
— e korban eléggé elterjedt s ma sem kiveszett szektás értetlenséggel szemben — 
minden szellemi értéket, hogy kritikus elviséggel, de megfelelő pszichológiai mód
szerekkel közelített minden íróhoz, hogy igyekezett megkeresni írótársaiban a leg- 
sajátosabb-leghasználhatóbb emberi-művészi jellemjegyeket. Nem „úrifiú”, „osztály
idegen”, „széplelkű intellektuel” volt A könyvek hallgatnak szerzője, hanem mai 
m arxista kultúrpolitikánk legközvetlenebb elődje, előfutára; az ő ideológiai-szellemi 
rugalmassága és érzékenysége, világnézeti műveltségének sokoldalúsága és tág hori
zontja, a művészlelkek bonyolultságát ismerő minőségérzéke és humánuma egyik 
legélőbb örökségünk — mindezt a konklúziót vitathatatlanul levonhatjuk magunk
nak G ondos Ernő kis könyvéből.

N em  kevésbé hamis előítélet Bálint munkásságával kapcsolatban újságírói fel
adatvállalásának lebecsülése. Akadnak ugyanis egyesek, akik emiatt megtagadnák 
tőle az írói rangot, — „körúti zsurnalisztá”-nak könyvelve el az Est-lapok hajdani 
munkatársát. Az írói szerep hazai romantikus-misztikus értelmezésének eredménye 
ez, s Gondos nem kevés energiát fordít arra, hogy rámutasson mindarra a személy
telenül személyes líraiságra, ironikus affektívitásra, racionális komponáló erőre, 
rendkívül élénk leíró-megjelenítő energiára, a tárgyilagosság mélyére rejtett érzelmi 
felindultságra, amely a bálinti publicisztika sajátja. Az persze igaz, hogy „közíró” 
volt, s írói képességeit közérdekű témákon bontakoztatta ki. Miként előtte Bessenyei, 
Kölcsey, Széchenyi, Eötvös, Kossuth, Bölöni, Hatvány és még sokan mások.

Mindezek a polemikus erények azonban a kismonográfia legfőbb hibáját is maguk
ban rejtik : a helyes Bálint-kép érdekében folytatott érvelés révén az arány eltolódik 
az életrajzi vonatkozások és az egykori cikkek idézése között — az utóbbi javára. 
Nem mintha életrajzi téren a szerző nem alkotna értékeset — a Radnótival való 
barátság-azonosság hangsúlyozása, a kommunista diákok elfelejtett illegális folyó
iratainak, a Valóságnak és a Szabadon-nak tárgyalása, az 1932-es év fordulópont
jelentőségének megállapítása az író fejlődésében, a népiesek és urbánusok áldatlan 
vitájában vívott felvilágosító küzdelmének méltatása — mind új eredmény! —,
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azonban ezzel együtt is még elég sok fehér folt marad az életrajzban. Főként az 
újságírói vonatkozások tekintetében. Bálint napról napra végzett „lapcsinálási” 
munkája kétségkívül felszín alá süllyedt már, de nem maradhat ott: a kor egész 
irodalmának kutatását szolgálná ennek közelebbi felderítése, amelyre, sajnos, e kötet 
elmulaszt kitérni. Célszerű lenne a további kutatás során meghatározni az író napi 
szerkesztőségi tevékenységének tartalmát, szólni környezetéről, a feladatokról, 
amelyet ellátott, a kudarcokról, amelyekkel megküzdött, a redakció hétköznapjairól, 
a lapkészítés mechanizmusáról stb. Az Est-lapok, ahol Bálint nemcsak dolgozott, de 
antikapitalistává is fejlődött, nem volt éppenséggel utolsó iskola egy oly tanulékony, 
fáradhatatlanul tevékeny, politikus alkatú fiatalember számára, mint ő. A kor java 
újságírói dolgoztak a Pesti Naplónál, nem lenne érdektelen például, hogy milyen volt 
a csakhamar nagy tekintélyre szert tevő fiatal tollforgató kapcsolata az idősebb 
kollégákkal (többek közt a felfedező Mikessel!), kiktől tanult, milyen rovatokba 
dolgozott — ez ugyanis mind fontos lehet emberi-írói fejlődése szempontjából.

Másrészt: szívesen olvasnánk többet Bálint György barátságairól, azok szerteágazó 
„rendszeréről”. Lefojtott, a társadalmi tevékenységet korlátozó korszakokban 
mindig megnő az értékük a személyes kapcsolatoknak, a baráti szövetségeknek. 
A cselekvésében redukált személyiség a magánélet bensőségébe, a társadalommal 
való közös szembefordulás lehetőségeibe húzódik. Elég itt a magyar irodalom nagy 
íróbarátságaira utalnunk, amelyek éppen nem valaminő privatizálás jegyében bonta
koztak ki. A harmincas évek fasizálódó világában a szellemi ellenállás egyik formája 
volt a baráti körök kiépítése : az emberi együttlét meghittsége adott lendületet ekkor 
a szellemi értékek védelmének. Jellegzetes csoportkép például a Péter Andrásék ház
avatásáról készült, e kötetben is közölt felvétel, melyen az akkori irodalmi élet színe- 
java megfigyelhető. Éppen ezért a további kutatásnak tisztáznia kell azt is: mit adott, 
mivel gazdagodott e baráti összejövetelek alkalmával Bálint György, e cigaretta
füstös, feketekávé gőzével telített diskurzusok és viták milyen áramokkal indukálták 
szellemét ? Ki kell kérdezni hát az eddiginél részletesebben a még élő egykori részt
vevőket, — de nemcsak erről, hanem az írónak a Gondolatnál betöltött szerepéről 
(igen keveset közöl erről Gondos, jóllehet éppen ő dolgozta fel régebben e folyóirat 
anyagát!) továbbá a freudizmus korabeli nagy hatásáról, a Vajda János Társaság, 
a Hont Ferenc-féle munkásszínpad rendezvényeiről is. Bálintnak megvolt a szerepe 
abban, hogy irodalmunk túlnyomó többsége, ha passzívan, ha ellentmondásosan és 
illúzionista módon is, de mindvégig távoltartotta magát a fasizmustól. Jó alapot 
nyújtva ezáltal a felszabadulás utáni idők kultúrpolitikájának, amelyet azonban 
1948 után a szektás irányítás elvesztegetett. Ennek azonban egyes vonásait — örök
ségünket — , a Gondos Ernő nyújtotta képnél is árnyaltabban, részletesebben kell 
látnunk.

Hosszú vonulat a magyar irodalom klasszikus íróinak a rendje : a legkülönbözőbb, 
lcgellentétesebb jellemű, szellemiségű, érdeklődésű alkotókból tevődik össze. Tagjai 
azonban egyben azonosak: a társadalmi igazság iránti érzékenységben s az érte 
végzett eszméltető törekvésekben. Gondos Ernő életrajza is bizonyítja: Bálint György 
nem kisebb szenvedéllyel, küzdőképes energiával és hatékony talentummal harcolt 
ezért az igazságért, mint klasszikus elődei. El kell foglalnia helyét sorukban.

(Szépirodalmi. 1969) F enyő István
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Markovit® Györgyi 
„T e r je s z té s é t  

m egt il to m ”
Izgalmas és szép feladatot vállalt az, ki törté
nelmünk és kultúránk ismeretlen dokumen
tumainak feltárásán fáradozik. Ám ugyan
akkor nehéz felelősséget is. A felfedezés öröme 
nyomán gond is fakad: a leletet s a belőle 
nyert új szellemi értéket mielőbb a tudomá
nyos és a szélesebb köztudat részévé kell tenni, 
élő energiává, hogy a jelen szempontjából 
nagyon fontos hű önismerethez vihessen előre. 
Ez a kutatói munka igazi és végső értelme. 
Maradéktalan beteljesítésének etikai paran
csában rejlik a felelősség. A jó szándéknak és 
hivatástudatnak megfontoltsággal, módszeres
séggel, a közös érdekeket felismerő és szem 
előtt tartó kutatói önzetlenséggel, a lehetősé
gek megszervezésének képességével kell páro
sulnia. Egyszerre kell hallani és érteni a múlt 
és jelen szavát, bírni a megismerés mellett 
a valóban termékeny megismertetés tudomá
nyát is.

Markovits Györgyi annak a levéltári és 
sajtóanyagnak a feltárásával foglalkozik, mely 
a két világháború közötti magyar szellemi 
élet haladó erőinek és csoportosulásainak az 
államhatalom erőszakszervezeteivel, cenzúrá
jával, ügyészségével, bíróságával, rendőrségé
vel való összeütközéseit, az ellenük folytatott 
védekező, támadó harcát dokumentálják. 
Legújabb kötetében, Terjesztését megtiltom 
címmel a korabeli haladó sajtókiadványokból 
gyűjt össze szépirodalmi alkotásokat, tanul
mányokat, cikkeket, illetve üldözésükkel, 
betiltásukkal, sajtópereikkel kapcsolatos doku
mentumokat. Mindezt azzal a céllal, hogy 
bemutassa ,,a cenzúra társadalmi hatását”, s 
„felszínre hozza az elsüllyedt irodalom töme
gét” .

A  kötet értékét a benne közölt, eddig több
nyire ismeretlen dokumentum és tényanyag 
adja: az Új Harcos, a Mi Utunk, a Társadalmi 
Szemle, a Népszava, a Gondolat, a Szabad 
írás, a Munka üldöztetésének, sajtópereinek 
írásos emlékei, a háborús évek ellenállási 
sajtójának bemutatása, elsüllyedt folyóiratok, 
mint a Névtelen jegyző, a Porond, a Kereszt

metszet, a Mai Figyelő, a Virradat, a Front és 
a Szabadon feltárása. Ezek jelentenek hozadé- 
kot az irodalom és sajtótörténeti kutatómunka 
számára. Árnyaltabbá tehetik a két világháború 
közötti szellemi életünkről alkotott képet, 
hozzásegíthetnek íróink, különösen József 
Attila, Déry, Illyés, Kassák, Radnóti és mások 
a haladó mozgalmakhoz, művészeti, politikai 
csoportosulásokhoz, folyóiratokhoz és egy
máshoz való gyakorlati, szellemi kapcsolatai
nak alaposabb megismeréséhez, egy-egy írói 
tett vagy együttes vállalkozás erkölcsi, poli
tikai értékének, társadalmi visszhangjának 
reális felméréséhez, és gazdagítják a magyar 
demokratikus, antifasiszta hagyományokat.

Egy dokumentumantológia nem törekedhet 
teljességre, ám következetességre, a szükséges 
tényköz(és egységességére annál inkább. Ezek 
hiánya jelentősen csökkenti Markovits Györgyi 
kötetének értékét.

Az antológiában bemutatott folyóiratok 
egy része — a Magyar írás, az Együtt, az 
1928 és néhány más — a közölt tények alap
ján nem tekinthető üldözött sajtóterméknek. 
Sajtóperük nem volt, megszűnésük oka nem 
a betiltás, hanem a visszhangtalanság, a mun
katársak szétszéledése, anyagi nehézségek vagy 
éppen az, hogy idővel betöltötték hivatásukat. 
E folyóiratok közül a Névtelen Jegyző, a Po
rond, a Keresztmetszet, a Mai Figyelő és a 
Különvélemény ismertetése nyilván azon a cí
men került a kötetbe, hogy másutt még nem 
esett szó róluk.

A sajtókiadványok bemutatása „komplex 
módon” történik. Legnagyobb részükről a 
kötet összeállítója mondja el a szükségeseket, 
másokról visszaemlékezések, korábban meg
jelent tanulmányok idézésével tájékoztat. Ez 
több veszélyt rejt magában. A visszaemléke
zések hangja többnyire erősen szubjektív, 
olykor elkalandoznak a tárgytól, jellegüknél 
fogva nem biztosíthatják az adatközlés követ
kezetességét. Hiányzik ez a következetesség 
s a stiláris fegyelem a különböző szerzők, sőt 
olykor a kötet összeállítója által írt ismerteté
sekből is. Egy részükből például megtudható 
a folyóirat keletkezésének, megszűnésének 
hónapja, a megjelenés száma, a nyomda neve, 
a munkatársi gárda, a példányszám, sőt egy
szer az is, hogy a munkatársak közül ki lett 
később Kossuth-, illetve József Attila-díjas, az
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ismertetések más részéből viszont nem, vagy a 
fenti adatoknak csak egy része. Jó lett volna 
valami módon azt is jelezni, melyik ismertetés 
feltáró munka eredményeinek közlése, melyik 
pedig csak szükséges tájékoztatás, mert enélkül 
az arányok megtévesztőek. Még az utóbbiak 
között is feltűnő és érthetetlen aránytalanságok 
vannak. Az Együttről, a Magyar írásról, a 
Gondolatról és a Válaszról egyaránt jelent meg 
már rangos tanulmány, mégis az elsőről egyet
len adatot sem közöl Markovits Györgyi, a 
Magyar írásról pedig terjedelmesebb ismerte
tést, mint a Gondolatról és a Válaszról együtt
véve.

A kötetben közölt, a sajtóperekkel, inkrimi- 
nálásokkal, üldözéssel, megfigyeléssel, büntető 
eljárásokkal kapcsolatos dokumentumanyag a 
bevezető tanúsága szerint csak töredék része az 
egésznek, mindössze néhány jellemző esetet 
idéz fel a sok száz közül. Égetően szükség van 
arra, hogy a megélénkült 20. századi irodalom- 
és sajtótörténeti kutatások eredményessége és 
pontossága érdekében a teljes üldözött, inkri
minált anyag számba vétele megtörténjék, 
majd az újabb munkát és hosszabb időt igénylő 
monografikus feldolgozás. Az elsődleges kuta
tói és kiadói feladat bibliográfia közreadása 
lenne, hogy ne kelljen az érdeklődő szakembe
reknek hosszú éveket sőt évtizedeket várniok 
az anyag közlésére vagy éppen párhuzamos 
kutatómunkára kényszerülniük. A jól szer
kesztett antológiák, dokumentum-összeállítá
sok nem haszontalanok, ám az anyag teljességé
ről áttekintést adó bibliográfia nélkül és előtt 
kisebb hatásfokú ideiglenes megoldásnak, az 
anyagiakkal és idővel való fényűzésnek tűn
nek. Olyan tanulság ez a megismerés és meg
ismertetés, a kutatás és publikálás módszeres
ségének, ésszerű megszervezésének köréből, 
melyet irodalomtudományunknak és minden 
művelőjének a sokasodó külföldi példák nyo
mán a rendelkezésre álló véges anyagi és szel
lemi lehetőségek maximális kihasználása érde
kében a tudományág egyetemes érdekeit, a 
közös, összehangolt munkát igénylő nagyobb 
feladatait szem előtt tartva meg kell szívlelnie. 
( M a g v e tő , 1970)

Csaplár F erenc

S z é p e n  szó! 
a  s z é le s  v á sz o n

Van hát Liszt-filmünk, színes, szélesvásznú, 
nagyon sok muzsikával. Folytatódott nemzeti 
hagyományainknak az ápolása és élesztgetése. 
S ha csak a zenei örökségünk kiemelkedő 
alakjait vesszük sorra, az Erkel-és Liszt-életmű 
megörökítése után Kodály és Bartók életének, 
munkásságának a filmmegfogalmazása is 
nemes feladatként áll még filmművészetünk 
törekvő és tehetséges rendezőgárdája előtt.

Keleti Márton Liszt-filmje óhatatlanul 
rengeteg kérdést vet fel magának a műfajnak a 
belső törvényszerűségeivel kapcsolatban. A 
három és fél órás pazarul berendezett, jórészt 
„eredeti” környezetben leforgatott film első
rendűen ismeretterjesztői feladatra vállalko
zott. Hallatlan és elévülhetetlen érdeme, hogy 
olyan nézőkhöz is eljuttatja Liszt muzsikáját, 
akik eddig csak a nevét ismerték, esetleg azt 
sem, vagy legjobb esetben a nemzeti köztuda
tunkban már-már triviálissá vált motívumokat 
azonosították Liszt nevével. (Itt elsősorban 
a II. magyar rapszódiára gondolok.) Bár a 
film készítői előre közük a zenére szomjazó 
közönséggel, hogy Sinkovits keze nyomán 
Ciffra György és Richter játékát hallják majd, 
Sinkovits mesteri beleéléssel feledteti, hogy 
„ihletett” manírokkal igyekszik utánozni egy
szerre Lisztet és Richtert. Ez elkerülhetetlenül 
némi ambivalenciát okoz. Színészben is, né
zőben is. És ezt csak erősiti a film alkotóinak 
az alapállása, mivel magának a műfajnak a 
belső törvényszerűségeit nem tisztázták kellő
képpen.

Ez annál kevésbé érthető, hiszen Keleti 
Márton nem egy műfajban bebizonyította, 
hogy kiváló művészi ritmusérzékkel és lég
körteremtő erővel tudja megjeleníteni az egyéni 
és közösségi életsorsok egymásba fonódását. 
Gondoljunk csak a régebben készült Erkel- 
filmjére.

A film alapvető tévedése már a címadásból 
is kiütközik. A Szerelmi álmoktól a nézők 
szívfacsaró, könnyes történetet remélnek, 
amin lehet sírni, lehet elandalodni. Ám az
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alcím félreérthetetlenül közli, hogy Liszt életé
ről lesz szó. A címolvasóban összegeződik a 
két információ: tehát Liszt szerelmi kalandjai
ról lesz szó, vagy legalábbis döntő fölényben 
a nagy zeneszerző „hírhedett” szerelmeiről.

A félreértések tovább fokozódnak: a film 
a zenét csakis zenével kívánja bemutatni. 
Ezt a paradox megállapítást mutatis mutandis 
más műfajokra is vonatkoztathatjuk. Egy 
meghatározott felépítményjellegű formáció bel
ső immanens törvényszerűségeit csak ezek 
keretén belül megmutatni, feltétlenül az ábrá
zolt világ objektív totalitásának a kárára 
lehetséges. Magától értetődőnek látszik az a 
követelmény, hogy egy zeneszerző életét a 
zenéjével, illetve ha előadóművész, akkor 
virtuóz játékával mutassuk be. A bemutatás 
extenzív totalitása azonban elérhetetlen: egy 
film nem lehet lefényképezett hanglemeztár. 
A Szerelmi álmok sem vállalkozott semmi 
ilyesmire. De a film alkotógárdája igyekezett 
mindent belegyömöszölni a három és fél órá
ba. A dialógusok nemegyszer összekötő szöveg 
szerepét töltik be, hiszen néhány jól megfor
mált jelenetsor után Liszt-Sinkovits ismét ott 
ül a zongoránál, ismét vadul csapkodja a 
billentyűket, a kamera ismét szédítő körfor
gásba kezd, igyekszik minél több pompás 
toalettet megörökíteni, minél több szép vagy 
érdekes, korabeli festményekkel rokon férfi, 
de főként női arcot felvillantani. Aztán ismét 
néhány unalmas közhely, amelyek egy best
seller életrajzregény lapjain nem tűnnek fel 
ennyire, de a képi megjelenítés kíméletlenül 
idegenné teszi az időnként líraian szép termé
szetképek és hangulatos enteriőrök hátterén. 
A változatos és még nem eléggé sokszor fény
képezett orosz táj talán még több alkalmat 
is kínált volna a táj és ember együttes ábrázo
lására.

Liszt művei a filmben ritkán kerülnek a 
mű szerkezetében és a zeneszerző lélektani 
fejlődésében is csomóponti helyre. A legfrap
pánsabb kivétel a kissé patetikusra kipoentí- 
rozott Rákóczi-induló jelenet, amikor a kriti
kus korosztályhoz tartozó nézők önkéntele
nül is az Úr hangjára asszociáló nyakrándu
lással kapják fel fejüket az emeleti páholyból 
lemennydörgő Bessenyei—Vörösmarty hang
jára. Ugyancsak hatásosak a Liszt gondolatai
ban vörösen kavargó csatajelenetek és a zenei 
motívumok egybekapcsolása, bár ez inkább az 
operatőr modem színélményeiről tanúskodik.

A „címszereplő” Szerelmi álmok lélektani 
kötései sincsenek pontosan odaillesztve az 
életmű egészéhez, illetve a film során általában

a bagatell részletek válnak ki hangsúlyosan, 
és lényeges „zenei” mozzanatok sikkadnak el, 
bagatellizálódnak el, éppen azért, mert fontos
sági rangsorolás nélkül, „minél több zenét” 
felkiáltással, szinte megrészegülve a kétrészes 
film lehetőségeitől, az alkotók nem emelik ki 
Liszt életművének egyrészt a zene szempontjá
ból, másrészt saját jellemének a szempontjá
ból lényeges jellegzetességeit. Minden erre 
vonatkozó szál csak periferikusán, tény
megállapító kijelentésekben fogalmazódik meg, 
mint például az orosz parasztok dalaira való 
utalás. A Wagner—Liszt kapcsolat lényegét is 
elegánsan kurta jelenettel a film holmi párt
fogói lekezeléssé, majd vetélytársi irigykedéssé 
degradálja, s ugyanakkor színpadias avantú- 
rává és romantikus krimivé szelídíti a 19. szá
zad forradalmait.

És itt kapunk rá magyarázatot, miért nem 
lehet a zenét csak a zenével bemutatni. A 
Szerelmi álmok-ból hiányoznak a zenén kívüli 
elemek támpillérei. Egyrészt nem formálódik 
meg plasztikusan Liszt muzsikájának társa
dalmi-lélektani meghatározottsága, illetve ezt a 
film csak illusztratíve ábrázolja. A liszti zene 
immanensen nem immanens törvényszerűségeit 
megfogalmazva, érzékletesebb képet rajzolt 
volna a film a korról és az emberről is. Ezért 
marad homályban másrészt Liszt jellemének 
és lélektani fejlődésének néhány érdekes és 
mélyebb ábrázolást kívánó pontja. Megmagya
rázatlan marad Liszt és az egyház találkozása. 
A zeneszerző „katolicizmusának” a gyökereit 
jobban megismerhettük volna, ha a film meré
szebben ragaszkodik a valósághoz. Az első 
részben a Lola Montez-féle groteszk betét 
felvillantotta, hogy Lisztnek milyen jellegű 
kalandjai is akadtak, illetve, hogy a film alkotói 
más hangnemben is képesek játszani. Talán a 
nemzeti zeneszerző kothurnusát féltették a 
pajzán kalandoktól?

Végső soron nem a Don Juan Liszt-bemuta
tását kérem számon a filmtől, hanem a mély 
és tartalmas lélektani ábrázolást. A filmbeli 
Liszt lélekrajza egysíkú lett. És itt ismét vissza
kanyarodhatunk az életrajzi filmek műfaji 
problémáinak a tisztázatlanságához. Nem 
lehet egy Csontváry-filmet készíteni (milyen 
hálás és modern téma lenne!), ha csak a fest
ményeket mutogatjuk a nézőknek, és közben 
hiteles epizódokat játszunk el a festő életéből. 
A Liszt-film esetében is beigazolódott, hogy 
nem mindig szerencsés a dokumentumokra 
való törekvés elsődlegessége. Az egyedi esetek 
egymásra halmozása, a véletlenek szintjén 
tartott életpálya felvázolása elkerülhetetlenül
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görcsössé, nehézkessé teszi a filmet, mert az 
alkotók is igyekeznek a Lisztről fellelhető 
anekdoták vagy levelek bizonyítékát is beol
vasztani a cselekménybe. Ezek azonban leg
többször betétszerűek maradnak, magukon 
viselik a művészi általánosítás hiányának a 
bélyegét.

Az általánosítás hiánya okozza a dialógusok 
banalitását is. A szerelmesek néha a sokat 
ostorozott slágerszövegek nívóján fogalmazzák 
meg az élet nagy kérdéseit. Még szerencse, hogy 
nagynevű és nagyszerű színészgárda vonult fel a 
koprodukciós film megformálásához. Külön ki 
kell emelnünk a quattrocento-szépségű Senge- 
laja játékát, aki egyéni adottságai és nemes 
mozgáskultúrája révén néha még a forgatókönyv 
egyenetlenségeit is feledtetni tudta. Sinkovits 
többet játszott el a szerepből, mint ami a 
szövegben állt. Nem az ő hibája, ha a forgató- 
könyv különálló epizódokra bomló képsorait 
önálló kis egységekként fogta fel és játszotta el.

Monumentális és drága film a Szerelmi 
álmok, s a nézőknek tetszeni fog, mert színes, 
mert szélesvásznú, mert meghatóan „magyar” 
nemzeti büszkeségtől sugárzik és öntudatról 
árulkodik Mensáros „snájdig” rendőrtisztje, 
mert mégiscsak szép látványosság egy királlyá 
koronázás, ráadásul a Mátyás-templomban, 
mert Ferencsik igazán utánozhatatlanul ele
gáns precizitással és átéléssel tolmácsolja a 
„fausti ember” önvallomásának néhány taktu
sát a mai hallgatóságnak a Liszt nevét viselő 
zeneakadémián a bibircsókot is élethűen fel
ragasztó Sinkovits-Liszt halotti maszkja hát
terében.

Sokan megnézik majd a filmet, amely 
sokakhoz eljuttatja a 19. század nagy zene
szerzőjének nevét, életét és műveit. Remél
hetjük, hogy sokan megszeretik majd nemcsak 
a Szerelmi álmok-at, hanem a zeneszerző 
egész életművét is. És reménykedésünk közben 
csak azon töprengünk, mennyivel zavartala
nabbá örülnénk, ha a három és fél órás 
muzsikáló képeskönyv helyett egy nagy művész 
életének és korának ellentmondásokkal teli 
képét kaptuk volna, s annak művészi ábrázo
lását, hogy mindez miképpen fejeződött ki 
alkotásaiban, a zenében.

Apostol András

Bernard Malamud
A m e s t e r e m b e r

Az amerikai kritika — már A  m es te re m b er  
(The Fixer) megjelenése előtt is — a Faulkner 
utáni regény- és novellairodalom jelentős 
alakjai között tartotta számon Bemard Mala- 
mudot. Életrajzából kiderül, hogy hivatásos 
irodalmár, egyetemi előadó. A  m es te re m b erig  
emelkedő pályáját csakis innen érthetjük meg: 
Malamud biztos esztétikai tájékozottsággal, 
jelentős irodalmi, kulturális, filozófiai isme
retanyag birtokában dolgozik. Korai művei 
elvont gondolatok alapjára épültek: a bűn, 
bűnhődés, megváltás probléma-háromszögé
ben igyekezett a személyiség társadalmi elnyo
morításának és önfelszabadítási lehetőségeinek 
kérdéseire választ keresni. Az erős és követ
kezetesen kidolgozott gondolati váz (filozófiai 
vitathatóságát — egyes esetekben — most 
figyelmen kívül hagyva) azonban sokszor 
mesterkéltté tette történeteinek vonalvezetését. 
Csak a legjobb novellái és — a magyarul is 
megjelent — A  seg éd  kivétel. Ezekben Mala
mud írói ereje árnyalatok finom érzékeltetésén 
keresztül fontossá tudja tenni még a kevésbé 
fontos témákat is.

Malamud világa az amerikai — és főleg 
New York-i — szegényebb zsidó rétegek életét 
mutatja be. Hiányoznak belőle a kemény 
képek, az érzelmi és gondolati robbanások. 
Malamud műveiben uralkodó a szürke szín, 
a sötét, a félhomály. A „nagy életből” kiszorí
tott — sokszor a föld alá kényszerített — kis
emberekről, csendes meghúzódókról, óvatos 
tapogatózókról szól. Talán legfontosabb gond
ja az otthontalanság érzése (amitől Tamási 
Áron Ábelje is a legjobban szenvedett Ameri
kában). A szegény bevándorlók csalódása 
nyilvánul meg ebben, akik a remélt Éden 
helyett sivár körülményeket, jólét helyett 
sanyarú megélhetést, kemény munkát talál
tak; s úgy érzik, minden kárpótlás nélkül 
vesztették el azt az emberi közösséget, amely
hez valaha tartoztak.

A  m esterem ber látszólag e képlet ellen
pontja: az elveszett „otthont” mutatja be a 
maga meztelenségében. Azt az „otthont”,
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amelyben a közösség már csak formális, de a 
nyomor és kiszolgáltatottság annál valóságo
sabb. Malamud, a cár országából menekült 
zsidó szülők gyermeke, regénye cselekményét 
az 1905-ös forradalom utáni Oroszországba 
helyezte. Az író kiindulási pontja a történelmi 
valóság, a regény ötletét egy Mendel Beilis 
nevű szegény kievi zsidó meghurcolása adta, 
akit rituális gyilkosság vádjával állított bíróság 
elé a Sztolipinról elnevezett korszak hatalmi 
gépezete. Lehet, hogy akik a korabeli Orosz
ország viszonyait kiválóan ismerik, néhány 
tévedést találnak a könyvben (például az is 
valószínűtlen, hogy a gépkocsikat oly általá
nosan kihasználták volna akkoriban). De az 
antiszemita hecckampány problémaképlete 
nyilvánvalóan igaz. Sztolipin rendszere a 
„Feketeszázak”, a „Kétfejű Sas Társasága” 
és a többi ellenforradalmi szervezet, az irányí
tott sajtó és a „legfelsőbb” állásfoglalás föl- 
használásával valóban azért szította a zsidó
gyűlölet lángját; azért robbantott ki külön
böző — fölülről szervezett — véres pogro
mokat, hogy az ország, a társadalom végzetes 
betegségéről elterelje a figyelmet; és a mozgó
sított reakciót a liberális, s még inkább: a 
szocialista mozgalmak letörésére használja 
föl. Ezért van szüksége a fennálló rend megvál
toztatásától, összeomlásától rettegő erőknek 
Jakov Bök, az ártatlan mesterember bevádolá- 
sára, perbe fogására, a rituális gyilkosság vád
jára. Jakov Bokot ügyvédje Dreyfus híres 
pőrére emlékezteti; az olvasónak pedig gon
dolnia kell századunk bírói ítélettel szentesített 
összes többi igazságtalanságára is. Malamud 
egy módszert leplez le, és a módszer megismét
lésének veszélyére figyelmeztet.

A regény fölvonultatja a Hatalom félelmetes 
eszközeit: a manipulált közvéleményt, az 
elvakult szűklátókörűséget, a bűn tudatos 
(és lehetséges) áthárítását, a gyávaságot, meg- 
félemlítettséget, árulást, önzést, karrierizmust; 
a minden felső kívánságot kiszolgáló tudo
mányt, törvénykezést, a nyílt erőszakot, 
lelki terrort és végül a börtönt. Nem mondhat
juk, hogy túloz. Inkább — a modern borzal
mak ismeretében — úgy véljük: a fizikai és 
szellemi kényszerítő eszközök fölsorolásában 
(alkalmazásában) messze elmaradt a valóság
tól. A hatalom emberfölötti erőivel azonban 
Malamud nem az emberfölötti hőst állítja 
szembe, hanem a kisembert. Jakov Bök — sze
gényes vágyaival, kicsinyes problémáival, 
szűk távlatú világszemléletével -— minden, 
csak nem hős. Viselkedését a szüntelen aggo
dalom, félelem, sőt gyakran a rettegés szabá

lyozza. Ám ahogy a ránehezedő nyomás 
növekszik, Jakov Bök egyénisége egyre kemé- 
nyedik. Kilátástalan helyzetben sem engedi 
magát megtörni. Ellenáll. A történet sodrában 
csodálkozva döbbenünk rá, hogy az ellen á llá s  
magasztos, rendkívüli bátorságot, nagy tette
ket jelentő fogalma fokozatosan a kis Jakov 
Bök viselkedésének legíalálóbb jelzőjévé válik. 
Kísérleteznek beugratásával, elcsábításával, 
ígérgetéssel, megtévesztéssel, rábeszéléssel, fe
nyegetéssel; megkínozzák és megalázzák, de 
nem enged. Nem csinál semmi különöset, 
csak nem enged. Nem hitelesíti vallomásával 
a vádat, mert tudja: a beismerés — ha pilla
natnyi kedvezményeket hozhatna is — végsőkig 
kiszolgáltatná. Naggyá teszi az az egyetlen 
felismerés, hogy önmaga és mások elárulása 
semmit sem old meg. És kitartásával szemben 
a hatalom tehetetlen.

De nem ez a regény legmélyebb tanulsága. 
A történet a bírósági tárgyalás előtt ér véget. 
A megfizetett bírák, a befolyásolt esküdtek 
nyilván meghozzák a fölülről várt ítéletet. 
Ez az ítélet azonban már nem a várt hatást 
váltja ki. Egyetlen ember minden látványosság 
nélküli csendes ellenállása kitérítette az esemé
nyeket medrükből. Mialatt Jakov Вок a bör
tönben szenvedett, és a hatalom tehetetlenül 
kísérletezett meghajlításával, ügye mozgósí
totta és szervezte a változtatást kívánó erőket. 
Azok célja, akik a pert kitalálták és kierősza
kolták, visszájára fordult.

A történet kezdetén Jakov Bök szegényes 
ismeretekkel és Spinoza félig megemésztett 
tanításával indul útnak. Amikor — a később 
öngyilkosságba kergetett — vizsgálóbíróval 
kedvenc filozófusukról beszélgetnek, és elhang
zik a „politika” szó, azonnal visszavonul, 
félénken elhatárolja magát: „Itt jó lesz vi
gyázni” —- gondolja. A cár feltétlen hívének 
vallja magát, szívesen dicsekszik az orosz 
hadseregben teljesített szolgálatával. Ám a 
regény végén — lázálmában — már a cár meg
gyilkolását tervezi mélységes elkeseredésében, 
s ezeket gondolja: „ahol nem harcolnak érte, 
ott nincs szabadság . . .  Ha az állam csele
kedetei megcsúfolják az emberi természetet, 
akkor az a kisebbik rossz, ha elpusztítjuk 
az államot. Halál az antiszemitákra! Éljen a 
forradalom! Éljen a szabadság!” Malamud 
regényének középpontjában az apolitikus hős 
forradalmárrá változásának folyamata áll. 
Ez a folyamat lélektanilag hiteles apró mozza
natokból áll össze. Az író szinte észrevétlenül 
kényszeríti ránk azt a benyomást, hogy Jakov 
Bök az egyedül lehetséges utat járta be.
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A m es te re m b er  korunk kiemelkedő regényei 
közé tartozik. Modern, anélkül, hogy a rea
lista hagyományoktól lényegesen eltérne. Az 
író mondanivalójának — végső soron a köz
szabadság és társadalmi haladás vágyának, 
illetve féltésének — bölcseleti mélységet ád 
anélkül, hogy filozófiai gondolatai megtörnék, 
átformálnák a mü szuverén, öntörvényű belső 
világát. A regény erősen intellektuális, közve
títi a korszerű társadalomtudományok, főleg 
a pszichológia számos eredményét anélkül, 
hogy lemondana az élet lüktető megjelenítésé
ről, a minden szegletet kitöltő sűrű és magával 
ragadó hangulatról. Malamud nem az osztály
harc távlatában gondolkodik, de talán ez az 
egyetlen tényező, ami humanizmusát a szocia
lista világszemlélet marxista értelmezésétől 
elválasztja.

Külön kellene szólni a regény nyelvéről. 
A  m es te rem b er  világának hitelét jiddis kifejezé
sek, szavak, utalások színezik, gazdagítják. 
A fordító, Réz Ádám, jelentős érdeme, hogy 
a magyar szöveg nem csupán könnyen érthető, 
de megőrizte Malamud stílusának könnyed 
eleganciáját is.
(E u rópa , 1970)

Taxner-Tóth Ernő

J .  D. S a i inger  
k é t  új könyve

Nehéz helyzetben volt e sorok írója 1963-ban, 
amikor először ismertette Magyarországon 
Salinger műveit. Salinger neve az irodalom- 
történészek és kritikusok szűk körén kívül 
teljesen ismeretlen volt. Ezért a kritikusnak 
akkor el kellett hitetn ie  az olvasókkal, hogy 
jelentős új amerikai író készül a magyar közön
ség előtt megjelenni. Azóta a helyzet teljesen 
megváltozott. Folyóiratokban megjelent novel
lafordítások után 1964-ben megjelent a Z a b 
h e g y ező , 1966-ban a K ilenc tö r tén e t, most 
pedig a Franny és Z o o ey , valamint a M a g a 
sa b b ra  a  te tő t ,  á csok . — S eym o u r: bem u ta tá s  
megjelenésével az író te ljes  életműve hozzá
férhetővé vált. E két utóbbi kötet megjelenése 
azért is jelentős esemény, mert most már a 
magyar olvasó is genetikus szempontból 
közelítheti meg Salinger életművét. Ez a 
szempont pedig talán a legfontosabb a sálin
gen életmű megértéséhez.

Először is az életmű: Eddig megjelent négy 
kötete összesen nem éri el az ezer oldalt. A 
róla írt kritikák lapszáma csak az Egyesült

Államokban legalább ennek tízszerese. Nép
szerűsége pedig még ennél is nagyobb. Más 
író talán tízszer ekkora terjedelmű életművel 
fele annyi idő alatt eltűnik az irodalmi köz
tudatból, mint az a negyedszázad év, ami 
alatt ez a salingeri életmű létrejött. Salinger 
művei értékállóságának, sőt értéknövekedésé
nek titkát az életmű genetikus szemlélete tárja 
fel. Itt most nem beszélünk a Z a b h e g y e ző rő l,  
amely ezt a kérdést túlságosan kiszélesítené, 
csak az elbeszélésekről. Az olvasó már a 
K ilenc tö r tén e t megjelenésekor tapasztalhatta, 
hogy egy kivételes érzékenységű, hallatlanul 
éles szemű, mélyen kulturált intellektuális író
művész világába pillant be. Egy olyan író 
világába, akit a kor, a hely és a kérdések 
közössége a vele párhuzamosan futó irodalmi 
beat-mozgalommal rokonítana, de akit ettől 
ég-föld különbsége választ el, és akit, minden 
összehasonlítás eleve hamis voltának felisme
rése mellett, életszemlélet, műveltség, morál és 
írói mívesség analóg rokonsága alapján leg
feljebb Thorton Wilderrel említhetne együtt.

A Kilenc történet elbeszélései ugyanakkor 
minden jeles tulajdonságuk, míves kidolgozott
ságuk, érzékenységük mellett valami hiány
érzetet hagytak az olvasóban. Hogy mi volt 
ez a hiányérzet, ezt a k k o r  nehéz volt megfogal
mazni, mert minden egyes elbeszélés kerek 
egészet képezett. V alam i azonban mégis 
hiányzott. Nem az elbeszélésekből, hanem 
azok hátteréből. Valami, aminek megjelenését 
az érzékeny olvasó minden pillanatban vár
hatta és várta. Ezt a hiányérzetet a könyv 
mottója, az egyik leghíresebb zenbuddhista 
k oan , a „Milyen a félkéz tapsa?”, a maga 
aszimmetrikus, alogikus voltával csak erősí
tette. Az olvasó ezt ugyan értelmezhette úgy is, 
hogy a félkéz tapsának hangja a novellák szer
kezetéből adódó csattanóban csendül fel, 
mondjuk a banánhalálról szóló történetben 
az öngyilkos Seymour pisztolylövésében, vagy 
a Teddy c. elbeszélés végén felhangzó váratlan 
sikolyban. De csak  e z  túlságosan banális és 
az igényes íróhoz méltatlan megoldás lett volna. 
Többről és mélyebb dologról volt szó. A 
Kilenc történet néha csupán kuriózusnak tűnő 
elbeszéléseiről az olvasó aligha gondolhatta, 
legfeljebb sejthette, hogy valahol a háttérben 
összefüggnek. Ebben a két új kötetben azonban 
kiderül, hogy ezek a szálak mind összefutnak, 
és egy egységes írói világ képévé állnak össze.

E két kötet elbeszéléseinek varázsát az 
adja meg, hogy lassanként kiderül: ami Salin
ger műveiben látszólag egyedi történet, elbe
szélés, novella, az tulajdonképpen összefüggő
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szövevényt alkot, amit át- meg átjárnak a 
kölcsönös kapcsolatok, vonatkozások, refle
xiók, a történet szempontjából objektívnek és 
szubjektívnek számító mozzanatok. Vagyis 
ez az életmű szerkezetét tekintve olyan szöve
vénnyé alakult, mint maga az élet, amelybe 
minél mélyebben hatolunk be, annál több 
összefüggést fedezünk fel benne.

Salinger e történetek realitásának szintjét 
még külön megemeli azzal — és ez teszi őket 
igazán életszerűvé, de egyszersmind esztétikai
lag élvezhető rendezett műalkotássá, amelyben 
a véletlen is beleépül a rendbe —, hogy a tör
ténetek „objektív” anyagát összekapcsolja 
saját személyének szubjektumával. E két 
kötet négy elbeszélése többé már nem objektív 
novella, hanem ezek sajátos önmegnevezése 
szerint bizonyos fajta „házi mozi”-szerű elbe
szélés, amelyeket a történetek egyik alakja, 
Buddy Glass maga mond el. Olyanfajta „házi 
mozi” ez, amelyben ő maga a forgatókönyv
író, rendező, felvételkészítő, az egyik szereplő, 
előhívó, vágó, vetítő, néző, kritikus és még 
valaki, aki mindezekről még külön be is szá
mol. Olyan polifónia ez, amelyre alig van 
példa a világirodalomban. Ez a Buddy Glass 
pedig nem más, mint maga Salinger, akinek 
műveiről Buddy úgy beszél, mint sajátjairól. 
Vagyis világossá válik, hogy Salinger ezekben 
az elbeszélésekben, melyek kivétel nélkül 
mind egy család, a Glass család tagjaival fog
lalkoznak, egy keleten ismert esztétikai igényt 
valósít meg; megszünteti a különbséget a 
szubjektum és az objektum, a mű és a művész 
között, de úgy, hogy mind maga, mind műve 
megtartja függetlenségét, annak ellenére, hogy 
maga belép műve síkjába, és örökre ott marad 
annak egyik alakjaként.

A kérdés ezzel kapcsolatban a következő: 
Mi a célja ezzel az eljárással Salingemek? 
Salinger 1953 óta írja a Glass-történeteket, 
illetve azóta csakis ennek a családnak a törté
neteit írja. A  Glass család tipikus közép- 
osztálybeli amerikai család. Az apa és anya 
varietéművészek voltak valamikor, a hét gyer
mekük valamilyen módon mind kapcsolatba 
kerül a művészettel. Gyermekkorukban vala
mennyien szerepeltek a rádió „Bölcs gyer- 
mek”-adásában, később irodalomtanárok, köl
tők vagy színészek, mint Franny és Zooey. 
Valamennyiükre jellemző, hogy konfliktusba 
kerülnek a környező életformával, a stupid, 
konformista kortársakkal. A megoldást azon
ban középosztálybeli entellektüelek módjára 
nem a lázadásban, forradalomban vagy a 
társadalomból való romantikus kivonulásban

keresik, hanem egyéni utakon, szellemi, spiri
tuális eszközök segítségével. Szellemi vezérük 
a legidősebb testvér, Seymour, aki többször is 
megjelenik a különböző elbeszélésekben, kettő 
pedig csak vele foglalkozik: A Kilenc történet 
első novellája és a S eym o u r: bem u ta tá s. 
Seymour az elbeszélések szerint „szent”, aki 
az életet is szentnek tekinti és fontosabbnak, 
mint a művészetet. Ebben az összefüggésben 
számára a művészet többé nem pusztán foglal
kozás, hanem a „vallás” egy neme. Az író 
pedig „pap” , aki az írás során önmagát „fel
áldozza” . Seymour ezért azt tanácsolja egy 
Buddyhoz írt levelében, hogy Buddy, aki 
Seymour halála után átveszi annak szellemi 
vezető szerepét, és az elbeszélések síkját te
kintve azonos magával Salingerrel, mindig azt 
írja meg, amit „legjobban szeretne olvasni, 
ha szívének kellene választani”. Vagyis Salin
ger, aki valóságos mitológiát teremtett a 
Glass család életéből, Buddy Glass alakjában, 
akivel, mint mondtuk, azonosul, indirekt módon 
megteremti azt az íróideált, aki ő maga.

Salinger célja tehát világosan a következő: 
megmutatni, hogy a konformizmusból való 
kilépés csak spirituális, szellemi, alkotó esz
közökkel lehetséges. Továbbá fel kell ismerni, 
hogy az objektív világ, a konformista környe
zet és az egyén szubjektuma között nincs 
különbség, ennélfogva konfliktus sem lehet
séges. Ami az egyént ebből a közegből kiemeli 
és felszabadítja úgy, hogy az cselekedeteit 
többé nem köti meg, az éppen a felismerés. Ez 
a felismerés a „megvilágosodás”, amit a mű
vész, itt és most Salinger, a műben ér el és 
fejez ki. Az ilyen művészet pedig Salinger 
szerint nem öncélú, nem olcsó szórakoztatás a 
célja, hanem az, hogy „éberré” tegye a „kábá
kat”, a konformizmusban élőket.

A Glass-történetek sora ezekkel az elbeszé
lésekkel valószínűleg még nem zárult le. Ami 
eddig jellemző volt rájuk, az az, hogy az egy
szerű, áttekinthető történetektől az egyre 
bonyolultabbak felé haladtak, olyannyira, 
hogy ebben a két utóbbi kötetben Salinger 
már teljesen elmosta a határt az objektív és a 
szubjektív világ között. Talán maga sincs még 
tudatában annak, hogy mi következik ezután: 
újabb részletek a Glass család történetéből, 
vagy pedig egy egészen újszerű szintézis az 
eddigi történetek alapján, ahogy azt egyszer 
már a Zabhegyező esetében tette. Addig az 
olvasónak és a kritikusnak megmarad a hiány
érzete, és ébren tartja kíváncsiságát.
(E urópa, 1 9 70)

Darabos Pál
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N ik !a i Á Ü á m
S z e r e tő k

Kosztolányi nagy siratójában, a Halotti 
beszédben — tudjuk — megrendítő természetes
séggel keveredik a lét ünnepi általánossága 
és a hétköznapi valóság profán esetlegessége. 
Már-már fület sértő hangsúllyal töri meg a 
végső kérdéseket ostromló pátoszt az „Édes 
fiacskám, egy kis sajtot ennék” harsány evilá- 
gisága, riasztó jelentéktelenségében is bizonyító 
értékű sora, hogy aztán a kontextusban puszta 
evidenciája is végül „költészetté” tegye: ezzel 
egésszé a verset.

S ha esztétikai érték tekintetében Niklai 
Ádám verseit nem is mérhetjük Kosztolányi
hoz, mégis úgy tűnik, hogy a mindennapi 
valóság ilyen: külső mivoltában is feltétlen, 
meghatározó-m :'gkülönböztető tisztelete Nik
lai Ádám verseinek a legkarakterisztikusabb 
vonása. Ezek a versek mindig valamilyen 
külső élmény hatására születtek, hogy aztán 
a kiváltó ok egyre inkább csak ürüggyé vál
jon, és átadja a helyét a már korábban el
mélyített, belső: lélektani — morális — ta
nulságnak. S mert a valóság jelentésvilága 
kimeríthetetlen, témái is változatosak. A sze
relem, a betegség, a remény és reményte
lenség hagyományos én-lírája mellett versre 
bírja a természet, a történelem, a körülötte 
zajló, más emberektől ellesett életdarabkák, 
az őt körülvevő mindennapi tárgyak mikro- 
pillanatai, életünk bosszantó, apró visszás
ságai, egy valahol látott plakát, az öngyilkos, 
lángoló buddhista lány csakúgy, mint az em
beriség sejthető jövői. S ahogy a televízió 
monoszkópjához írott vers: a mérték, az át
tekinthető rend, a „töretlen törvény” himnu
szává válik, hasonlóan kirajzolódnak Niklai 
lényegesebb gondjai is: nosztalgikus forrada
lom igénye, nem lankadó vitája társadalmunk 
kispolgáriasító tendenciáival, panaszolva egy
ben a világ áttekinthetetlen kettősségét, hiá
nyolva a tartalmasabb emberi kapcsolatokat, 
amit ritka esetben ha a szerelem villanásai tud
nak csak pillanatokra feledtetni.

Mindenekelőtt és fölött mégiscsak a hasz
n o ssá g o t becsüli, tiszteli, tartja a legfőbb érték
nek. S ami velejár: a minél egyértelműbb cél
szerűséget: egyszerűséget, természetességet, a 
kétkezi munka hőseit. Ódát ír az idősödő,

dologban elnyűtt asszonyokhoz, a virágzó ág
nál is szebb számára a vakot vezető b o t ,  ked
vesét elsősorban áldozatkézségéért ünnepli:

„míg én meleg szobában ülve farigcsálok — 
te helytállsz a feltartóztathatatlan futó
szalag mellett
a hétköznapok huzatos csarnokaiban; be 
járod
a sanda piacot, hol sziszegő szelek szilánkjai 
sebezhetik meg arcod a hajnalok hűvösé
ben —”

, (É v fo rd u ló ra )

De ne hallgassam el kétségeimet sem. Mert 
Kosztolányinál a lényeg és jelenség egymást 
erősíti, Niklainál viszont a versnek ez a két jól 
megkülönböztethető síkja annyiszor külön 
úton halad, a költő összekapcsolási szándékai 
nem elég meggyőzőek. Verseiben túl sok a 
direkt közlés, eszmékhez csakúgy, mint a való
sághoz inkább külsőségek kötik; a belső költői 
világa sem kellően rugalmas, könnyen ki
számítható. A kritika állandóan visszatérő 
sztereotip figyelmeztetése, hogy a szándék 
önmagában bármilyen hiteles legyen is: még 
nem garancia a teljesítmény hitelességére. 
Hogy bármennyire helyeselhető-tisztelendő 
az emberi tartásra, erkölcsösségre, jóakaratra 
a hivatkozás, a költő, ha nem akarja mondan
dóját magánjellegűvé szűkíteni, aligha érheti 
be ezzel. Igazságait, ha úgy tetszik mindennapi 
igazságait is: általános érvénnyel kell meg
fogalmaznia, s a megfogalmazás érvényességé
hez kevés a tényszerű evidencia, aminthogy 
nem elég a tényeknek, érzékieteknek, problé
máknak a köznyelvtől eltérő, „költői”, 
tehát választékosabb formába öntése, lobo- 
góbb szavakba rendezése sem.

Egyszóval a kiforrott költői e g y é n isé g e t  hiá
nyolom ebből a verseskönyvből is: azt a több
letet, pozitívumot, ami a világ megannyi alap
eleméből, a költészet eszközeiből, érzelmek
ből és metafórákból, valóságból és képzelet
ből, elvont lényegekből és konkrét esetlegessé
gekből, nemcsak dicséretesen, jó hatásfokkal 
gazdálkodik, hanem új minőségeket is alkot, 
egyszeriségében is egyedül így érvényes össze
függésekre hívja fel a figyelmet.

(S zé p iro d a lm i, 1970)
Kis P intér Imre
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Witm Zsigmondi 
T u d o m á n n y a l  

é s  c s e le k e d e t t e l
Az igazi iskola meghatározza diákjainak élet- 
szemléletét. Rég elhagyták falait, de észrevétle
nül tovább irányítja tájékozódásukat. A nagy 
alma materek tanítványaik által nőttek nagyra. 
A hűséges tanítványok visszatértek az anya
iskolához mint tanárok, támogatók, hagyako- 
zók. De holtakat túlélő szelleme csak akkor 
képződött az iskolának, ha nem csupán ala
pítványokkal gondoskodtak utódaikról, hanem 
összetartó gondolatokat, a tudomány és a kul
túra szeretetét, hűségre intést is hagyományo
zott rájuk. Ilyen indulatokból ötvöződött a 
nagyenyedi Bethlen-Kollégium patinája. A kol
légium ma is az alapító nevét viseli, és falai 
között közel ezer diák tanul magyar nyelven. 
Pár esztendő múlva ünnepelheti fennállásának 
350. évfordulóját. A benne folyó munkának, 
a belőle kisugárzott hatásnak állítanak emlé
ket Vita Zsigmond tanulmányai.

Vannak kultúránk történetének kevéssé is
mert tartományai. Ilyen az enyedi iskola 
múltja is. A tudományokat mindenek felett 
fejedelmi bőkezűséggel pártoló Bethlen Gábor 
alapította 1622-ben Gyulafehérvárott, palotá
jának szomszédságában. De nem sokáig élvez
hette a fejedelmi közelséget, mert a bosszúálló 
tatárdúlás porig égette. Költözni kényszerült, 
s a történelem iróniájaként a nagy fejedelmek 
árnyéka, Apaffy Mihály jelölte ki végleges 
helyét, ahol meggyökeresedhetett, Nagyenye- 
det. Nehéz volt megmaradni századokon ke
resztül. Ha valamire, Enyedre valóban illik a 
poraiból újjáéledő főnixmadár képe. Amidőn 
az első nemzedékek átlépték az iskola küszö
bét, Erdély hatalmi tényező volt Európában, 
száz esztendő múltán elhanyagolt Habsburg- 
tartomány. Bethlen Gábor is tudta, hogy fel kell 
emelkedni a nagy nemzetekhez, ezért szerződ
tetett magas fizetéssel az egész kontinensen 
ismert tanárokat. A fejedelmi fény kihunytá- 
val e törekvést a kollégiumból kikerültek vit
ték tovább, s nem szűntek meg munkálkodni, 
mint Bethlen Miklós írta Tótfalusi Kiss Mik
lósnak, Erdélyből kis Hollandiát csinálni. 
Híven szolgálták anyanyelvi kultúrájukat és a 
tudományukat a háborúk, a többszöri szét
szóródás, az elnyomatás ellenére. Vita Zsig
mond tanulmányai végigkövetik útjukat há
romszáz esztendőn át óriási adathalmazra, 
egy emberöltő kutatásaira alapozva. A szer

zőnek gyakran gondot okozott, hogy elpusz
tultak a források, s csak gondos utánakeresés- 
sel, következtetésekkel tudott az első évtize
dekről számot adni. Nehézségekkel küzdve 
rajzolja elénk Bethlen Gábor könyvtárát és 
nevelési törekvéseit. Apáczai Csere Jánosról 
az irodalomtörténettől kissé eltérő képet ad, 
közművelődési törekvéseire irányítva a figyel
met. Apáczai tanítványa volt a főúri rendű 
Bethlen Miklós, aki bejárhatta fél Európát, 
s ha nem egy hanyatló korban lép politikai 
pályára, talán neves fejedelemmé válik. így 
viszont megszületett önéletírása, a legszebb, 
legigazabb társai közül, memoárirodalmunk re
meke. Amíg Bethlen Miklós bécsi raboskodá- 
sában önéletrajzát írta, Pápai Páriz Ferenc, az 
orvospolihisztor, a szétzüllés veszélyének kitett 
iskolát mentette, szervezett, összetartott, kül- 
országi segítség után kutatott. A 18. század 
további évtizedei a békéé. Kár, hogy e kor
szak jelesei közül Bőd Péterrel és Hermányi 
Dienes Józseffel nem foglalkozott részleteseb
ben a szerző. De felidézi a méltánytalanul el
feledett tudós geográfus Benkő Ferenc alak
ját, aki először írt magyar nyelven világföld
rajzot, először oktatott a főiskolában magya
rul természettudományokat, és ásványtani ku
tatásai ma is értékesek. A magyar nyelvű 
iskolai színjátszás szépen virágzott Enyeden, 
jelentősége túlnőtt az iskola falain. Keleti 
nyelveket a kezdetektől tanultak itt. Körösi 
Csorna Sándor innen indulhatott az őshazát 
felkutatni, hogy közben neves orientalistává 
képezze magát. A 19. század enyedi diákjai 
közül egy különös, kevéssé ismert egyéniséget 
választott írása alanyának Vita Zsigmond, 
Gáspár Jánost, a magyar gyermekirodalom 
egyik megteremtőjét, Pestalozzi követőjét, Dies- 
terweg tanítványát, Eötvös József kiváló mun
katársát, aki tevékenyen részt vett a népisko
lák megszervezésében, önzetlenül támogatva 
a nemzetiségi oktatást is. Életútjának részletes 
bemutatásával zárul a kötet.

Vita miközben „Enyediánát” ír, őrizkedik 
még a legenyhébb lokálpatriotizmustól is, 
hiszen erre nincs is a maguktól beszélő tények
nek szüksége. Megtalálta a hangot, amely el
fogulatlan. Féltőn-szeretőn kíséri figyelemmel 
az iskola, a diákok és a tanárok sorsát, örvend 
a sikereknek, gyászolja a pusztulást, de egy 
pillanatra sem becsüli túl az értékeket így har
monikusan illeszkedik a kötetbe az a néhány 
tanulmány, amely tárgyában alig érinti Enye- 
det. Az egyik Bolyai Farkas elfelejtett Schiller- 
fordításairól szól, a másik az erdélyi könyv
kereskedelem múltját kutatja, a harmadik
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missziót teljesít azzal, hogy számba veszi a 
román irodalom első jelentkezéseit a magyar 
lapokban, bizonyítván, hogy a magyar közvé
lemény a kezdetektől érdeklődött a szomszéd 
népek kultúrája iránt. Ha enyedi lokálpatrio
tizmus nem is jellemzi Vita Zsigmond írásait, 
minduntalan átjárja őket az erdélyi magyar 
művelődés sajátosságának tudata. S ezért az 
Erdélyen túlmutató szálak gyakran érdem
telenül szegényesebben vannak kidolgoz
va.

Nem annak készült, de iskolatörténet ez 
a könyv, egyben egy kicsit erdélyi művelődés- 
történet, egy kissé Erdély története is. Amikor 
a kollégium sorsának alakulásáról beszél, 
egyben Erdély történetéről is szól. S nem csak 
a magyarokéról, hanem a románokéról meg 
a szászokéról is. Ezért csak ritkán száll le a 
helytörténetírás szintjére, pedig csábító lehe
tőség akadt elegendő. Vita lényeges mozza
natokra figyelt, s ez nem lehetett könnyű. 
Hiszen a 17. században sokkalta nagyobb 
volt a súlya az iskolának, mint később. Akko
riban nemigen dicsekedhetett egyetlen kollégium 
sem annyi jelentős szárnyra eresztett egyéni
séggel, mint Nagyenyed. Utóbb jelentősége 
egyre inkább esett, bár az erdélyi protestáns 
iskolák között mindvégig megtartotta vezető 
helyét. Vita tanulmányai, úgy tetszik, ehhez a

változáshoz igazodtak, amikor legbővebben 
az első két századról szólnak. A múlt századdal 
talán keveset foglalkozott, a jelen századot 
pedig alig érintette. Pedig a közelmúlt évtize
deiben is nevelt az iskola nemcsak tanárokat 
és papokat, hanem írókat és tudósokat is, 
nem egyet a romániai magyar irodalom élő 
alkotói közül.

Nem kérhetjük számon az iskolatörténet 
teljességét, hiszen nem annak íródott, csak azzá 
kerekedett. Külön-külön születtek a tanulmá
nyok, a szerző csak később szerkesztette őket 
kötetté. Ezért akadnak benne átfedések, ismét
lések is. Néhol talán feleslegesnek tetszik a 
részletesen festett történelmi háttér, de bőven 
akadnak olvasók, akik igénylik ezt. A monda
nivaló érdekessége pedig mindenkit átlendít 
az itt-ott az adatok túlzsúfoltsága miatt nehe
zen olvasható szövegen.

Tudománnyal és cselekedettel, példaadó 
munkával építették a magyar művelődést e 
könyv hősei. Övék az érdem, hogy a kollé
gium minden viszontagság ellenére helyt 
állt, és híven ápolta az anyanyelvi kultúrát. 
„Nagyenyed, e kis Athenaeja Erdélynek, a 
civilizáció s a polgári erények bölcsője” volt 
és maradt. (Iro d a lm i K ö n y v k ia d ó , B ukarest, 
1968)

Kosa László

T á j é k o z
Roland B a r th e s  új könyvérő l

Az év derekán jelent meg, a Tel Quel sorozatá
ban, az S /Z ,  Roland Barthes új könyve. Már 
korábbi beszámolóimban igyekeztem utalni 
rá, hogy ezt a sajátos szellemű író-kritikust 
nem kell úgy tekinteni, tárgyalni, lábjegyze
telni, mint a rendszeres gondolkodót, elmélet
alkotót vagy céhbeli filozófust. Változékony 
szellemével inkább erjesztő és kérdésessé tevő, 
inkább önmagát is megkérdőjelező és idéző
jelbe tevő, mintsem elméletet alkotó, lezáró, 
rendszerező. Útja és könyvei hát nem annyira 
egyik vagy másik irány (rendszeres) elméleti 
alapvetéseként tekinthetők, — sokkal inkább 
szubjektív jelzői a francia (s tágabban a nyugat
európai) szellemi élet légkörének, irányának.

Mert az ortodox strukturalista, az egzakt
ság és matematikai módszerek feltételes köve
tője számára vagy akár a Tel Quel-ista számára 
csalódás és kiábrándulás az S /Z .  Egy (nem is 
nagyon sikerült) Balzac-novella, a Sarrazin e . . . 
hogyan folytassam? elemzése? Nem; helye
sebb így fogalmazni : szabad elmélkedések egy 
Balzac-novella akartan önkényes olvasata 
kapcsán. A könyv elején Barthes szellemes, 
érdekes, — de a könyv elolvasása után már 
kissé parodisztikus-ironisztikusan ható elméleti 
fejtegetései állanak. Lényegük : a szöveget az 
olvasó, az olvasás aktusa által teljesen önké
nyesen választott egységekre szegmentálja, 
töri szét. Ez olvasásegységek — a lex iek . A
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ex ie 'c  hosszú;! gát csak az határozza meg, 
hogy kényelmesen lehessen elemezni őket, 
hogy a többfajta értelem, a többfajta jelentés 
aránylag kellemesen elférjen „rajtuk” . Az így 
széttört és részeiben olvasott szöveg pedig 
sokfajta jelentésréteget takar; sokfajta mód
szerrel és módon („kritikával”) lehet értel
mezni, pontosabban beszélni róla: pszicholó
giailag, pszichoanalitikusan, tematikusán, struk
turálisan, történetileg. És így, ennyi szempont
ból kell megőrölni, széttörni a szöveget, meg
szakítva a leírt egységet, az eredeti sorrendet.

Az elméleti bevezetés után következik a 
le x ie k ,  tehát a Balzac novella egyes kisebb 
részeinek, mondatainak, szakaszainak olykor 
olvasata, — olykor szellemes, izgalmas, olykor 
mesterkéltnek tűnő fejtegetések, elmélkedések. 
A szövegről írt mű ez, vagy még pontosabban: 
az olvasásról írt novella, — és az olvasásnak 
ez az olvasata sok szempontú, de leginkább 
pszichoanalitikus. Barthes a kiszakított részek 
legtöbbjét, — pszichoanalitikusan értelmezett 
szabad asszociációk sorával kíséri, így fejt 
fel rejtett értelmeket, így lát e mondatok mögött 
szimbólumokat, utalásokat.

E szabad olvasás során Barthes kitűnő, 
olykor nagy távlatokat felvillantó összefüggé
sekre bukkan, — amikor az „osztálykód”-ról, 
a társadalmilag meghatározott beszédmódról 
szól, s különösen a beszéd és magatartás „pol
gári kód”-ját jellemzi, — vagy amikor két 
beszédmód ütközését vizsgálja, amikor helyen
ként valódi elmeéllel bizonyítja egy szöveg 
polysémiáját, többfajta olvasatánaklehetőségét, 
— amikor „csomókat”, szöveteket fejt f e l . . .

Mindez igaz, — habár eredményeinek egy 
részét más szerzőknél, mint U. Eco vagy Fó
nagy Iván, már olvashattuk. De emellett: 
mennyi spekuláció, s még inkább: mennyi 
lírai kitérő, személyes kommentár s a szöveghez 
már egyáltalán nem fűződő elmélkedés, olykor 
tiszta „délire verbale”, szó-őrjöngés, szó- 
zuhatag, a szó retorikus-kéjes élvezete. A S/Z 
alapjában inkább költői fantáziálás, mint 
elemzés, s ha elemzés, irodalomelméleti 
munka, akkor inkább az impresszionisztikus 
esszéhez hasonlít, mint bármi máshoz.

Szabad asszociációk egy szöveg kapcsán, 
ezeket analitikusan értelmezve, impressziók és 
fantáziák halmaza egy mű ürügyén, — mind
ez nagyon is jelemző tünete az 1968. május 
utáni francia szellemi életnek, a kiútkeresésnek. 
Az „áP’-egzaktság hajszolása helyett most 
Barthes fellép (a könyvről szóló nyilatkozatá
ban) a „scientizmus” ellen, — „tudomány” 
helyett „irodalmat” akar teremteni, legter
mékenyebbnek azt tartja, ha a „felszín” mögött 
rejtett, elsősorban pszichoanalitikailag értel
mezhető mélyrétegekre lelhet.

A francia strukturalista kritika (általam 
már másutt is jelzett) szétbomlásának — 
jelzése egyik kezdeményezőjének, R. Barthes- 
nek, előrelépése-visszatérése a pszichoanalí
zishez, a „szabad olvasaf’-hoz. A strukturaliz
musból a terminológia és a „szegmentálás”, 
a szövegben való erőszaktétel szándéka maradt 
meg, — s változatlan elvetése minden „biográ
fiainak”, hagyományos irodalomtörténetinek.

Szabolcsi Miklós

K u ltu rá lis  é le tü n k rő l  — len g y e l  s z e m m e l
Ha sorra vesszük a szomszéd népekhez fűződő 
kapcsolatainkat, és megvizsgáljuk rólunk alko
tott véleményüket, minden bizonnyal a len
gyelek esetében találkozunk a legkevesebb 
ellentmondással. Velük nincsenek tisztázandó 
történelmi kérdések, sőt, mind a mai napig él 
a barátság, a kölcsönös rokonszenv érzése. 
Kapcsolatainkat azonban nem lehet pusztán 
érzelmekre alapozni. Hogy az érdemi megis
merés dolgában még nekünk is, nekik is van 
bőven tennivalónk, azt a lengyelek nagyon jól 
tudják. Ezért állapítja meg Andrzej Siero- 
szewski, a Varsói Egyetem Magyar Tanszékének 
adjunktusa a „Magyar irodalom Lengyel- 
országban” című cikkében ( tV spó lczesn oáé, 
1970. 17. sz. VIII. 19—IX. 1.) kissé fanyar

mellékzöngével : „Mi, magyarok és lengyelek 
nagyon régen kedveljük, sőt szeretjük egymást, 
mindamellett, hogy harmadik nyelv segítségül 
hívása nélkül nem is tudjuk megérteni egymást. 
Néha az a fura gondolat jut az eszembe: lehet, 
hogy éppen az válik a kölcsönös szeretet forrá
sává, hogy nem tudunk mindent őszintén 
elmondani egymásnak?” A kitűnő irodalom- 
történész és műfordító a magyarokról alkotott 
hiányos kép egyik döntő okát a lengyelek 
számára nehezen átléphető nyelvi korlátban 
keresi. E tényezőt természetesen nem lehet 
figyelmen kívül hagyni, mégsem fogadhatjuk 
el legfontosabb indoknak. A múltat hívjuk 
tanulságul : vajon mi tette régebbi századokban 
olyan élővé és széles sodrásúvá a kulturális
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csere áramát? Nemcsak a XVI. és XVII. 
század rendkívül sokrétű kapcsolataira gon
dolhatunk itt, a Németh László által „kelet
európai Golf-áramnak” nevezett tágabb kap
csolatkörre, hanem a későbbi évszázadok tár
sadalmi fölemelkedéséért és nemzeti szabad
ságért vívott harcainak kölcsönös visszhang
jára. A történelem hasonlóan tragikus forduló
pontjai után fokozottan felerősödik a figye
lem egymás iránt, és ez nemcsak rokonszenv- 
nyilvánításban ölt testet, hanem a szellemi 
termékek iránti érdeklődésben is. így nyújtott 
biztatást és reménységet a fölosztott Lengyel- 
országban Jókai és Petőfi a múlt század máso
dik felében. Ma mégis úgy tetszik, újra kell 
tanulnunk egymást ismerni, s ezt elsősorban 
az első világháború utáni külön fejlődés okozta, 
hiszen a függetlenségét visszaszerzett Lengyel- 
ország egészen más problémákkal viaskodott, 
mint a háborút vesztett és a Tanácsköztársaság 
nagyszerű kísérletét elvetélt Magyarország, 
így éppen a konzervatív burkot szétfeszítő 
új magyar irodalom, Ady és Móricz nem jut el 
a lengyel olvasókhoz. Összegező cikkében 
Andrzej Sieroszewski is e két huszadik századi 
művészünk nevét sorolja a fordítási hiánylista 
legfájóbb tételei közé.

Irodalmunk lengyelországi elterjedtségét mű
fajonként veszi sorra. A próza áll a legjobban, 
különösen a mai írók alkotásaiból fordítottak 
viszonylag sokat. A második világháború előtt 
Lengyelországban a cikkíró őszinte véleménye 
szerint a magyar irodalomból szélesebb körben 
mindössze két név volt ismeretes: Jókaié és 
Molnár Ferencé (az övé is csak egy műve, a 
Pál utcai fiúk révén). 1945 után nagy hiányokat 
kellett pótolni a magyar irodalom ismertetésé
nek területén, a lefordított modern prózai 
müvek rövid listája mutatja, hogy kisebb- 
nagyobb késéssel ugyan, de kézbe vehették a 
lengyel olvasók Déry Tibor, Illyés Gyula, Illés 
Béla és Veres Péter több művét. Nagy érdek
lődésre talált Németh László két regénye, az 
Iszony és a Bűn. De lefordították Tamási Áron, 
Darvas József, Rónay György, Szabó Magda, 
Cseres Tibor, Sarkadi Imre, Somogyi Tóth 
Sándor, Fejes Endre, Sánta Ferenc írásait is. 
Az utóbbi években a nagyobb fehér foltok 
fölszámolása mellett egyre több sikert könyvel
hetnek el a kortársi irodalom bemutatásában. 
Viszonylag rövid idő múlva lengyelül is meg
jelentek a Magyarországon nagyobb visszhan
got keltő művek közül Sánta Ferenc regényei, 
Fejes Rozsdatemetője, Cseres Hideg napokja 
és Somogyi Tóth Sándor Próféta voltál, szívem 
című kisregénye. A magyar irodalom lengyel

országi kiadásának tervei érdekes képet nyúj
tanak. A közeljövőben jelentetik meg többek 
között Németh László Irgalom, Thurzó Gábor 
A szent című regényét, Gyurkó László Lenin 
— Október című alkotását, Örkény István és 
Moldova György novelláit. A későbbiekben 
gondolnak Lengyel József Igéző, Konrád 
György A látogató és Jókai Anna 4447 című 
müvének kiadására. A szép sikerek ellenére 
elmaradás mutatkozik a klasszikus magyar 
próza bemutatásában. Móriczon kívül hiá
nyolja Sieroszewski Krúdy Gyula nevét, sőt 
elképzelhetőnek tartja Jókai és Mikszáth 
további müveinek lefordítását is.

A lengyelül olvasható magyar líráról és 
drámáról már kevesebb jót mondhat, ezért 
gondosan fölépített „fordítási stratégiát” dol
gozott ki. Terve — ahogy befejezésül maga is 
megállapítja — maximalista, mégis az az alap
elv, hogy először az illető nép klasszikus iro
dalmát kell közel hozni az olvasókhoz, sok 
igazságot tartalmaz, hiszen a modern művek 
megértése irodalmi hagyományok ismerete 
nélkül gyakran nehézségbe ütközik. Ennek 
megfelelően a magyar költészetből először egy 
Balassitól Vörösmartyig ívelő antológiát java
sol kiadásra, ezután Arany János és Ady 
Endre verseiből válogatott kötet kerülne sorra. 
Föl szeretné számolni a XX. századi magyar 
líra ismeretének terén mutatkozó további 
hiányokat is: fordítóra várnak a Nyugat 
költői és Radnóti Miklós. Nemrégen látott 
napvilágot Kassák Lajos és Illyés Gyula 
vékony kis kötete lengyelül. Rajtuk kívül a 
fiatalabbak közül gondolni lehet Benjámin 
László, Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, 
Nagy László, Csoóri Sándor és Váci Mihály 
verseire. Az idei évre ígérték Petőfi Sándor, 
József Attila, Illyés Gyula válogatott költe
ményeinek megjelenését. A magyar líra nép
szerűsítésében komoly szerepet vállalt a 
P o ezja  című folyóirat.

A magyar dráma lengyelországi fogadtatá
sáról tud a legkevesebb biztatót mondani 
Andrzej Sieroszewski, a bemutatott darabok 
többnyire a véletlen következtében kerültek 
lengyel színpadra, gyakran nem a művészeti 
érték figyelembevételével válogattak. A klasz- 
szikus magyar darabok majdnem teljesen 
ismeretlenek Lengyelországban. Valamivel jobb 
a helyzet, ámbár egyáltalán nem kielégítő, a 
kortársi magyar színpadi művek terén. Többet 
színre lehetne vinni a D ia lo g  című folyóirat
ban fordításban megjelent magyar drámák 
közül, és a televízió is többet tehetne a magyar 
színművek népszerűsítésének dolgában. Nem
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lehet viszont elmarasztalni ilyen szempont
ból a Lengyel Rádiót, ahol számos magyar 
irodalmi alkotást mutattak be a hallgatóknak.

Sieroszewski számvetése igen tanulságos 
számunkra, nemcsak azért, mert beszámolója 
nyomán kirajzolódik a magyar irodalom 
lengyelországi fogadtatásának útja a fölszaba
dulás óta eltelt időszakban, hanem kritikus 
kérdésföltevései, további munkára sarkalló 
elégedetlensége miatt is. Nyilvánvaló, hogy 
nem a hiányok elhallgatása, a jóindulatú 
kendőzés segíti elő a kölcsönös megismerést, 
hanem az őszinte tényföltárás. Az objektivitás
hoz tartoznak a számok is: 1944 és 1969 között 
152 magyar szépirodalmi alkotás jelent meg 
Lengyelországban összesen mintegy 2 800 000 
példányban. Ez a háború utáni összes szép- 
irodalmi kiadványok (beleértve a lengyel iro
dalmat is) 0,5 százalékát teszi ki, ugyanez idő 
alatt az olasz irodalmat több mint 200, a 
skandináv irodalmakat együtt közel 400 tétel 
reprezentálja.

A  megjelenés még nem biztosítja a megis
merést, csak feltétele annak. Ha az irodalmi 
és a napisajtó nem foglalkozik megfelelően 
irodalmunkkal, az olvasóhoz vezető út a vélet
lenen múlik. A kellő tárgyismeret híján megírt 
recenziók néha többet ártanak, mint használ
nak, ezért szolgálhat örömünkre, hogy a 
magyar irodalomról a T w ó rczo sé  című folyó
irat szemlerovatában rendszeresen és értőn 
tájékoztatást adó Jerzy Robert Nowak tollából 
a méltán népszerű lengyel kulturális-politikai 
hetilap, a P oH tyka  hasábjain összefoglaló cikk 
napvilágot látott (1970. 37. sz.). Nowak a 
magyar próza „új hullámát” szándékozik az 
olvasókkal megismertetni, a hatvanas évek 
elejének-közepének legtöbb visszhangot kivál
tó, sikeres alkotásait mutatja be. A föllendülés
ben szerinte azok az írók játszanak döntő 
szerepet, akik éppen az ötvenes évek elején 
értek felnőtté, és mély nyomot hagyott bennük 
az 1956-os megrázkódtatás. E nemzedék írói 
igyekeztek önmagukkal őszintén szembenézni, 
számot adni cselekedeteikről, katarzisukról. 
A következetes önvizsgálat szülte a legértéke
sebb írásokat, amelyek föltárják az elmúlt 
időszak hibáit, de nem a rombolás, hanem a 
jobb alapozás érdekében. Első helyen említi 
e művek között Sánta Ferenc Húsz óra című 
kisregényét (Sántától az Ötödik pecsét és 
A z  áruló is megjelent lengyel fordításban). 
A személyi kultusszal leszámoló írások, a leg
újabb történelmet vallató művek sorában szól 
még Somogyi Tóth Sándor Próféta voltál 
szívem, Fejes Endre Rozsdatemető, Moldova

György Malom a pokolban és Sötét angya 
című kisregényéről.

Az új művészi megoldásokat kereső próbál
kozások egyre megszokottabbá válnak a 
magyar prózában, a kísérletező irodalom leg
színvonalasabb alkotásai Nowak szerint Her
nádi Gyula és Mészöly Miklós tollából szület
tek. Utal a Hernádi-művek nem egyöntetűen 
helyeslő fogadtatására, a kritika fenntartásaira 
is. Figyelemre leginkább érdemes írásának a 
Folyosókat tartja, Mészöly művei közül pedig 
Az atléta halálát és a Saulust dicséri. Prózánk 
érdekes kísérletei közé sorolja az utóbbi évek 
néhány, a hagyományos szépirodalmi kerete
ket szétfeszítő esszéregényét; Gyurkó László 
Lenin — október, Konrád György A látogató, 
Sükösd Mihály A kívülálló, Fekete Sándor 
Folyosói szümpozion című művét említi itt. 
Különösen a Folyosói szümpozion ragadta 
meg a lengyel kritikus figyelmét: ,,. . . ez a mű 
rendkívül sokat megláttat a jelenlegi Magyar- 
ország sajátos arculatából, a magyar kulturális 
próbálkozások sokszínűségéből és merészségé
ből, a különféle ideológiai és művészeti viták
ból.” Fekete könyvét kitűnő alkotásnak tartja, 
szeretné lengyelre lefordítani. A fiatalabb írók 
mellett fölhívja a figyelmet az idősebb nemze
dék legkiválóbb képviselőinek munkásságára 
is. E cikkben részletesebben Déry Tibor pályá
jának néhány állomásáról szól. Végül az alko
tók és művek bemutatása után, Szabolcsi 
Miklóst idézve, a nagyobb lélegzetű, szélesebb 
korképet festő nagyregényt sorolja a hiány
rovat sürgető tételei közé.

A végzettsége szerint történész Nowak 
másik figyelemre méltó írása a negyedévenként 
megjelenő tekintélyes szociológiai folyóirat, a 
K ultúra  i  S p o leczen stw o  ez évi április—júniusi 
számában ad áttekintést az utóbbi évek leg
jelentősebb magyarországi vitájáról (Magyar 
viták a nemzeti kérdésről. Kultúra i Spoleczen
stwo, 1970. 2. sz. 227—237. p.). Tanulmánya 
igen alapos tárgyismeretről tanúskodik, bizo
nyító anyagként egyaránt fölhasználja a napi
alpokban és az irodalmi-társadalmi-politikai 
folyóiratokban megjelent hozzászólásokat. A 
nemzeti múlt helyes, szocialista szellemű érté
kelésének más útja volt Lengyelországban, 
mint Magyarországon. Lengyel barátainknál 
ugyanis már 1956 után lehetőség nyílott az 
50-es évek egyoldalú tagadása helyett a szo
cialista liazafiság pozitív megfogalmazására. 
Nowak szerint Magyarországon az 1956-ot 
követő esztendőkben a konszolidációs poli
tika követelményeinek megfelelően elsősorban 
a pártellenes revizionista-nacionalista nézetek
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kel kellett leszámolni. Ezért tarthatta magát 
hosszabb ideig a személyi kultusz éveire jel
lemző egyszerűsítő szemlélet, és ezért nem 
történtek kísérletek arra, hogy a sajtóban, a 
propagandában kellő objektivitással meg
vitassák a patriotizmus szocialista modelljét. 
Néhány publicista, tudós és művész pedig 
félreértette a nacionalizmus elleni harcot, és 
„ . .  . gyakorlatilag a fürösztővízzel együtt a 
gyermeket is kiöntötték, nemegyszer hamisan 
azonosították a hazafiságot a nacionalizmus
sal; rendkívül gyanakvóan foglaltak állást a 
nemzeti hagyomány ápolásának minden meg
nyilvánulásával szemben . .

A nemzeti múlt egyoldalú sötétre festése, az 
aránytalan méreteket öltő deheroizálás jel
lemzi Nowak szerint többek között Nemes- 
kürty István könyvét, az ,,Ez történt Mohács 
után”-t, de érzékelhető ez a tendencia a máso
dik világháború magyarországi történelmének 
bemutatásában is. Az őszinte és szükséges 
számadások mellett elsikkadt sok pozitív 
esemény jelentősége; nem kapott elég mélta
tást például a magyar ellenállási mozgalom 
tevékenysége vagy a 150 ezer lengyel mene
kültnek nyújtott segítség.

A nemzeti problematika megközelítésében 
1967 januárja után történt a tanulmányíró 
szerint döntő változás. Faragó Vilmos cikke 
az Élet és Irodalomban (Kicsi ország) heves 
polémiákat váltott ki, a hozzászólások egyre 
jobban hangsúlyozták a hazafiság jelentőségét, 
a „kétfrontos harc” szükségességét, a naciona
lizmussal és a nemzeti nihilizmussal egyaránt 
szembeszálló állásfoglalás egyedüli helyes
ségét. Nowak Dobozy Imre véleményét osztja, 
aki a nemzeti kérdésnek szentelt cikkében 
élesen kritizálja a nemzeti pesszimizmus túlzá
sait (Kortárs, 1967. 12. sz. A korszerű hazafi- 
ságról). Idézi a továbbiakban a Hazafias Nép
front IV. kongresszusának elnökségi referátu
mát, amely a modem hazafiság koncepcióját 
szándékozott körvonalazni. A pozitív eszmé
nyeket adó hazafias nevelés elhanyagolása 
Lengyelországban is sok kárt okozott, például 
1968-ban, ezért Nowak fokozott figyelemmel 
vizsgálja a magyarországi helyzetet ; ismerteti a 
Magyar Nemzet 1968 júniusi kerékasztal- 
vitájának következtetéseit, ahol a hozzászólók 
a fiatalok körében végzendő propagandamun
kát sürgették.

A magyarországi polémiák egyik jellemzője 
a szerző szerint a múlttal való reális és kritikus 
szembenézés igénye. A nemzeti hagyományok 
jelentőségét jobban kidomborítani szándéko
zók nem rózsaszín szemüvegen keresztül akar

ják számba venni a történelmi örökséget, hanem 
éppen a „frázishazafiságot” elutasítva tesznek 
hitet a haladó hagyományok vállalása mellett. 
Nowak úgy véli, hogy az egyoldalúan tagadó 
megközelítéssel való szakítás tette lehetővé 
azt, hogy természetessé vált a szomszédos 
országokban élő magyar nemzetiségek kultu
rális életéről történő rendszeres tájékoztatás. 
Bemutatja a Magyar írószövetségben 1968 
májusában lezajlott kerekasztalvita során 
született állásfoglalásokat. Kiemeli annak a 
megállapításnak fontosságát, miszerint ,,ez a 
határon túli, anyanyelvűnkön születő, nemzeti 
hagyományokból is táplálkozó, azt tovább
fejlesztő élő irodalom irodalmunk szerves 
része”. A nemzetiségi kérdés elméleti meg
közelítései közül nagy jelentőségűnek tartja a 
Népszabadság 1968. október 6-i szerkesztőségi 
cikkét, amely ugyan a Magyarországon élő 
nemzetiségi csoportok helyzetét elemezte, de 
ugyanakkor: „A cikk olvasása közben érezhető 
volt a szerzőknek az a szándéka, hogy hasonló, 
a nemzeti kisebbségek teljes fejlődését bizto
sító gondoskodást kívánnának azokban az 
országokban is, ahol magyar kisebbség lakik.” 
Pozitív eredményként veszi számba a tanul
mány írója, hogy a szocialista országokban élő 
magyar nemzetiségekkel való törődés nem 
eredményez hungarocentrizmust, hiszen a 
kölcsönös félreértések és elfogultságok meg
szüntetése érdekében ugyanebben az időszak
ban igen sok kísérlet történt Magyarország és 
a többi kelet-európai ország kulturális kapcso
latainak bővítésére. Tisztázni kívánják az 
emigrációhoz fűződő viszonyt is, a magyar 
hivatalos szervek egyre komolyabban szorgal
mazzák a külföldön élő magyar emigráció és az 
ország kapcsolatát, lehetővé teszik a Nyugatra 
került magyarok tízezreinek hazalátogatását.

Az ötvenes évek helytelen kultúrpolitikájá
nak megnyilvánulásai közé sorolja Nowak, 
hogy a magyar nép forradalmi múltjának egyik 
legragyogóbb fejezete, a Tanácsköztársaság 
nem kapott megfelelő elismerést. Dobozy fön- 
nebb említett cikkét idézi, amelyben a Tanács- 
köztársaság méltó megünneplését, a még élő 
veteránok fokozottabb megbecsülését követeli. 
Gulyás Mihálynak a Kortárs 1969. májusi 
számában megjelent írásából a Tanácsköztár
saság teljes örökségének vállalását sürgető 
megjegyzéseket ragadja ki; ezek szerint 1919 
példája nem sértheti Magyarország szomszédai
nak érzékenységét, hiszen a szocialista Romá
nia és Csehszlovákia nem vállalhat közösséget 
a magyar tanácshatalmat leverő ellenforradal
márokkal. Hogy a szocialista hazafiságnak az
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alapja nem lehet más, mint az internaciona
lista osztályérdek és a nemzeti érdek egyidejű 
figyelembevétele, azt szembetűnően bizonyí
totta a Tanácsköztársaság 50 éves jubileumá
nak ünnepségsorozata, amikor a forradalmi 
örökség mellett hangsúlyozták a Vörös Had
sereg honvédő hagyományait is. Pándi Pál 
Népszabadságban megjelent cikkének (1969. 
III. 7.) befejező megállapítását hozza föl érvelé
sének bizonyítására:

, , . . .  a magyar Vörös Hadsereg harcában 
történelmileg klasszikus, közvetlen egységben 
jelentkezett az osztályvédelem és a haza védel
m e.”

Ennek a tendenciának érvényesülését igen 
lényegesnek tartja a lengyel tanulmányíró, 
aki befejezésül a Tanácsköztársaság egyik 
veteránjának. Szántó Zoltánnak Landler Jenö
vei 1919-ben folytatott beszélgetését hívja tanú
ságul az internacionalista hazafiság elvének 
hangsúlyozására (Kritika, 1969. 3. sz.). Nowak 
Landler Jenőnek azokat a szavait idézi a pár
beszédből, amelyek a nemzeti sajátosságokat 
lebecsülő rövidlátó politika hibáit ostorozzák. 
Ahhoz, hogy a szocialista forradalom mellé 
állítsuk a népet, be kell bizonyítani neki, hogy 
a nemzet igazi érdekeit csak a szocializmus 
győzelme esetén lehet megvalósítani. Cikkének 
végső összegezésében a magyar viták tanulsá

gaként is ezt hangsúlyozza: a hazafiság és a 
nemzetköziség összekapcsolásának szükséges
ségét.

Nem tekinthetjük véletlennek, hogy egy 
lengyel történész ilyen oknyomozói alaposság
gal követte végig a nemzeti kérdés magyar- 
országi vitájának alakulását. E kérdés tisztá
zása körül számos szocialista országban lángol
tak föl heves viták. Mint ahogy a lengyelek 
számára új szempontokat, másfajta megközelí
tést jelenthetnek a magyar megnyilatkozások, 
a mi számunkra is rendkívül tanulságos lenne 
ismerni a baráti országokban hasonló problé
mákról folyó polémiákat.

Egymás felé vezető lépések helyes irányát 
jelzik ezek a lengyel írások. Nem az udvariasság 
vagy a kötelező protokoll indítása nyomán 
születtek, hanem az érdemi megismerés föl
ismert szükségessége adott tollat a szerzők 
kezébe. Lengyelországban szaporodnak azok 
a jelek, amelyek a fejlődés ilyen irányáról 
tanúskodnak. A napi- és irodalmi sajtó az 
utóbbi időben egyre alaposabb tényismerettel 
és egyre több hozzáértéssel mind gyakrabban 
foglalkozik Magyarországgal. Különösen gaz
dasági helyzetünk és kulturális életünk kérdései 
érdeklik a lengyel közvéleményt.

Kiss Gy. Csaba
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T Ó T H  D E Z S Ő

Irodalom ról — K o n g resszu s u tán
Pártunk X. Kongresszusa fontos, kulturális feladatként jelölte meg, hogy kerüljenek 
közelebb a művészetek a tömegekhez, s a tömegek a művészethez.

A két évtizedes kulturális forrdalom minden ténye, minden adata kétségbevonha- 
tatlanul tanúsítja, hogy a kultúra és tömegek kapcsolata az elmúlt negyedszázad 
alatt kiszélesedett és elmélyült. Hogy művészet és tömegek kapcsolatának kérdése 
ma mégis joggal kerül a középpontba, az tulajdonképpen előrehaladásunkkal függ 
össze. Az uralkodó osztályok kulturális monopóliumának megszüntetése, illetőleg 
a kulturális forradalom kibontakozása ugyanis politikai tényezőktől meghatározott 
sorrendiségben ment végbe. A kultúrából először azt kellett elsajátítani, amire az 
ország kormányzásához a dolgozó osztályoknak szüksége volt: általános művelt
séget, politikai, közgazdasági, jogi ismereteket, tudományos szak-ágazati kultúrát. 
Ezek alapján — és természetesen a külföldi és hazai klasszikus irodalmi — művészeti 
ismeretek tömeges elterjedése után — ma kerülhet sorra magasabb szinten a művészet 
és tömegek kapcsolatának kérdése. Az ötvenes években a kulturális forradalom ez 
utóbbi téren is nagy eredményeket ért el. De senki sem gondolhatja komolyan, hogy 
annak idején — azért, mert így nem került elő — ez a probléma nem is létezett. Meg
volt akkor is, de csak ma került valójában felszínre. Aligha lehet azt állítani, hogy 
mondjuk 1952-ben, mikor a raktárakban hegyek emelkedtek az olvasatlan, sematikus 
művekből, vagy amikor táblás nézőtéren láttunk kötelező filmeket és színdarabokat, 
akkor szorosabb volt a kapcsolat élő művészet és közönség közt, mint ma. Igaz, nap
jainkban feszültségek mutatkoznak e téren, de korántsem azért, mert a közönség és 
művészet közötti távolság azóta nőtt — hanem éppen ellenkezőleg, azért, mert kap
csolatuk kiszélesedett, elmélyült, dinamikusabb lett. Az irodalom tekintetében: 
nagyobb életközelség, művészi hitel, változatosabb megközelítési szempontok és for
mák, másfelől egy sokkal aktívabb, igényesebb, szavát hallató olvasói közvélemény 
találkozása alapján jut kifejezésre, válik megragadhatóvá a tényleges helyzet — a maga 
problematikusságával egyetemben.

A másik, amit előre kell bocsátanunk, hogy a Kongresszus művészet és tömegek 
kapcsolatának a kérdését kétoldalúan közelítette meg. Azaz e kapcsolat kiszélesíté
sének és elmélyítésének nem járható az az útja, amely a mutatkozó feszültségek 
felelősségét, illetőleg a feladatokat csak az egyik vagy csak a másik oldalra, csak az 
alkotókra vagy csak a közönségre hárítja. A művészetpolitika alapvető törekvése, 
amely az irodalmi élet egészének támogatásával találkozik: az egyidejű és két oldal
ról történő „hídverés” , kapcsolat-erősítés. Ez felel meg nemcsak a közönség, hanem a 
művészet érdekeinek is, hiszen a művészeti élet útja mindig élettől életig vezet, s a 
„közbeeső” állomások — az alkotás, a műélvezet — egymást feltételezik s kibontako
zásuk is ennek a kölcsönös függőségnek van alárendelve.

*

Hogy a művészetek közelebb kerüljenek a néphez, annak egyik legfontosabb fel
tétele, hogy közelebb kerüljenek az élethez.
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Ha ezt а — most már az irodalomra, irodalomkritikára vonatkoztatott — kérdést 
vizsgálni kívánjuk, a kongresszusnak azt a legáltalánosabb tanulságát kell fontolóra 
vennünk, amit az a helyzetkép és program fejez ki, hogy a szocializmus építését ma
gasabb szinten folytatjuk. Semmiképpen sem vállalkozhatunk arra, hogy akár csak 
kísérletet is tegyünk e „magasabb szint” jellemzó'inek egzakt megfogalmazására. 
Irodalomról lévén szó, azt hiszem, megelégedhetünk azzal, ha néhány hozzávetőleges 
emlékeztető szóval körvonalazzuk azt a relatív újszerűséget, amely a szocializmus 
építésének mai feltételeit karakterizálja, s ezt is csak az általánosságnak azon a 
szintjén, amelyet az irodalom valósághoz való viszonyának mérlegelése megkíván. 
Igen leegyszerűsítve : a mezőgazdaság szocialista átalakulása után, az ipari fejlettség 
„közepes” kategóriáját elérve, hazánk a szocialista árutermelés olyan szintjére 
jutott, amely a régi gazdasági mechanizmus kereteit feszegetve újat igényelt. Az új 
gazdaságirányítással együtt járó decentralizálódás, a szocialista demokratizmus növe
kedése, a nagyobb önállóság—nagyobb felelősség elvének gyakorlarti érvényre jutása ; 
az, hogy az egyéni-, a csoport- és az össztársadalmi érdek szabadabb mozgásteret 
kapott és egymással dinamikusabb, egyszersmind harmonikusabb kapcsolatba került 
— mindez együttesen a mindennapi élet sokban új morális feltételrendszerét alakí
totta ki. Mint ahogyan a társadalmi életre, az emberek egymás közti viszonyára, az 
emberek belső választási dilemmáira kiható jelentősége van a jövedelemdifferenciáló
dásnak éppúgy, mint a fogyasztási struktúra ettől elválaszthatatlan átalakulásának; 
nem beszélve az ipari fejlettségi szinttel összefüggő urbanizációs jelenségek átéléséről 
vagy a mindennapi tudatot olyannyira átható televízió rohamos térhódításának vagy 
a belső piac szervezésével összefüggő reklámnak a hatásáról stb.

Mindezekkel a korántsem pontos, inkább csak asszociációkeltő utalásokkal azt 
kívántuk érzékeltetni, hogy az, ami a politika nyelvén megfogalmazva a szocializ
mus magasabb szintű építését jelenti, az az irodalom szemszögéből nézve nem más, 
mint az eddiginél gazdagabb, egyszermind bonyolultabb, az eddigiekhez képest 
új vonásokat is mutató viszony ember és ember, egyén és közösség között. Leegy
szerűsítve úgy is fogalmazhatnánk: mindez nem jelent egyebet, mint hogy megvál
tozott, sokban újszerűvé lett a művészetek, az irodalom tárgya, a társadalmi élet.

Mindezt annak a kérdésnek kapcsán volt szükséges hangsúlyozni, hogy vajon 
milyen ma az irodalom és a valóság viszonya. Nyilván közhelynek számít, de hadd 
ismételjük meg: minden relatív előrehaladás mellett, egyes alkotások figyelemre méltó 
sikerei mellett is igaz, hogy néhány esztendővel ezelőtt éppen ennek az új társadalmi 
konstellációnak érezhetővé válásakor, a hatvanas évek elején megállt az irodalomnak 
azaz 1957 utáni „felfutása”, amely nemcsak felszabadulás utáni történetének jelen
tette egy új szakaszát, hanem, amely ez idei vezető szerepének is záloga volt. Kétség
telen, hogy a művészetek közül az irodalom reagált legfrissebben az ellenforradalom 
és forradalom, a konszolidáció társadalmi kérdéskörére, (gondoljunk csak az 56 
után frissen született drámák, regények sorára, a Tűztáncra); a falu világában vég
bement alapvető változásra, (Hajnali tűz, Húsz óra, az átalakulás nyomán felfutó 
szociográfia, Galgóczi, Galambos és mások műveire stb.); arra, hogy milyen kész
séggel követte a társadalom belső mozgását, s adott — a szocialista építés hétköznap
jainak beköszöntével — termékeny választ a „hogyan élünk, hogyan éljünk” erkölcsi 
problematikájára (Sarkaditól kezdve a Rozsdatemetőig, a líra „tiszta szigorúság”- 
motívumáig) és hogy hogyan, milyen ütemtartással érzékelte a szocialista tartalmú
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nemzeti egység folyamatának megindulását, mindenekelőtt egy társadalmi —nemzeti 
önvizsgáló magatartás kifejezésre juttatásával (Hideg napok, Részeg eső), ill. a 
különböző rétegek konfliktusokkal terhes konvergáló mozgásának ábrázolásával. 
(Dobozi: Holnapra kiderül, Németh László: Utazás, Szabó Magda első regényei stb.)

Kétségtelen, hogy a hatvanas évek eleje óta az irodalom valahogyan elvesztette ezt a 
folyamat-kísérő és segítő kapcsolatát, s ezzel együtt ágazati vezető szerepét. A staféta
botot — úgy tűnik — a film vette át tőle, amely pedig az ötvenes évek második felé
ben éppen az irodalom ugródeszkájáról lökte el magát. Jellemző például, hogy egy 
olyan kérdést, amely a társadalmi és ideológiai folytonosság szempontjából előtérbe 
került: a generációs problémát a film ragadta meg (Apa, Nyár a hegyen, Hogy szalad
nak a fák stb.) vagy, hogy az ún. „cselekvőfilm” az újjászíneződő társadalmi szituáció 
tudatosítása érdekében sokkal többet tett, mint az ebben a vonatkozásban lassanként 
„leálló” irodalom.

Visszatérve az alapkérdéshez: úgy összegezhetnénk, hogy azt az új társadalmi 
feltétel-rendszert, ami egyben a szocializmus magasabb szintű építését jelenti, az 
irodalom valahogyan nem tudja lényegében megragadni. Korántsem kívánunk ebből 
messzemenő következtetéseket levonni, néhány esztendős távlat összefüggésében ez 
semmiképpen sem volna helyes. Annyit azonban megkockáztathatunk, hogy az 
irodalom, rniútha egyelőre csak tapogatózna, mintha még csak körüljárná ezt az új 
terepet. Ez a feltehetően termékeny tájékozódás, úgy tűnik, annak a felismerése, hogy 
az eddig bevált nézőpontok, eszközök nem alkalmasak ennek a viszonylag új kons
tellációnak a megközelítésére s az érdemleges birtokbavételhez új szempontokra, 
eszközökre volna szükség.

A leegyszerűsítés árán ebben a vonatkozában egy ellentmondás körvonalazását 
kísérelnénk meg. Madártávlatból úgy látszik, mintha az irodalom eddig hatékony 
eszközeinek érvényessége beszűkült volna, vagy legalábbis mintha elsősorban a 
dokumentáris, riportszerű megközelítések bizonyulnának alkalmasnak az életközel
ség folytonosságának fenntartására. (Darvas: A térképen nem található, Galgóczi 
Erzsébet kötetei, Mocsár: Égő arany, Moldova riport-kötetei; illetőleg — és másod
sorban — az a naturalisztikus valóság-ábrázolás, amit Raífai Sarolta vagy Jókai Anna' 
nevével — művével lehetne jelezni.) A másik oldalon viszont az tapasztalható, hogy 
teret hódít egy áttett, közvetett valóságmegközelítés, a parabolisztikus, groteszk vagy 
esszéisztikus eszközökkel élő ábrázolás (G. A. úr X-ben, Kiközösítő, Sánta: Áruló, 
Mészöly: Saulus, Magasiskola; a színpadon Örkény, Eörsi, Szabó György, Görgey 
darabjai; a filmben Jancsó művészete). Ellenpéldákkal ugyan lehetne élni, de nagy 
általánosságban az a bizonyos és érdekes, hogy ahol ezek az új struktúrák jelent
keznek, egyszersmind egy viszonylag időszerűtlen problematikához kapcsolódnak: 
a személyi kultusz torzulásaitól nem függetlenül, a politikai hatalom iránti általános 
szkepszist fogalmazzák meg. (Nem állhatom meg, hogy ezzel összefüggésben röviden 
ne utaljak a Fényes szelekre. Számomra legalábbis világos, hogy ez az alkotás is a 
politikai hatalom és a morál szembeállításának, történetfilozófiailag téves szembe
állításának a filmje. Amikor megjelenik a kollégisták szelíd erőszaka, akkor a másik 
oldalon leválik, kilép a rokonszenves zsidó fiú; amikor a rendőrtiszt alakjában meg
jelenik az államhatalom képviselője, a másik oldalon kiválik a piros inges fiú; amikor 
megjelennek a színen a fehér inges manipulálók, lelép a szektás kislány. Ahol is a 
lényeg az, hogy bár a „lelépők” ideológiai —politikai karakterei különböznek — ez a
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különbség alárendelődik annak a Jancsó szempontjából lényegesebbnek, hogy a 
hatalom különböző formáival szemben mindegyik a maga erkölcsi integritását 
védi.)

Visszatérve a gondolatmenethez: az újszerű megközelítési, építkezési formák any- 
nyiban nem tartanak lépést az élettel, amennyiben egy olyan problémakörhöz tapad
nak, olyan kérdéskör szülöttei, amely — ezzel a tartalommal — nem központi, illetve 
nem időszerű kérdése annak a társadalomnak, amelynek tömegei tevékeny biza
lommal viseltetnek a politikai hatalom iránt, amelynek politikai vezetése a munka
megosztásból ráháruló kötelezettségeknek a tömegek iránti felelősségérzettel, támoga
tásukkal, velük harmóniában tesz eleget.

Ha ilyen megfontolások — pontosabban: ilyen hozzávetőleges helyzetkép meg
rajzolása — után tesszük latra az irodalom élet- közelségének kérdését, akkor egyet 
kell értenünk a kongresszuson megfogalmazott igénnyel: a művészeteknek, ezen 
belül az irodalomnak közelebb kell kerülnie az élethez, kezdeményezőbben kell szem
benéznie mai életünk bonyolultságával, azzal a sokban módosult konfliktus-rend
szerrel, amellyel a mindennapok során a dolgozó emberek milliói viaskodnak. Az iro
dalomnak velük együtt kell vállalnia az eligazodás küzdelmes keresését; az ő élmé
nyeikből, vívódásaikból, örömeikből és vágyaikból — a nép életéből — kell merítenie, 
mert csak így szólhat igazán a néphez; mert csak aki a néptől és a néphez szól, az 
alkothat az emberiség számára is. Ami pedig az alapkérdést illeti: ez az útja — egyik 
útja — irodalom- és közönség eddiginél szélesebb és elmélyültebb találkozásának is.

Minden kor irodalmi közvéleményének volt és ma is van egy alapvető igénye : 
szeretné önmagát azok között az életfeltételek között, azoknak a mindennapoknak 
a közegében viszontlátni, amelyben él, küszködik, dolgozik, szenved és örül. Ezt 
a spontán igényt az irodalom pillanatnyilag korlátozottan elígéti ki, s minden való
színűség szerint az ennek nyomán jelentkező kielégítetlenségnek szerepe van abban, 
hogy a közönség széles tömegei fordulnak az olyan pótszerekhez, mint amilyen a 
Szabó család (aminek javára épp azt lehet írni, hogy nem is lép fel a művészet igényé
vel), vagy avatják besztszellerekké az olyan lektűröket — és ez a súlyosabb —, 
amelyek ezt az alapvető igényt csak látszatra elégítik ki.

Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy ennek a spontán orientálódásnak a mélyén 
egy lényegesebb vonzás húzódik meg: a realizmus igénye. Amikor az emberek az 
adott feltételek összefüggései közt akarják önmagukat viszontlátni, akkor tulajdon
képpen megérteni akarják önmagukat. A művészettel, az irodalommal szemben tá
masztott alapigény úgyis megfogalmazható: miért történt ez velem, hogyan állt 
elő az a helyzet amelyben vagyok, s mennyi ebből a magam, a mások felelőssége, 
érdeme, feladata stb. Ezekre a kérdésekre meggyőződésünk szerint elsősorban (ha 
nem is kizárólagosan) az az ábrázolási módszer adhat átélhető, művészi választ, 
amely valamilyen módon érzékelteti az ábrázolt helyzet létrejöttének társadalmi 
genezisét, amely azt, mint az egymásra ható emberi cselekvések eredőjét képes be
mutatni, s így, pusztán ennek révén — bármiféle „tanulság” vagy cselekmény-lezárás 
nélkül is — képes a legsúlyosabb konfliktusok emberi feloldhatóságát sugallni. Ez az, 
amit — ha jól tudom — realizmuson értünk. A lényeg pedig, hogy a tömegeknek az a 
spontán orientálódása, amely látszat szerint (és sokszor téves fogalmazásban) az „egy 
az egyhez” ábrázolást, mint formát kívánja — tulajdonképp nemegyszer az iroda
lomnak ezt a tartalmi realizmusát igényli. Ezzel szemben az olyan ábrázolási módszer,
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amely éppen áttételessége, absztrakciója révén a választott szituációt adottnak tün
teti fel, megfoszja azt társadalmi — emberi akusztikájától, elvágja életbe-ágazásának 
indáit és pusztán immanens analízisét nyújtja — akarva-akaratlan transzcendentálja 
a problematikát, annak végzetszerűségét sugallja; legalábbis — a tudatosító hatás 
mellett — szkepszisre is indít a tekintetben, hogy e problémák emberileg birtokba- 
vehetők-e. Amikor az ilyen megközelítésekkel szemben sokan értetlenül állnak, 
annak nemcsak művészi kulturálatlanság lehet az oka, az averzió mögött meghúzód
hat, és nemegyszer meg is húzódik ettó'l a mögöttes tartalomtól, szemlélettől való 
idegenkedés is.

Szem előtt kell tartanunk, hogy az irodalmi —művészeti tömegkultúrának jelentős 
hiányosságai vannak; továbbá, hogy — különös tekintettel társadalmi valóságunk 
újszerű vonásaira — tisztázatlan, hogyan lehet, illetőleg kell a valósághűség esztétikai 
konzekvenciáit ma értelmeznünk. A következtetéseket mégis le kell vonnunk. Ez 
pedig abban foglalható össze, hogy irodalom és tömegek kapcsolatának erősítése az 
irodalom oldaláról a realizmus irányába való tájékozódást is feltételezi.

Szeretnénk ennek az életközelségnek az igényét, jelentőségét egy más oldalról is 
megközelíteni. Szóvá tette a kongresszus, hogy irodalmunk adós marad a dolgozó 
nép, mindenekelőtt a munkásosztály mindennapjának ábrázolásával, ahogyan Illyés 
Gyula fogalmazta: kevesebbet ad a népnek vissza, mint amit kap tőle. Emlékeztet
nénk itt a Népszava hasábjain az elmúlt esztendőben lefolytatott „Miért kevés” 
elnevezésű vitára is, amely ugyanezt a kérdést feszegette. Hogy a helyes válaszhoz 
eljussunk, néhány dologra fel kell hívni a figyelmet. Mindenekelőtt arra, hogy a 
munkásosztály társadalmi vezető szerepét aligha lehet vagy szabad azon mérni, hogy 
mekkora az irodalomban ábrázolásának tematikus iránya. A kritérium e téren is 
az, hogy vajon a munkásosztály világnézetének, a marxizmus—leninizmusnak mi
lyenek a pozíciói az irodalmi életben, az irodalmi folyamatban. A kérdés vizsgála
tánál arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy — a magyar társadalom történelmi
leg korlátozott fejlődése miatt, amely az igazi polgári kibontakozást sem tette lehe
tővé — a munkás-ábrázolásnak, főleg az objektív műfajokban, viszonylag szegényes 
hagyományaival rendelkezünk. A probléma azonban mindemellett fennáll. Bizonyos, 
hogy e téren nem megoldás, ami a Népszava-vitában felmerült, hogy ti. legyenek 
külön „munkásírók”, a munkásosztály irodalmi ábrázolása kapjon „külön” folyóira
tot, esetleg „külön” kiadót stb. Ez a leszűkítő-szemlélet nyilvánvalóan összeegyeztet
hetetlen a munkásosztály nemzeti társadalomban betöltött szerepével. Aligha vezetne 
célra „a téma-terelés” s a rendszeres pályázatok kiírása is csak formális eredményeket 
hozhatna. Szemléleti, végső soron világnézeti kérdésről van itt szó.

Igazolásul hadd hozzunk történeti érveket. A témaválasztás, annak a közegnek a 
kiválasztása, amelynek révén az író mondanivalóját kifejezésre akarja juttatni, soha 
nem kérhető egyes alkotásoktól számon. Hosszabb távon azonban kétségtelen, hogy 
egy irodalom realitás-érvényének és ezáltal nemzeti érvényének kritériuma, hogy 
mennyire tudott alapvető társadalmi, össznépi kérdéseket megragadni és művészileg 
kifejezni. Ez pedig már a „tematikával” is összefügg. Ha visszatekintünk a felszaba
dulás utáni magyar irodalom történetére, azt találjuk, hogy számos, egész népünk, 
társadalmának élete szempontjából döntő, központi kérdés irodalmi megragadására 
kizárólag vagy elsősorban a szocialista elkötelezettségű írók vállalkoztak, vagy 
pontosabban : a szocialista elkötelezettségű alkotások tükrözték azokat.
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Senki nem tagadhatja, hogy a paraszti élet átalakulása, a mezőgazdaság szocialista 
átszervezó'dése történelmi érdekű, súlyos megrázkódtatásokkal is járó, egész társa
dalmunkra kiható folyamat volt. Ugyanakkor azt találjuk, hogy ezt a küzdelmes 
átalakulást a Gál János útja, Sarkadi Szeptember c. drámája, Veres Péter Próba
tétele, Darvas József Hajnali tűz c. drámája, Sánta Ferenc Húsz órája, Galgóczi, 
Galambos és mások művei „emelték be” a magyar irodalom ábrázolási körébe. 
Olyan alkotók viszont, akiket népismeretük erre egyébként alkalmassá tett volna, 
e folyamat művészi tudatosításában nem vettek részt, csupán annak befejezését 
nyugtázták művekkel vagy művön kívüli nyilatkozatokkal. De elmondhatjuk ugyan
ezt az ellenforradalom és konszolidáció egész társadalmunkat megrázó élményköré
vel kapcsolatban is: ennek a problématikának írói megközelítésében, gondolati — 
érzelmi tudatosításában és feloldásában a szocialista elkötelezettségű próza, dráma- 
irodalom és líra járt az élen. Nem egyszerű téma-kérdésről van itt szó, nem is a szű- 
kebb értelemben vett alkotói tehetség-szintek viszonyáról, hanem arról, hogy a 
marxista világnézet, a szocialista elkötelezettség jegyében olyan élménykörök — s 
csupán ennek révén „témák” — vonhatók a művészet, az irodalom szférájába, 
amelyek a népi—nemzeti élet szempontjából tipikusak. Tegnapi példával élve: 
József Attila nem azért volt a két világháború közti magyar líra legnagyobb alakja, 
mert „tehetségesebb” volt, mint mondjuk Babits vagy Szabó Lőrinc, hanem azért, 
mert világnézete révén volt képes azt a világtörténelmileg leglényegesebb élménykört 
birtokba venni, amelyet amazok szemléleti okok miatt csak részlegesen vagy közve
tetten — periferikusabban — érinthettek.

H ogy e kitérő után visszacsatoljunk a kiinduló gondolathoz: hosszú távon iro
dalmunk élet- és valóságközelsége, realizmus- és nemzeti érvénye, ezen belül a dolgozó 
osztályok, a nép centrális élményeinek ábrázolása, mindennek révén az olvasókkal 
való kapcsolat kiszélesítése és elmélyítése — világnézet kérdése, a marxizmus — leni- 
nizmus hegemóniája további erősödésének, térhódításának kérdése is, az irodalmi 
tudaton belül.

*

Irodalom és tömegek kapcsolata kiszélesítésének és elmélyítésének mindez azon
ban csak egyik, az alkotó világra érvényes megközelítési útja. A másik nem kevésbé 
lényeges és bonyolult feladat, hogy szüntelenül javítanunk kell az irodalom befoga
dásának feltételeit: emelnünk kell a széles tömegek irodalmi kultúráját; bővítenünk 
az irodalmi formanyelv ismeretét, fejlesztenünk az ízlést, ezen belül az irodalmi ízlést. 
E feladat megoldásának belső garanciája a kulturális igények általános növekedése, 
az, hogy olyan irodalmi közvélemény bontakozott ki az utóbbi időben, amely nem
csak az irodalommal, hanem önnön irodalmi kultúrájával szemben is mind nagyobb 
követelményeket állít. Ez a kérdéskör, mint ismeretes, beletorkollik a közművelődés 
problematikájába, és átágazik az életmód, az életfeltételek rendkívül komplexen meg
határozott objektív világába. Éppen ezért csak utalnánk az irodalmi kultúra extenzív 
és intenzív fejlesztésének legáltalánosabb feladataira.

Közismertek az elmúlt években végzett olvasás-vizsgálatok megállapításai, 
amelyekből kitűnik, hogy nemzetközi viszonylatokban sem lebecsülendő fejlődésünk 
ellenére lakosságunk jelentős része máig sem tekinthető rendszeres könyvolvasónak 
(különösen vonatkozik ez parasztságunkra s egyes munkásrétegekre) ; továbbá, hogy
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a részletes olvasási statisztikák az ízlés, az irodalmi ízlés korszerűtlenségéről tanús
kodnak. Mindez összefügg azzal, hogy az ország kulturális élete egyenlőtlenül fej
lődött, hogy vannak nálunk még ún. kulturális fehér foltok, legalábbis súlyos egyen
lőtlenségek kulturális fejlettség és ellátottság tekintetében.

Anélkül, hogy a probléma súlyosságát lebecsülnénk, helyes ha tudatában vagyunk 
annak, hogy ez a kérdés is az eddig elért eredmények alapján került előtérbe. Hogy 
ezek a fehér foltok kirajzolódhatnak, az az általános előrehaladás mértéke is. Olyan 
szigetek ezek, amelyek azért válnak feltűnővé, mert még nem borította el őket a 
kultúra árama. Ezek a részterületek is az új igényekhez, az általános fejlődéshez 
viszonyítva elmaradottak, de — ha lassabban is, — fejlődtek. Ez a meggondolás 
természetesen nem menthet fel bennünket az alól, hogy az egyenlőtlen ellátottság kér
désével a legkomolyabban szembenézzünk.

Ugyanakkor tudatában kell lennünk annak is, hogy e fehér foltok meghódítása, az 
irodalmi kultúra extenzív terjesztése korántsem egyszerűen szubjektív, pusztán a 
kulturális életen belül megoldható kérdés. Komplex és nehéz feladat ez, amely olyan 
alapvető, történelmileg kialakult ellentmondások feloldásának függvénye, mint 
például a falu —város ellentmondása, vagy a szellemi és fizikai munka közötti kü
lönbség. Éppen a Kongresszus előtt az irodalmi —kulturális sajtóban lezajlott vitákra 
gondolva kell hangsúlyoznunk a kulturális fehér foltoknak ezt az objektív meghatá
rozottságát; azt, hogy eltüntetésük nem pusztán akarat kérdése, nem szűkebb érte
lemben vett kultúrpolitikai feladat, hanem szemmel látható függvénye társadalmunk 
anyagi —technikai fejlődésének. E téren a voluntarisztikus türelmetlenség a jóhiszemű 
álcselekvés egy fajtája. Hogy az elkövetkezendő esztendőkben az eddiginél tudato
sabban, erőteljesebben törekedhessünk ezeknek az egyenlőtlenségeknek a csökken
tésére, annak feltétele az olyan elképzelések visszautasítása, amelyek ezt a problémát 
egy azonnali nivellációval — mégpedig egy lefelé való nivellálással — kívánnák meg
oldani. Olyanformán, hogy az elmaradott rétegek vagy területek felemelését a fejlett, 
magas szintű tudomány és oktatás rovására szeretnénk biztosítani. Nyilvánvaló, 
hogy így a kulturális felemelkedés egyik legfontosabb bázisáról, húzóerejéről, az 
összkultúra egyik legdinamikusabb összetevőjéről mondanánk le.

Az adott irodalmi kultúra intenzív fejlesztésének középpontjában — úgy gondoljuk 
a hagyományos (19. századi) és a 20. századi formák, struktúrák, megközelítések 
tekintetében fennálló egyoldalúság csökkentése kell hogy álljon. Kétségtelen, hogy 
olvasóközönségünk tájékozottabb, otthonosabb a hagyományosabb építkezési 
formák világában, és kevésbé jártas a 20. századi izmusok által kialakított eszköz- 
rendszerekkel élő irodalomban. A különböző stílusok, formák tekintetében — mint 
ismeretes — az irodalompolitika nem foglal előítéletszerűen állást; mindig a tarta
lomból indul ki és nem tulajdonít az eszközrendszernek ettől elvonatkoztatott közvet
len ideológiai jelentést. Az 50-es évek elejének tapasztalataiból tudjuk, hogy a stílusok 
közvetlen ideológiai érvénnyel való felruházása az értékrend összezavarásához vezet. 
Mai körülményeinkre az jellemző, hogy nem az irodalompolitika, hanem egyes iro
dalmi csoportok tüntetik ki előítéletszerűen az egyes stílusokat, azt állítva, hogy csak 
az lehet érték, ezen belül szocialista érték, amelyet a 20. századi izmusok valamelyi
kének (vagy együttesének) szemléletmódja, formarendszere határoz meg. Az ilyen
fajta orientálás sokszor olyan ideológiai minősítéssel is párosul, hogy aki a 20. 
századi formákat nem érti: az kispolgár. Holott a kispolgári ízlést az irodalmon belül
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sem az ilyen vagy olyan stílushoz, építkezési formához való vonzódás jellemzi, hanem 
ezektől függetlenül az, hogy mindenfajta igazi katarzissal járó irodalmi élménytől 
óvja magát, nehogy többre kötelezettebben, a maga szűk köreit feladva kelljen 
értelmeznie az életet. Mindezt azért tesszük szóvá, hogy az irodalmi kultúra szélesí
tésének feladatát, azt, hogy oktatásban, irodalmi ismeretterjesztésben oldanunk kell 
a hagyományos építkezési formákhoz való egyoldalú vonzódást — ne mint ideoló
giai feladatot értelmezzük. Ez mMWcWéspolitikai célkitűzés, amely nem szabad, hogy 
együtt járjon ideológiai minősítgetésekkel. Olyan ismeretbővítésről van itt szó, amely
nek célja, hogy senki se essen el irodalmi értékektől azért, mert nem járatos, nem 
otthonos a 20. századi formák világában.

*

Befejezésül röviden arról, hogy irodalom és tömegek kapcsolatának szorosabbra 
fűzése tekintetében mit adhat az irodalomkritika. Mint minden művészet, az irodalom 
útja is — ismételjük — élettől — az alkotók, a mű, a közönség stációin át — az életig 
vezet, s ebben az összefüggésben a kritikus helyzetét, feladatának és felelősségének 
sajátosságát éppen az szabja meg, hogy ennek az „élettől életig” folyamatnak az 
egészét, minden állomását a maga összefüggéseiben kell felmérnie. A kritikus azon az 
„áron” , hogy nem egészen alkotó és nem egészen olvasó — egyszerre mindkettő is. 
És éppen ebből a pozíciójából következik szellemi közvetítő, kontaktust teremtő, 
közelítő  hivatása irodalom és tömegek között.

Mindaz, amit az irodalom életközelségéről fentebb körvonalaztunk, meggyőző
désünk szerint egyszersmind az irodalomkritika ösztönzését is feltételezi, s így az 
irodalomkritika legáltalánosabb feladatait is magában foglalja. Viszont éppen ebben 
az összefüggésben kell felfigyelnünk arra az irodalomkritikával szemben a Kongresz- 
szuson megfogalmazott igényre, amelyről Aczél György elvtárs szólt: . . Nagyobb
életközelséget, nép- és alkotás-szeretetet kérünk a kritikától is. Ha a kritikus nem tud 
eligazodni a társadalmi problémákban, az ideológiai és erkölcsi kérdésekben, hiába 
vannak esztétikai ismeretei, nem tudja a valóságot összevetni a művel, és szellemi 
erejéből szóvirágokon kívül egyébre nem telik.” A felszólaló kategorikusan el
utasította a marxista kritikát érő olyan általánosító bírálatokat, amelyeknek „for
rása a művészi sértettség, vagy az elmélet-ellenesség” . Ezzel maradéktalanul egyet
értve úgy gondoljuk, hogy az ilyenfajta sommás ítélkezésekkel egyenértékű téve
dés volna, ha mi, kritikusok nem vennénk tudomásul, hogy az életközelség igényé
nek nyomatékos hangsúlyozása tulajdonképpen jogos bírálata a kritikának; — ha 
nem vallanánk be, hogy az élettől, műtől való elszakadottság tevékenységünk tény
leges hibája. Aki az életet nem ismeri — beleértve ebbe az ideológiai-morális eligazo
dást is — az a marxista esztétika alapkövetelményének sem tud eleget tenni ; az nem 
képes összevetni a valóságot a művel, azaz magát a művet sem értheti meg igazán, s 
így elveszti a lehetőségét annak, hogy akár az alkotót, akár a közönséget érdemben 
befolyásolni tudja, végső soron, hogy az irodalmat és az olvasókat az érték jegyében 
egymáshoz közelebb hozza.

A Kongresszus határozata a következőképpen fogalmazta meg a kritika feladatát : 
„Irodalmi és művészeti életünk fejlődésében nagy szerepe van a magas színvonalú, 
marxista szellemű kritikának. Eszmeileg szilárd, szakmailag hiteles és formailag
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közérthető értékelésekkel az eddiginél jobban töltse be segítő feladatát, előrehajtó 
szerepét.”

Ha ennek alapján irodalomkritikai életünk eszmei felkészülségét tekintjük, be kell 
vallanunk, hogy nem állunk a helyzet magaslatán. Irodalomkritikánk valójában nem 
tud eleget tenni annak a feladatnak, amely pedig irodalompolitikánk helyes gyakor
lati érvényre jutásának egyik legfontosabb feltétele: nem tudja kitüntetően támo
gatni a szocialista törekvéseket, illetőleg nem folytatja következetesen a polgári
kispolgári ideológiai minőségekkel szembeni vitát.

Ismeretes, hogy irodalompolitikánk abból a realitásból indul ki, hogy a marxiz
mus— leninizmus jelentős térhódítása mellett is társadalmunk ideológiai állapota 
még erősen összetett, ellentmondásos. Ennek reális tudomásulvétele nyilatkozik meg 
abban, hogy helyet ad nem-szocialista, polgári szemléletű alkotásoknak is: azaz a 
publikációs politika tekintetében az adott helyzetből indul ki. A párt irodalompoliti
kája azonban nem azonosítható a publikációs politikával. Az irodalompolitika az 
adott helyzetből azért indul ki, hogy azt a legoptimálisabb eszközök és módszerek 
felhasználásával, a szocializmus általános építésével harmóniában, meghaladhassa. Az 
irodalompolitikának ezt a dinamikus jellegét pedig éppenséggel a szocialista tenden
ciák támogatása, valamint a jelenlevő nem szocialista nézetekkel való intenzív vita 
fejezi ki. És ebben nyilvánvaló az irodalomkritika megkülönböztetett szerepe. Úgy is 
fogalmazhatnánk, éppen a támogatás és a vita kötelezettségében fejeződik ki ideológiai 
és társadalmi felelőssége.

Ami az ideológiai vitát illeti, e tekintetben az irodalomkritikán belül vannak olyan 
nézetek, amelyek eleve akadályozzák a határozott konfrontálást, a szocialista és nem 
szocialista ideológiai minőségek megkülönböztetését, amelyek hamis értékrendek 
kialakítását sugallják. Ezek összegezésére, illetőleg elemzésükre ehelyt nincs mód. 
Inkább feladatként kellene a magunk számára körvonalazni azzal a lappangó, de nem 
egyszer nyíltan jelentkező irányzattal való szembenézést, amely a polgári irodalom 
20. századi útjából kiindulva és ahhoz mérve „provinciálisnak” ítéli a magyar iro
dalom nemzetileg karakterisztikus társadalmi érdekeltségét és valóságközelségét. Ez a 
szemlélet kimondva-kimondatlanul forradalmi —irodalmi hagyományaink történeti 
megkérdőjelezésébe torkollik, ill. kritikailag olyan élő tendenciákat támogat, amelyek 
ellentmondanak az irodalom szocialista, marxista szerep-értelmezésének. Ezzel egy
szersmind irodalompolitikánk gyakorlati kibonatkozását is akadályozza. Mert 
helyes volt például, hogy a korábbinál reálisabban értelmeztük a magyar irodalmi 
hagyományt és felelevenítettük minden — mégoly ellentmondásos, de progresszív — 
örökségét. Ebből azonban nem következhet az, hogy elmossuk a különbségeket for
radalmi és progresszív hagyományaink közt, hogy engedjünk például líránk Petőfi — 
Ady —József Attila fő vonala „leváltási” kísérleteinek. Helyes volt, hogy szakítva a 
hermetikus elzárkózással, nyilvánosságot biztosítunk a mai nyugati polgári iro
dalmi értékeknek, ebből azonban nem következhet azok kritikai elsajátításának 
elmulasztása, éppenséggel nem provinciális rajongással történő propagálásuk, sem 
pedig a szocialista világirodalom létének fogyatékos asszimilálása a magyar irodalmi 
köztudatban.

Ezzel kapcsolatban szükséges hangsúlyoznunk, hogy társadalmi körülményeink a 
szövetségi politika következetes folytatása mellett az ideológiai vita nem csak egy
szerű elhárítást, nem pusztán a polgári nézetek határozott bírálatát jelenti. A kong
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resszus határozatban hívta fel a figyelmet arra, hogy . . magasabb eszmei színvonal
ra kell emelni a kommunisták és pártonkívüliek alkotó együttműködését a kulturális 
élet minden területén, erősíteni kell a politikai összefogást szolgáló, az alkotók mind 
szélesebb körét a marxizmushoz közelítő tendenciákat” . Mindez annyit is jelent, hogy 
az ideológiai vita nem pusztán elhárítást jelent, hanem a közelítésért való munkálko
dást is magában foglalja. Azzal a kötelezettséggel jár együtt, hogy a kritika harcoljon 
a megmerevedett ideológiai beskatulyázások ellen, és szüntelenül mérlegelje, hogy a 
különböző ideológiai égtájakról indult írók — mindenekelőtt társadalmunk szo
cialista fejlődésének hatására — hogyan és mennyiben mozdultak el a szocializmus 
igenlésének irányába. Nemcsak a társadalom mindennapi életére, hanem az azt 
tükröző irodalmi életre és irodalmi folyamatra is jellemzőek a „vegyes”, átmeneti ideo
lógiai képletek — egy életművön belül, vagy akár egyetlen művön belül. Ennek tudo
másulvétele akkor nem jelenti az ideológiai „harmadik út” elfogadását, ha a marxista 
kritika ezeket a komplex képleteket a marxizmussal ellentétes és a marxizmussal 
egyező elemeire bontja, s így biztosítja a kritikával párosított és attól feltételezett el
sajátítást. Az ideológiai bizonytalanság, a szocialista és polgári minőségek elhatáro
lásának gyakori megkerülése éppen ezért nemcsak a marxizmussal össze nem egyez
tethető nézetekkel való vita szempontjából káros, hanem azzal is jár, hogy az iroda
lomkritika a közelítő, átszíneződő alkotások pozitív tendenciáinak tudatosításával is 
adós marad. Ez az eszmei bizonytalanság tehát akadályozza irodalompolitikánk 
realizálását, dinamikus jellegének kifejezésre jutását ; hátrányosan hat vissza a publi
kációs politikára és gyengíti, ill. nem támogatja eléggé az irodalmi életen belül folyó 
szövetségi politikát.

E téren a legfontosabb feladat a marxita irodalomkritikai bázis egységének viták
ban történő megerősítése. A  marxista esztétikusoknak, kritikusoknak a leglényege
sebb kérdéseket illetően közös nevezőre kell jutniok. Ez szükségképpen vitával jár. 
A vitában azonban mindig szem előtt kell tartaniok azt a közöset, amely akkor is 
összeköti őket, ha valamely adott kérdést különbözőképpen közelítenek meg. Ilyen
formán kell kimunkálniok és a kritikai gyakorlatban viszonylag egységesen alkal- 
mazniok azokat a kritériumokat, amelyek révén pontosabban határolhatok elegyrészt 
a polgári dekadencia, a polgári humanizmus, illetőleg a szocialista irodalom.

Itt utalnánk vissza mindarra, amit társadalmi életünknek, amit az irodalom tár
gyának viszonylagos újszerűségéről mondottunk. A kritikának feladata, hogy maga is 
— a fokozottabb életismeret igényének jegyében — közvetlenül tanulmányozza ezt 
az új helyzetet. Mindenekelőtt azonban az a feladata, hogy azokat a szocialista el
kötelezettségű műveket vizsgálja, amelyek az élettel való lépéstartásról tanúskodnak, 
és azokból kísérelje meg általánosítani az időszerűség, a szocialista jelleg tartalmi 
és esztétikai jellemzőit. Ha arról szóltunk, hogy az irodalom keresi ennek a viszonylag 
új valóságnak a megragadásához szükséges egyenértékű szempontokat és eszközöket ; 
ha jeleztük, hogy az újszerű megközelítések időszerűtlen problémákhoz kapcsolód
nak, illetőleg, hogy a valóságközelség fenntartása a riport- és dokumentáris eszkö
zökkel tűnik egyelőre folytathatónak -  akkor az irodalomkritikának kötelessége 
ügyelnie, hogy milyen jellemzőket mutatnak az új társadalmi valóság alakulásával 
lépést tartó szocialista elkötelezettségű művek. Tapasztalható ugyanis, hogy a szo
cialista közéleti érdekeltségnek korántsem a dokumentarizmus az egyetlen repre
zentánsa. Figyelembe kell venni, hogy a szocialista elkötelezettségű irodalmon
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belül is teret hódít az intellektuális igény, az áttételes ábrázolás, a közvetett, 
allúziókra is építő megközelítés. Korántsincs tehát arról szó, mintha az ilyen 
típusú ábrázolást előítéletszerűen utasítanánk el. Csupán azt állapítottuk meg, hogy 
pillanatnyilag az ilyen természetű megközelítések időszerűtlen problematikához 
kapcsolódnak. De kétségtelen, hogy a szocialista elkötelezettségű irodalomnak 
el kell kerülnie a szűkös valósághoz való tapadás veszélyét, s hogy érvényének teljes 
kibontakoztatása feltételezi a hazai valóság egyetemes —humanisztikus érvényű 
felmutatását. Nem szabad a szocialista elkötelezettséget úgy értelmeznünk, hogy kor
látokat szabjunk az elé az igazi hivatása elé, hogy társadalmunk, napjaink valóságát 
mint az egyetemes emberi előrehaladás dokumentumait fogalmazza meg. Éppen 
ezért a kritikának kutatnia kell azt az összefüggést, amely fennáll egyrészt aközt, hogy 
társadalmunk a szocialista tartalmú nemzeti egység megteremtésének útjára lépett, 
hogy napról napra nyilvánvalóbbá válik a munkásosztály érdekeinek az össznépi 
érdekekkel való egybeesése, másfelől aközt, hogy a szocialista elkötelezettségű iro
dalom is tájékozódik az általánosító egyetemes kérdésfeltevésekhez. (Gondoljunk 
csak Darvas Zrínyic.drámájára, Gyurkó Szerelmem Elektra c. darabjára; Garai lírá
jának az utóbbi időben történő hangvétel-váltására, Nagy László alapjában véve a 
szocialista átalakulás belső konfliktusait tükröző lírájára, vagy akár a legfiatalabbak 
egy részének elkötelezett, de hangvétel szempontjából idegennek tetsző műveire stb.) 
Úgy fogalmazhatnánk: az alapelvek feladása nélkül, pontosabban éppen azok 
érvényesítésével az irodalomelmélet és kritika feladata a szocialista jelleg időszerű 
kritériumainak kimunkálása. Hogy érzékeltessük mire gondolunk: ilyen időszerű 
átértelmezésre eddig is sor került, például a Tűztáncosok esetében. Közismert, 
hogy a Tűztáncosok egy része követte a társadalmi mozgás menetét, és az 56 utáni 
közvetlen politikai megközelítést ennek megfelelően alakította át: éppen a morális 
kérdésfeltevések révén tudta közéletiségét és népszerűségét fenntartani. Mások 
viszont — legalábbis egy ideig — megmaradtak a közvetlen politikai erőtér fikciójá
ban, és ezzel egyszersmind elszigetelődtek. A kritika ezt a társadalmi mozgást követő 
lírai folyamatot figyelemmel kísérte, és így alakította ki kritériumait. Úgy érezzük, 
jellegében ilyen természetű értelmezés-módosításra van ma is szükség. A  kritériumok 
ilyen alkotó kimunkálása a polgári irányzatok bírálatának éppúgy feltétele, mint a 
szocialista tendenciák támogatásának. Az irodalomesztétika, az irodalomelmélet és 
kritika ugyanakkor éppen ezzel adhat támogatást az irodalompolitikának, amely az 
értékmérők tudományos kidolgozottságának arányában tudja biztosítani a „támoga
tás, tűrés, tiltás” elvét.

A kritikának ugyanakkor éppen közvetítő szerepe miatt nagy lehetőségei és 
kötelezettségei vannak az irodalmi kultúra, az irodalomelméleti ismeretek terjeszté
sében. Hogy a tudomány e téren milyen sokat adhat, azt legutóbb éppen a Magyar 
Tudományos Akadémia ízlésről szóló ülésszaka bizonyította. Ez is rámutatott arra, 
hogy az ízlés végsősoron mennyire társadalmilag determinált, de arra is, hogy az 
egyes emberben milyen sok tényező hatására milyen korán alakul ki, s hogy 
mint a féltudatos reflexek rendszere mennyire konzervatív hajlandóságú és milyen 
nehezen mozdítható. Éppen ezért az irodalmi ízlés vonatkozásában is bizonyos, hogy 
a fő feladat : az ízlés spontán reflexióit a fogalmi tudatosság szintjére emelni, az öntudat
lan diszpozícióból, hangoltságból tudatformává alakítani. Ebben a vonatkozásban a 
kritikának nagy szerepe nyílik éppen azért, mert tevékenysége túlnyomórészt a kortárs
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irodalomra vonatkozik. Míg a klasszikus irodalom kora, társadalmi valósága maga is 
közvetítendő' „ismeret”, addig a kortárs művet az életnek olyan művön kívüli rend
szere veszi körül, amelyet az olvasó a saját tapasztalatai alapján közvetlenül ismer és 
szuverénül szembesít a művel. Az ilyen sokszor naiv szembesítés éppen a kritika 
számára ad lehetőséget az elméleti tájékoztatásra. Mindenki, aki az olvasóközönséggel 
közvetlen kapcsolatba kerül, tudja, milyen gyakoriak az olyanfajta kérdések: „miért 
ezt és miért nem azt tette, miért így, miért nem úgy választott a hős . .  . Nemcsak ez a 
megoldás van, hiszen én is ismertem egy hasonló helyzetben élő embert. . . stb., 
stb.” Az ilyen típusú reagálást az irodalomkritikának is szem előtt kell tartania, és 
úgy kell fogalmaznia, hogy az effajta kérdéseket feltevő közönséggel együttesen járja 
meg az élettények nyers igazságától a mű egyetemesebb életigazságához vezető utat. 
Ilyen esetben akár az élet, akár az irodalom igazsága derül ki, a szembesítés logikája 
mindég esztétikai, irodalomelméleti ismeretterjesztéshez — annak legáltalánosabb 
formájához vezet. Aligha van a realizmus megértetésének — megértésének jobb isko
lája, az irodalom sajátos tudatformáló szerepének jobb felismerési -  felismertetési 
alkalma, mint a kortárs irodalom kritikai ismertetése.

A  kritikának azt az alapvető közönségigényt sem szabad szem elől tévesztenie, 
amely szüntelenül keresi, számon kéri az író művön kívüli életének, magatartásának, 
nyilatkozatainak, másfelől művének az egységét; amely — ha sokszor kíváncsiságtól 
is indíttatva -  de kutatja és végső soron ideológiai —politikai igénnyel méri egymás
hoz az író személyét és művét. A z olyan, éppen a kortárs irodalommal kapcsolatban 
felvetődő kérdések, hogy X Y  író mit csinál, mit cselekedett, ezt és ezt a nyilatkozatát 
hogyan egyezteti össze ilyen és ilyen művével stb. — olyan sajátos erőteret jelentenek, 
amely az alkotó személyének és műben kifejezésre jutó énjének kapcsolatát kény
szerít feltárni s amely ismét csak az irodalomelméleti kérdések széles körét kell hogy 
felvesse.

Ezekkel a példákkal csupán illusztrálni kívántuk azt, hogy az irodalomkritika 
esztétikai — elméleti alapozásával korántsem áll ellentétben, hogy a legjobb értelemben 
vett ismeretterjesztő tevékenységet fejtse ki. Ehhez azonban az szükséges, hogy az iro
dalomkritika ne csak a művet, ill. a mögötte meghúzódó szűkebb értelemben vett 
irodalmi élet erőviszonyait vegye tekintetbe, hanem szüntelenül az olvasó szemével is 
lásson. Az ilyen értelemben vett irodalomelméleti ismeretterjesztés, amire a kritiká
nak szüntelenül lehetősége nyílik, megkönnyíti, hogy a közönség eligazodjék az 
irodalom világában, serkent az önálló ítéletalkotásra; a maga tudatos kategóriáinak 
köztudatba vitelével lehetővé teszi az irodalmi élmények egymáshoz és az élethez való 
viszonyítását, azt, hogy a sokszor öntudatlan vagy félöntudatos irodalmi élmény 
tartalmilag is körvonalazott tudatformává váljék.

Mindez annyit jelent, hogy a kritikának ahhoz, hogy irodalom- és tömegek közti 
közvetítő, közelítő szerepét maradéktalanul valóra váltsa, jobban ki kell alakítania, a 
maga szerepével egyértékű műfajait, gondolatvitelét, terminológiáját. Magának a kri
tikai életnek és a műhelyeknek erősíteniök kell azt az egyszerre színvonalas és nép
szerű kritika típust, amely lényeges jelenségekről a széles tömegekhez szól, amely a 
legjobb értelemben vett irodalmi ismeretterjesztés feladatát is betöltve oldja fel a 
jó alkotás és a közvélemény átmeneti konfliktusait, és amely a közvélemény igazának 
képviselőjévé is tud lenni.
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C Z I N E  MI H Á L Y

T alp ala tny i föld
Eléggé különös fordulat: országos hírű író, szerkesztő' és pártelnök a fó'városból 
visszaköltözik falujába. Nem volt, nem lehetett már Pesten maradása : mennél inkább 
benne volt az élet forgatagában, annál inkább magára maradt. Ahogy átlépte a 
parasztnak megengedett határt: azonnal ellene fordultak. Csak eszköznek, csak 
lépcsőnek tudták elfogadni ; felhasználni szerették volna a maguk „szépen csomagolt” 
szándékaik megvalósításához. S nem akar lépcső lenni? Mit akar? Saját gondolatait 
akarja érvényesíteni? Több akar lenni eddigi pártfogóinál? Imrédy lapja, a Nemzetőr 
személy szerint támadta. A tőkések csak akkor voltak hajlandók kisegíteni a Szabad 
Szót az anyagi bajokból, ha nem Szabó Pál lesz a felelős irányítója. A Kisgazdapárt 
balszárnya idegenkedve nézett rá, amiért elvállalta a Parasztpárt elnökségét. Ócsá
rolták, a kávéházakban különösen: nincs „intellektuális perspektívája” és borozik, 
meg a selyemneműeket kedveli. Még azok közül is többen kerülgetni kezdték, akiket 
ő juttatott kenyérhez. Mintha mindenki azt kívánta volna, hogy Szabó Pál tűnjön 
el a fórumról. Most már van lap, Szabó Pál elindította, a parasztság elfogadta, most 
már majd ők csinálják.

S maga is úgy érezte: nem lehet egyszerre írni, szerkeszteni és pártot szervezni. 
Minden írása a „jogot és eget kérő nép tiszta hangja volt” ugyan, de az első nagy 
regények után az író alig jutott szóhoz; politikusként, szerkesztőként évek óta a má
sok dolgát csinálta. „Lázas, fergeteges esztendőket áldozott fel életéből az agitáció
ért, a szervezkedésért s azért, hogy egész nagy, hatalmas párt nőjön ki belőle.” Úgy 
érezte magát olykor a hosszú értekezletek után, mint regényhőse, a Tíz esztendő 
Ádám Jánosa: Régi maga nincs már sehol, „szétfolyt a politikai értekezleteken, 
nagy urak előszobáiban, szerkesztőségekben, baráti vitatkozásokban és az új Ádám 
János még nincs itt”.

Haza, haza hát innen, kaszálni, méhészkedni, állatokat nevelni, s főként írni; 
az írás erejével szolgálni azt a törvényt, amit az emberek számára előirt a születés, a 
szerelem, a halál. Meg kell mutatni a parasztnak önmagát. Ott kísértett álmaiban 
egy nagy mű, amelyben „megtanulja a paraszt ismerni magát, mint ahogy megtanulta 
a Hiszekegyet vagy a szorzótáblát”.

Úgy vélte, ezt a művet otthon írhatná meg leginkább, ha azt a magasságot érezné, 
amely első cikkei és könyvei írásakor kísértett körűié.

S a hazatérés mellett szólt még megromlott egészségi állapota is. Cseh-Szombathy 
László, a Bethesda Kórház főorvosa vészesen nagy fokú vércukrot és túl bő gyomor- 
savképződést állapított meg nála. Baráti keménységgel kérte a szigorú diéta betar
tására : különben hamarosan bekövetkezhet a tragédia.

A hazaköltözést ezek az előzmények magyarázzák. Meg Szabó Pál hite : úgy vélte, 
bármi is történjen véle a nagyvilágban, faluja mindig visszavárja. Ha más nem is, 
de az egymást követő éjszakák és a temető bizonyosan. Haza hát, pihenni, gyógyulni, 
írni.

1940. őszén lett újra Szabó Pál Biharugra lakosa. A fővárosból való távozásáról a 
gonosz nyelvek kárörömmel szóltak : megy haza zabot hegyezni, vagyis az emlékira-
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tait írni. Csakugyan megírta: a legszebb műveit. Amit halálának szántak: feltámadás 
lett és örök élet. Itt fejezte be az Őszi vetést, írta a Tíz esztendőt, a Politikát, pihenés
ként a Harangoznak c. regényét. S legnagyobb, örök életet biztosító trilógiáját, a 
Lakodalom, Keresztelő, Bölcsőt. A Talpalatnyi földet. A  mából visszatekintő' író meg- 
bocsátón mondhatja, akár irónia nélkül : „Hálás voltam mindazoknak, akik és amik 
engem a faluba visszakényszerítettek.” Mások a gályapadból csináltak laboratóriu
mot, Szabó Pál a száműzöttségbó'l teremtett meleg otthont, s írta az örökkévalóságba 
a letűnni készülő' világot.

Jó délutánra ért Pestró'l Ugrára a Szabó Pált költöztető' teherautó. Nem lehetett 
behajtani a sáros sikátorba, a szomszédok segítettek karon behordani a különös 
limlomot. A rétek fölött csillagok kezdtek feltünedezni, a szomszédban meg tyúkok 
rebbentek és kacsák hápogtak. A régi porta méginkább eró'sítette az újabb elhatáro
zásokat : csak hallgatni az udvaron a fák lombjának a neszezését, csak írni, írni. 
Megírni a szilasi birtokot meg a tógazdaságot, a szikkel való nehéz birkózást, az 
adóssággal küzdő parasztot, a gőgös gazdát, a tanítót, a papot, a jegyzőt, a vőlegényt, 
a menyasszonyt, a gyermeket, az apóst, a vénembert; a bölcsőt meg a temetőt. Az 
embert, a falut, a maga teljességében.

Persze közben élni is kell. Némi aprójószág van az udvaron, amivel az édesanyja 
bajolt, de disznó is kell, mert itt az ősz, télire hízót kell vágni. S kell egy disznó mag
nak is, ki a csürhére. De ez csak a kezdet. Rendbe hozza a ménest, s a ház északi felé
hez egy féltetős istállót épít, vályogból, akácfából ácsolja a szarufákat — faanyag 
nem kapható, már háborús az idő —, s vesz bele Rózsa Imre komájától egy szelíd, 
lógó szarvú tehenet. Abból a negyven fejőstehénből, amit első könyve tiszteletdíjából 
vehetett volna, most jó tíz esztendő múltán megvette az elsőt, a Rozit. Tavaszra 
várta az ellését. A Rozi bornya, a Borka — ott cikázik némely Szabó Pál-írásban is. 
D e a kutyáról, a Sajóról, meg Samuról, a sárga macskáról is van Szabó Pálnak 
külön novellája. Még a kiscsirkékről is. Két-három kiscsibét mindig magához szok
tatott, azok ott bogarásztak körülötte, fel-felugrottak az asztalra, s rá-rá sandítottak 
az írógépre. A ház közelében különben csend volt. Még a gyerekek is lábujjhegyen 
mentek az utcán: „Pali bácsi dolgozik, ír.”

írással kezdte mindig a napot. Korán kelt, jó délig írt, délután csinálta, amit a 
ház körül kellett, este meg hallgatta a nagy, hatlámpás-telepes rádiót. S járta az 
Alsósort, aztán a Nagyutcát, benyitott szinte minden házba, „valahány történet, 
sírás vagy nevetés, mind, mind átrostálódott az emlékezeten”. Délutánonként gyak
ran kibiciklizett a határba, a rétekre, földekre, be Harsányba, Gesztre — ahonnan 
megírandó regényének hőse a családnevét kapta —.Sarkadon túl is ment, a gyulai 
tanyák közé, ahol a Fehér-Körös mentén a kisparasztok öntözéses gazdálkodással 
próbálkoztak. Mindent látni akar frissen. Kell az új műhöz. Az egész táj regényét 
akarja megírni, a jobb életért küzdő szegénységet.

M aga is próbálja, mit lehet csinálni, földdel, .vízzel, ésszel, illetve folytatja, amit 
már elkezdett Pestre költözése előtt. Az ugrai porták, de nemcsak az ugraiak, az 
Alföldön akkor még többnyire mindenütt kopaszok voltak — a módos portákon 
kellett a hely a kazlaknak, a forduló szekereknek, a szegény udvarokon meg a tyúkok 
kapargáltak —, Szabó Pál téglajárdát rakott az utcaajtótól a házig, s a járda mellé, a 
80 cm-re megforgatott földbe szó'lőlugast telepített, mathiász-jánosnét és szőlőskertek 
királynéját : kilós fürtök teremtek rajta — az akkori Biharban nemigen láttak olyat
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sehol. A kertben meg ribizli és földieper piroslott, s virágok nyíltak. S kint, a kicsi 
földjén, az Ördögárok melletti három és fél holdon — épp akkor tagosítottak — 
„modern” gazdálkodást kezdett. Három, három és fél méteresre nőtt itt a tengeri 
szára. Mikor egyik kritikusa kételkedett a regényeiben megírt táj és emberek hitelében, 
innen küldött bizonyításképpen egy 75 dekás tengericsövet. A dűlő végére meggy
fákat ültetett. Egy félholdnyi szikesre meg lucernát vetett. Vagy ötszáz ölnyi helyre 
meg akácot telepített. A felesége beültette sóskával és ibolyával. Az ibolya még ma is 
virít minden tavasszal a kis erdőben, azt beszélik az arra járóknak, hogy itt is járt 
Kiss Etelka és Szabó Pál . . .

Ez a kiserdő volt akkor Szabó Pál számára a világ közepe. Vett egy biciklit, aztán 
még egyet ; tavaszi és nyári délutánokon ide karikázott ki a feleségével. Szalonta, 
Cséffa, Várad tornyai idesejlettek, tiszta időben a világosi hegység is. Az égen felle
gek úszkáltak, madarak sokasága repült a magasban, a radványi erdőből egy-egy 
őz baktatott olykor a lucernásba, s ő jó barátokkal sütötte a szalonnát az akácos 
szélén, vagy hallgatódzott a tájba és a történelembe. Arra gondolt, hogy ide épít 
majd a nádházikó helyébe rendes hajlékot, s itt ir majd „a nagy csöndben és a nagy 
vajúdó, formálódó, soha nem nyugovó időben.. .” Igen, az Ördögároknak, a tagnak 
is megvan a maga regénye. Egyik szép fejezete olvasható a Minden kör bezárul- 
ban.

A csendes, munkás napokat időnként vendégek érkezése szakította meg. írók, 
politikusok, diákok jöttek. Kiss Etelka mindenkit jó ebédekkel, vacsorákkal fogadott. 
Kisüsti, bor, sör is került az asztalra — a sört Kiss Etelka maga főzte komlóval, 
szabály szerint, bort is csinált tarló-szederből meg ribizliből —, a jobb kedvű vendégek 
éjféltájban már vigadtak is olykor. Szabó Pál meg nézte őket biztatóan — s itta 
a szikfűteát. Mert a diétát tartja egyelőre, szigorúan.

„Semmiféle szeszes italt nem iszom, zsírosat nem eszem, cukrot sem eszem, sem 
teában, sem kávéban, se semmiben. Teát is csak szikfűteát iszom. Nem cukorral 
vagy mézzel, hanem „ezerédessel”. Az evés: zabpehely, sárgarépa-főzelék, krumpli, 
rizs és zöldségfőzelékek. S ráadásul: nem cigarettázom. Másfél esztendeig.”

Elég szigorú a diéta, de azért a közérzete jó. „Mintha az élet végtelen volna, s az 
erőm kifogyhatatlan.” Olykor messzebb útra is elindult: Sellyéi Józsefet, a paraszti 
irótársat látogatja meg a Felvidéken, s Erdélybe megy, Marosvásárhelyre, hadd is
merkedjen közelebbről is az ottani gondokkal. Elmegy Szárszóra és Lillafüredre is, 
az írói találkozókra. Pestre is felnéz olykor; egy kis szobát bérel a Mária Valéria 
utcai panzióban. Szükség van rá: kiadóval, lapokkal kell gyakran tárgyalnia, fent 
tanulnak a gyermekei, s maradtak itt jó emberei is.

„Persze itt fent, a fővárosban is vannak mindhalálig kedves jó barátaim, akikkel 
néha elképesztő tetteket hajtunk végre. Például egy Dohány utcai kávéházban egyszer 
nyilas tisztekkel akasztjuk össze a lőcsöt, mivel nyilas indulókat játszatnak a cigá
nyokkal. Mi maradtunk felül, s hirtelenében fizettek és elmentek. A Baross kávé
házban egyszer, mint rendesen, Cselényi József énekelt jó népdalokat, s tele volt 
nyilassal a kávéház, és abbahagyatták velünk. Ketten voltunk mi, Bihari Nagy Lajos
sal. ö t  perc? Tíz perc? De üres lett a kávéház. Mi maradtunk ketten, meg Cselényi, 
meg a cigányok. No, meg még valaki, aki sírva mondott köszönetét, s rimánkodott, 
hogy többé ne tegyünk ilyet, mert csak egy élete van az embernek . . .  (Azt hiszem, 
zsidó volt. Legalábbis a hálájából ítélve. Neki is mindene forgott kockán.)”
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De hát éppen ezt az egyetlen életet akarta Szabó Pál emberként élni; ezért volt az 
ugrai lakása is változatlanul községház, megyeház, ügyvédi iroda, intézte a bajos 
emberek dolgát, vezette a falu harcát.

. . én éppen azért dolgoztam az írás és mezei munka annyi változatán, hogy 
legalább gyalogútnyi kis járható utat vágjak a mából a jövendó'be. Megmutatni: mi 
az alkotómunka titka írásban és a mindennapok tennivalóiban.”

„Negyvenegyben széjjelnéztem még egyszer a tájon, mint ahogy a rendes gazda 
széjjelnéz az udvaron a közeledő' vihar előtt. Mit tehetek én, az író, az álmaimért, 
az árvák kötőjébe lehullott csillagokért, a dübörögve közeledő nagy történelem előtt ? 
Nem  tehettem mást, mint még egyszer felmértem a mi életünket, formába öntöttem 
azért, hogy majd, mikor másik oldalára fordul a világ: olyanok legyenek azok a be
tűk, mint a kő. Megírtam a Lakodalom, Keresztelő, Bölcsőt, összefoglaló nevén a 
Talpalatnyi földet. Ebben a munkámban próbáltam felvázolni mindazt a problémát, 
amit a már régóta élesedő osztályharcon túl a termelés és talajművelés jelentett.”

Hogy mit írjon meg, mondta az otthoni zajlás, az Alsósor, a parókia, a községháza, 
mondta a múlt, a táj, kelta sírjaival és a jelen, könyörtelen valóságával; „viszont 
nekem azt kell hozzáadnom, mire törekszik a holnap a falu alkotókedvében és ere
jében”. Csak a keretet kellett még megtalálni: a lakodalmat, a keresztelőt, a bölcsőt, 
a falu életének a három nagy tényezőjét, s a központi szereplőket, a menyasszonyt, a 
nőt, a gyermeket, s persze magát, a férfit. Alakjai szinte követelőzve tolonganak 
körülötte. Gyorsan alakul a keret:

„Az anya és lány és szerető és gyermek itt van közvetlen közelemben, vagyis a 
szívemben. Regényem főalakja Juhos Marika lesz, vagyis: Kiss Etelka, a feleségem. 
S a bölcsők ringása az én két gyermeken bölcsőjének a ringása, és . . .  Góz ides, az 
én édesanyám, meg a szomszédomnak, Csénagy Mihálynak az édesanyja . . . S Piros 
Góz, ha egy geszti embernek a nevét viseli is, de maga az egész táj harca, ereje, gyen
gesége, reménye. . . ”

Kedvvel, lendülettel írt; most csakugyan csak a saját lelkét kellett megzenésítenie. 
Vagyis epikába örökíteni. Az első kötettel, a Lakodalommal három hét alatt készen 
is lett. Postán küldte el a kiadónak. 1941 könyvnapjára meg is jelent. Elégedetten 
olvasta a nyomtatott példányt maga is :

„Igen, ez már más, ez már valami más. Ebben már nemcsak látszik a falu, mint a 
tó vagy a folyó tükrében, ebben már benne van, vagyis: maga a regény faluja a tükör. 
Aki belenéz, önmagát is megtalálja benne. Feltéve persze, ha van szeme.

Éreztem, hogy megvan a lépcső ahhoz a műhöz, amire folyton készülődök, és ami 
ha elkészülhet, nem éltem hiába, és némi értelme lesz annak, hogy vagyok.”

A  második és harmadik kötet is elkészült hamarosan. (Keresztelő, 1942, Bölcső, 
1943.) Ötvenedik születésnapját abban a hitben is ünnepelhette volna, hogy megírta 
élete főmüvét. A magyar irodalom egyik legszebb regényét. Összefoglaló nevén: 
a Talpalatnyi földet.

A téli falu leírásával kezdődik a regény. December elején leesett az első hó; a 
dolog kettészakadt az emberek kezében, mint valami fonál. „Egyik vége kint van a 
kertben, a másik vége itt bizsereg a markukban.” „Fútt a szél, a havat hordta, a 
hófúvásban közelebb buktak egymáshoz házak, fák. Fáztak.” „A kémények vasta
gon köpködik a füstöt, s az árvagané kesernyés szaga beborítja a falut.” A férfiak 
havat lapátolnak, utat hánynak a szalmához; a mesék útjukra indulnak újra: a
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két asszonyról, akiket a hegyekben megettek a farkasok, a sziki gulyásról, akit 
agyonvertek, meg hogy a szomszéd faluban kétfejű borjút ellett egy tehén, s ismét 
leesett az égből a Csokonai írás . . .

„Mintha nem is a földön terülne a falu, hanem valahol fent, a magosságban, 
annyira elszakadt a nyári verejtéktől, nyári valóságtól. Úszott a mesékben, legendák
ban, szinte nyakig.” Ebben a faluban készülnek a nagygazda Zsíros Tóth Ferke és a 
kapáslány, Juhos Marika lakodalmára. Már áll is a lakodalom: hetven házat hívtak. 
Mikor a násznép már a mennyekben érzi magát, akkor történik a baj : megszöktetik 
a menyasszonyt. Juhos Marikát Góz Jóska karjában találja a hajnal.

Sokszor megírt történet, naturalista és idealista változatban is. Móricz Zsigmond 
is megírta már líraian hangszerelve, a Pillangóban. Darabos Jóska a lakodalmas 
éjszakán köszönt el a gazdag feleségtől, s vágott neki a szegénységnek kedves pillan
gójával, Hitves Zsuzsikával. Móricz Zsigmond nem követte tovább sorsukat, csak 
a szépség és jóság elpusztíthatatlanságáról akart vallani. Szabó Pál tovább kíséri 
szegény szerelmesei életét: megírja a hétköznapjaikat is, a keresztelőt, a bölcsőt. 
Nehéz feladatra vállalkozott. A paraszti hétköznapok — a legtöbben ezért mondtak 
le eleve az ábrázolásáról — eseménytelenül szürkék, egyformák, legalábbis így tud
ták. Szabó Pál győzött anyagán : a szürke hétköznapokból is meleg, halk fényekben 
játszó regényt alkotott. Meglátta s művészetbe emelte a kisemberi életek szépségét, 
élő emberi sorsokat vitt az irodalomba. Nem mesét költött, a valóságot írta. Triló
giájában „nincs . . .  egyetlen nevetés vagy káromkodás, sírás, meditálás, vágy, ami 
valahol, valamely családban, faluban el nem hangzott volna. Vagy ha érzelem, ki 
nem nyílott volna.”

„A benső embert, az érző embert, a gondolkodó embert akartam én megmutatni 
a mindennapok törvényeiben, a munkában, családban, kocsmában, templomban 
és az egész életben.

Meg akartam az embernek mutatni, mint a tükörben, hogy Te ilyen vagy, ez vagy, 
de legyen eszed, legyél te nemesebb, több, gazdagabb, igazabb, mert csak így és 
ezért érdemes élni, lenni. Szeresd a szépet, a jót, érezd az örömöt, ne szaggassa széjjel 
szívedet a sírás, meg aztán : megmutatni az egymást váltogató történelmi helyzetek
nek, hogy ez a magyar nép. Ezzel okosan gazdálkodjál.”

A népi irodalom nagy leltárfelvételi kísérletei között talán a Talpalatnyi fö ld  a 
legteljesebb. Él, lélegzik benne a régi falu minden emberi típusa; parasztok, urak, 
férfiak, nők, öregek, fiatalok: szokások, hiedelmek, munkafolyamatok; névnapok, 
lakodalmak, keresztelők, bíróválasztások ; templomok, vasárnapok, kocsmák, imád
ságok, nóták; mozdulatok, vágyak, könnyek, ténfergések; a felmázolt föld szaga, 
a befüggönyözött tisztaszobák csendje, a mécses lobogása, a reggeli harmatok; a 
magyar falu a történelmi nagy változás előtti utolsó pillanatban.

Mert a Talpalatnyi fö ld  faluja még szinte az időtlen falu; sok száz esztendős, olykor 
talán még Árpád-kori életmozzanatokkal és szokásokkal. Mintha még félig-meddig a 
természeti gazdálkodás korában élne. Pénz? Csak a postán van, a boltokban legin
kább tojásért vásárolnak. „ . . .  itt nem pénzben megyen sem a gondolkodás, sem a 
gazdálkodás. A jobbmódúak udvara tele van kazlakkal, kúpokkal, ami tetemes 
összeget jelent értékben, de sokszor azért még el sem lehetne adni. De nem is eladó 
az, ki hallott már ilyet? A padláson góréban tengeri, a kamrában búza, árpa, zab, 
az ólban jószág; disznó, aprómarha, de pénz nincs. A kazlak az ólba vándorolnak,
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szinte mennek, lassú, egyenletes menéssel, onnan pedig kikerülnek a ganédombra. 
Onnan a földekre, hogy a földekről aztán megint behordják más formában, más 
alakban. Ez úgy megyen örök idő óta, és megyen addig, amíg földből élnek az embe
rek.” Ilyen körforgást figyel meg a regény hőse a templomban is: „Itt ülnek hát a 
lányok, hogy egyenként vagy párosával, mint asszonyok, átkerüljenek a másik ol
dalra. Hogy onnan is lekerüljenek idővel a folyosó alá. Ahol már a vénasszonyok 
vannak. De míg ez az út megteszi körforgását, addig megint csak lányok rajzanak 
ki az asszonyokból, mint ahogy a kas kibocsájtja raját, vagy a virág a magvát, vagy a 
fa gyökerét, csövét. Örök a vándorlás, örök az út.”

Időtlen itt az idő is. „Reggel van, dél van, este van, ennyi az egész mindössze. Reggel 
is harangoznak, délben is, este is, hogy ne legyen senkinek a harangozóra panasza.” 
A tél tavaszba, a tavasz nyárba fordul; tavasszal az öreg Tóthné még a faliórát is 
megállítja. Minek az? Ne kopjon potyára. Az élet megy, megállíthatatlanul. Az embe
rek születnek, nőnek, szeretnek, megöregszenek, s csendesen elmennek. „Aki meg
halt, eltemetik a szomszédok meg a rokonok, jó barátok, ha sok jót tett, megemle
getik, ha sok rosszat tett, még inkább megemlegetik . . . .  A megholtak nyugosznak 
a fák alatt, az avar alatt, s felettük csodálatos meséket duruzsol a szél. Az élők pedig 
tovább élnek, tesznek-vesznek.”

Ebben a faluban nő fel Góz Jóska és Juhos Marika. Bennük testesedik meg Szabó 
Pál emberideálja. Sorsukat az egész falu formálta, benne élnek a falu közösségében, 
de a maguk útján járnak, s olyanformán magasodnak a falu fölé, mint valami boldog 
látomás. Köréjük vonzódik az „utcákon és sikátorokban széjjelhányódó jószág.” 
A Piros Góz házban mintha az elveszett Édent kapta volna vissza az ember, illetve 
a megálmodott vasárnapok gyönyörűségét látná előlegeződni, mint majd Nagy Lász
ló szép versében, a Vasárnap gyönyöré ben. Szép, tiszta emberek, szinte elrendelés- 
szerűen találtak egymásra, hogy kivirágozzanak emberségükben. A „megfésülködött” 
Góz-portán nem hangzik egy nyers szó sem; még a malacok is jámborak, szinte 
parolát adnak a gazdának.

Piros G óz Jóska félárván nőtt három testvérével együtt; agrárszocialista édesapját 
elnyelte az első világháború. Kapál és kubikra jár, mint a többi szegény. De csele
kedeteit nemcsak a hagyományokhoz méri; maga akarja irányítani a sorsát; a meny
asszonyt is ezért szöktette meg. Nem akar se több, se kevesebb lenni másnál, de 
bensőjéből vezérelt ember, s azt csinálja, amit mások csak szerettek volna. Szívós, 
céltudatos, töprengő, számoló ember. Nem bízza az időre és az Istenre a termést és 
magát; meggyőződése, hogy nemcsak az idő a gazda, de az ember is, aki szolgálni 
tudja az időt, a földet és önmagát. Meg akarja találni a módját, hogy kicsi földön is 
annyit termeljen az ember, mint a nagyon. Ha széliére nem lehet terjeszkedni, hát 
felfelé és lefelé kell tágítani a földeket. Sziket javít, ötször kapálja a tengerijét s öntözi 
a kicsi földjét. így nő a közösség szemében is egyre magasabbra, kubikos legényből 
példává, népi hőssé, a holnap hősévé. Mikor öntözi a földjét, már okkal hiheti, 
„ ..  . hogy a süllyedő falut emelgeti ki rendre a vederrel. Egy veder, egy ember. Sok 
veder, sok ember. Húzza hát . . .  Ő nem is a parton áll tulajdonképpen, hanem fent, 
iszonytató magasságban, s ha belé is szakad, de fel kell magához rángatni, aki lent 
maradt. A z egész falut.”

Megfontolt, öntudatos ember. Nem a Göndör Sándorok és nem a Túri Danik 
rokona; nem üt, „mint a bolond óra”, és a fejét sem rázza bánatosan. Az urak maguk
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is észreveszik, nem az a paraszt Góz Jóska, akit az iskolában neveltek. Még kalapja 
sincs, fedetlen fővel jár, tiszta csizmában, kigombolt nyakú ingben. Kutyába se veszi 
az urakat. Úgy néz rájuk, mint a fákra vagy a kerítésre. Ez az ember a holnap em
bere. Tamási Áron Ábelének és Móricz Zsigmond „boldog” emberének, Joó György
nek a keményebb, tudatosabb bihari testvére. A tudatos cselekvés és küzdés, az 
emberség példája.

Góz Jóska a maga küzdelmeihez érdemes társat kapott. Olyan asszonyt, aki körül 
a szegénység is megszépül. Zsigereiben, hormonjaiban is hűséges asszonyt, aki a 
férjében és gyermekeiben mindent megtalál. Juhos Marikában testet öltött az álom : 
egy személyben szép asszony és boldog asszony.

„Régi királyok, fejedelmek fejvesztés terhe alatt kerestették birodalmukban azt az 
asszonyi forróságot, ami a Marika forrósága . . . Mert minden este más és más. Ha 
százezer az este, százezer új asszony. Olyan virág, amely minden napon más virággal 
virágzik. Nem szerelem az, amellyel Marika az urában benne él, hanem valami más, 
sokkal több annál. Olyasvalami, amit régi asszonykultusz-történetek lapozgatása 
közben talál meg az ember. Legfőképpen pedig megtalálja Gyümölcsoltó Boldog- 
asszonynál.”

Szép arca láttán Ady-sorokra is gondolhatnánk:

Ó véremből véredzett büszke vér 
bora közös hitünknek 
lánykám, testem, úrasztali kenyér.

Nemcsak a főhőst teremtette Szabó Pál látható jókedvvel, minden alakjába gyö
nyörűséggel lehelt életet. Ahány ember: annyi színes regény. Dolgoznak, kuporgat- 
nak, olykor koplalnak is, de ha rá kerül a sor: kivágják a rezet. Gyorsan számot vet
nek, mit lehet, mit nem, s máris cselekednek. Jó étvágyúak, bor- és szerelemkedvelők, 
s igy vagy úgy, mindegyikükben ott a jóság és a hit: valamiért érdemes az öregség 
felé ballagni. Kis emberek, de a végtelenséget érzik, s ha meg tudják magukat mutat
ni, szinte sugároznak. Nagyon nagy szeretettel, a munka, a közösségi együttélés s a 
szerelem síkján ábrázolja szegényeit Szabó Pál, színén és fonákján az életüket, ahogy 
Móricz Zsigmond kezdte a Hét krajcárban. „Mindég úgy van — mondta egy helyt 
a Talpalatnyi földben — ,hogy a falu egyik arca sír, a másik nevet, mintha valaki 
csodálatosképpen gondoskodna arról, hogy egyetlen embernek se szakadjon meg 
búbánatában a szíve.” Szabó Pál különösen érzékeny a szépségre és az emberi ér
tékekre, azokat mutatja fel, mint Juhász Béla fejtegeti gondos tanulmányában, vi
tális humanizmussal.

A metaforikus és a metonimikus regényszerkezet között különböztetni kívánó 
kedv a Talpalatnyi földet metonimikusnak mondja: nem a cselekmény logikája tartja 
a szálakat elsősorban össze, hanem az idő és a hely azonossága. Nincs feszes cselek
mény, inkább egy közösség, egy életmód regénye, a természet körforgásában raj
zolva. Faluregény, ahogy régebben mondták. A paraszti életet két burok fogja 
körül: az urak világa, de erről alig-alig vesznek tudomást — a fent és lent teljesen 
külön életet él —, s a mítoszok, hiedelmek, szokások időtlenségbe nyugvó világa, 
amelyikbe azonban naponta találnak átjárókat. Az időbeli keret két esztendő, ezen 
belül az évszakok váltakozása szerint folyik a falu élete. Az emberfejek olykor szinte
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összemosódnak, mint az erdő' fái — „nincs fa, csak fák vannak, s nincs ember, csak 
emberek” — ,csak a kiemelkedő' vagy szélre kerülő arcok kerülnek erősebb fénybe, 
gyakran anekdotikusan jellemző vonásaikkal. Az életmód, a szokások, a fonók, 
csigacsinálók, a névnapok, a lakodalom rajza mindig pontos és színeket villantó 
„(Hogy alig is győzi az ember a vasárnap történetét elbeszélni)” — mondja Szabó 
Pál zárójel között, a nyári vasárnap költői szépségű részletező leírása közben.

A  falu mindennapjai és a természet változásai egybeszövődötten jelennek meg a 
regényben. A természet nemcsak háttér, lényegi elem, a növényi és állati világ együtt 
lélegzik a faluval. A harmattól az asszonyok kontya is dúsabb, a fiatalasszonyok 
„Lába húsába beleégett a távozó nyár, s a tengerilevelek zizegése benne lobog a 
vérükben.” A föld adja az erőt az embernek, az is nyeli el lassan. Az öreg Tóth Gá- 
borné, nagy csalódottságában, „ott akar meghalni, ahol fiatalsága, ereje, nevetése, 
ölelése, hite lassan belekerül a kapáról a földbe. Egy kapavágás egy parányi mosoly 
és egy parányi vér, egy parányi hús a testből. így fogyott el lassan az idővel és a 
dologgal. Mára nem maradt más, csak a rívása meg a csontja.” Az emberi sorsnak 
szinte részesei az állatok is. Juhász Béla megfigyelte : olykor szinte emberi törvények 
szerint viselkednek. Marika szülési fájdalmait mintha az udvar jószágai is értenék: 
„Az aprójószág csomóra verődik a sarokban, tyúk, jérce, ruca, liba, most nagy a 
békesség. Nyakukat felemelik, fejüket erre-arra ingatják, szemük villog, hallgatóznak. 
Figyelnek.” — Érzik ők is a nagy pillanatot; a nagy szenvedés közelében elhallgatnak 
a kicsinyes önzések.

Emberi és természeti világ: együtt lélegzik a Talpalatnyi földben. A lírával lazított 
regénykeretben elfér az egész élet.

Szabó Pál nyelvi gazdagsága is ebben a regényében mutatkozik legteljesebben. 
Pontos, érzelmes, anekdotázó vagy ironikus, ahogy alakjaihoz illik. Kép képet 
követ, kicsiről nagyra, nagyról kicsire vált a szemlélet. Félmondatokkal mélységeket 
világít be, s nagy érzéseket villant fel a tájszavak, a közmondások és az élőbeszéd 
fordulatain keresztül. Szinte mosolyog a stílusa, lágyan, halk, tiszta fényben, száz
féle apró virággal, mint a bihari rétek.

A Lakodalom, Keresztelő, Bölcső kivételes nagyságára már a megjelenés idején 
felfigyeltek. Kovács Endre azonnal arcképet rajzolt Szabó Pálról; az első igazán 
értő, szép tanulmányt.

A filmesítés ötlete is felmerült, már 1943-ban. Film azonban csak a felszabadulás 
után készülhetett belőle, Bán Frigyes rendezésében. A filmtől nem vártak sokat, a 
bemutatón a magasabb fórumok éppen csak képviseltették magukat, a népművelés 
minisztere meg sem jelent. Fényes sikere lett: Juhos Marikát Mészáros Ági, Góz 
Jóskát a még főiskolás Szirtes Ádám alakította benne csakugyan elragadó erővel. 
A kritikák a „szegényparasztság filmeposzaként” méltatták. Külföldön is nagy dí
jakat nyert: belekerült a nemzetközi filmtörténetbe.
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N É M E T H  L A J O S

R ealis ta  tö rek v ések  a  k o rtá rs  
m ag y ar k ép ző m ű v észe tb en

Állandóan vissza-visszatérő szemrehányás, óhaj, követelés és siránkozás: művészet
kritikai terminológiánk ugyancsak eklektikus, sőt zavaros, ellentmondó. Védekezni 
a vád ellen dó'reség és hitel nélküli. Megpróbálkozni a terminológiai tisztázással 
pedig semmiképp sem alkalmi cikkek feladata. Most sem vállalkozhatunk rá. Egyéb
ként e cikksorozat elsó'sorban a kortárs magyar képzó'művészet fontosabb irányai
nak a fenomenológiai felmérésére hivatott, az áttekinthetó'ség miatt a csoportosí
tásnál figyelembe vettük a közkeletű, a mindennapi „praktikus tipológiába” átment 
terminusokat. A „realizmus” fogalmának is megvan a tudományosan nem bizonyí
tott, mégis a hazai kritikai és művészeti életen belül honos és általánosan elfogadott 
jelentése. E közkeletű jelentésértelmezés nemigen vette figyelembe azokat az eszté
tikai vitákat, amelyek a marxista esztétikában már jó ideje folynak meg-megújuló 
hevességgel, vitatván, hogy a realizmus elsó'sorban alkotó módszer-e vagy pedig 
formai kritériumokkal is körülírható stílus. A prakszis azonban filozófiai aspektusból 
többnyire eklektikus — és ez így van a „realizmus” köznapi szóhasználata esetében is.

Hogy mik tartoznak a „realizmus” terminus közkeletű értelmezésének a keretébe 
— azt minden definíciónál pregnánsabban mutatja, ha felsoroljuk, milyen csoportok 
és művészek kerülnek be a XX. századi realizmus képzeletbeli múzeumába. Ha nem 
csupán a magyar művészetre gondolunk, akkor elsősorban a mexikóiak, Diego 
Rivera, Orozco és Siqueiros neve vetődik fel, az európaiak közül az olasz „neorea- 
listák”, mint Guttuso, Zigaina, Mucchi, az Otto Dix-féle Neue Sachlichkeit, Picasso 
neoklasszicistának is minősített korszakai — vagy esetleg heves vitákat kiváltva ide 
sorolják a Guernicát is —, a flamand Permeke, az expressziomzmussal érintkező, 
társadalomkritikusok, mint Grosz vagy Rouault, a peredvizsnyikok hagyományába 
kapcsolódó szovjet festők — és folytatni lehetne a sort. Tehát ez nagy általánosságá
ban egybeesik azzal a vonallal, amelyet az irodalomtörténészek rajzolnak fel Gor
kijtól Brechten át Solohovig vagy Bábelig, és lényegében etikus igazodást is magába 
foglal. Az említett típusú művészek mellett a realizmus határesetének minősítik a 
naivokat, a „realizmus népi mestereit” — sőt a legújabb szakirodalomban a realizmus 
gyakran merül fel az „új figuráció” szinonimájaként vagy a pop arttal kapcsolatban. 
Hogy az ellentmondó fogalomértelmezés nem csupán a magyar szakirodalom rák
fenéje, bizonyítja, hogy Mondrian is realistának vallotta magát — igaz, hogy ő a 
középkori skolasztika szóhasználata értelmében —, és Kahnweiler óta számosán 
minősítik a kubizmust is a realizmus egyik csúcsának, mivel a látványban adott felü
lettel szemben a belső meghatározót, a valóság lényegi összetevőit kutatták.

E sokrétű és gyakran ellentmondó szóhasználat ellenére azonban általában a fel
sorolás elején említett, a társadalmi kérdésekre is fogékony, a formai, módszertani 
síkon pedig leginkább az expressziomzmussal érintkező irányokat és művészeket 
minősítik realistának. E művészek és csoportok főműveiket az 1930 — 40-es évek
ben alkották, az ötvenes évektől kezdve egyre kevesebb művész követte útjukat.
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Néhány képviselőjük meghalt, megöregedett vagy más irányba fordult, mint például 
Guttuso.

A szobrászatban valamivel homogénebb a kép, hiszen itt Maillol művészete egyér
telműbben meghatározta a realizmus jelentésértelmezését. Mégis például Barlachnál 
az expresszionizmussal, az olaszoknál a neoklasszicizmussal fonódott össze, illetve 
Manzű és Marini esetében azonos a figurativitás elvének a tiszteletben tartásával. 
A  pop art szobrászatnál — mint például Segalnál vagy Marisolnál — pedig egészen 
új értelmet nyert.

На a XX. századi magyar művészetre gondolunk, talán kevésbé differenciált képet 
találunk. A modern magyar képzőművészetben számszerű is uralkodó figuratív — 
vagy a nálunk elterjedt terminus szerint természetelvű — művészetben elsősorban a 
társadalmi kérdések iránt fogékony, tendenciózus vagy legalábbis intenzitásában 
a társadalmi töltésre utaló irányokat minősítik realistának. Ennek egyik forrása volt 
a Munkácsy-tradíciót az expresszivitás irányába feszítő, plebejus demokratikus esz- 
meiségű „alföldi iskola”, míg a másik az expresszionizmussal ugyancsak érintkező, 
legszabatosabban szocialista realistának nevezhető művészek, mint Derkovits, 
Dési Huber vagy Mészáros László. Jóllehet tulajdonképpen nem lenne szabad ki- 
rekeszteni a realizmus köréből a népművészeti inspirációból született irányokat sem 
— mint például Korniss Dezső szentendrei korszaka —, vagy a valóságnak azt a 
konstruktív szellemű sűrítését, amely Barcsay Jenőnek a negyvenes években festett 
képeit jellemezte és Kállai Ernő is joggal minősítette Vajda Lajos művészetét „pszi
chikai realizmusnak”. Ez azonban már távol áll a mindennapok gyakorlatába át
ment realizmusértelmezéstől, pedig esztétikai értelemben egyáltalán nem negligál
hatok.

A  felszabadulás után lényegében az alföldi iskola és Derkovits örökét kívánták 
folytatni a realizmust vállaló művészek. Jellemzően tükrözi az elveket az első évek 
kiállításpolitikája, mikor is sorra rendezték meg a gyűjteményes és emlékkiállítását 
többek között Nagy Balogh Jánosnak, Nagy Istvánnak, Nemes Lampérthnek, Dési 
Hubernek, Derkovitsnak és Kosztának. Meg kell azonban jegyezni, hogy e művésze
ket, mint a magyar progresszió képviselőit, az Európai Iskola is elődjének vélte.

Az 1947—48 körül csoportosuló realista indítékú művészek nem elsősorban a 
realista jelzőt hangsúlyozták, hanem inkább a „közösségit”. Ez arra is utalt, hogy 
céljuk nem valamiféle stílus követése volt, hanem a művészet új feladatát és lehetősé
geit keresték, a priváttal, a partikulárissal szemben a kollektivet, az általános igényűt 
helyezvén előtérbe. Ha stílushoz nem is kapcsolódtak, a figurativitás elvéhez mind
egyikragaszkodott. Az 1948. decemberi „A közösségi művészet felé” kiállítás program
adó volt. E korszak realizmusának főművei Kerényi Jenő „Sátoraljaújhelyi parti- 
zánemlék”-e, Bencze László grafikái, Domanovszky „Bányászok” gobelinkartonja. 
Az 1949-es fordulat után a „Közösségi művészet felé” csoport képviselőinél is lohadt 
a monumentális formaigény mélyén húzódó feszültség, egyértelműbbé vált, hogy a 
realizmus — nem kismértékben a marxista esztétika elveinek az eltorzítása következ
tében — mindinkább stílusigazodásnak minősül. Még leginkább Somogyi József 
„Martinász”-a őrizte meg az indulásra jellemző drámaibb hangot, míg Domanovszky 
Endre dunaújvárosi freskója a klasszicizálóbb hang dominánssá válását példázta.

Az 1949-es fordulat után jó  ideig a realizmusnak a XIX. századi stílusirány szerinti 
értelmezése uralkodott, 1954 táján változott némiképp a helyzet, ekkor került elő-
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térbe a Kerényi —Domanovszky — Somogyi nevével fémjelezhető stílus és az alföldi 
iskola utóiránya, a hódmezővásárhelyi iskola.

Az alföldi iskola ugyanis 1950 után megújult. Lényegében generációs váltás zajlott 
le benne, hiszen az első nemzedék életműve ekkor már lezárult, sőt legjelentősebb 
képviselői már nem is éltek. Az átmenetet a magányos bölényként félrehúzódó Kohán 
György és az itáliai quattrocento freskói lapidáris nyelvét a paraszti realizmussal 
ötvöző Kurucz Dezső képviselték. Az igazi megújulás a hódmezővásárhelyi iskola 
megalakulásához fűződik, mikor is számos fiatal festő, majd elsősorban Szabó 
Iván példája és szervezése révén néhány szobrász vállalta az alföldi iskola szellemének 
és programjának a folytatását. Ők alakították ki azt az egyéni elkülönülések mellett 
is viszonylag homogén stílust, amelynek két pólusa a fejlődés során Németh József 
és Szalay Ferenc körül jegecesedett ki. A szobrászatban a legfrissebb hang Samu 
Kataliné volt, míg a grafikában mindenekelőtt Csohány Kálmán balladisztikus 
hangvételű karcai fémjelezték a vásárhelyi művészetet. A Guttuso és a mexikóiak 
irányához a legközelebb pedig Szurcsik János állt.

A hatvanas években megfigyelhető művészeti átrétegződési és átértékelődési folya
matig tehát lényegében — szükségképp eltekintve néhány egyedi kísérlettől, mint volt 
például Szabó Vladimir művészete — a „Közösségi művészet felé” csoport és a hód
mezővásárhelyi iskola képviselte legkövetkezetesebben a realizmus elvét. A mind 
összetettebbé és gyorsabb üteművé váló művészeti fejlődésben azonban jelentőségük 
csökkent. Az első mindinkább az iparművészettel rokon monumentális díszítő- 
művészet területére csúszott, egyre jobban lemondva arról a drámai, expresszív 
mondanivalóról, amely például első főművét, Kerényi Jenő partizánszobrát vagy 
Somogyi korai szobrait jellemezte. Akár Hincz Gyula, akár Domanovszky Endre 
művészi útját figyeljük is, nyomon követhető a monumentális dekoratív műfajok 
felé haladás, a figurativitásnak inkább csak jelzésként, néha csupán fügefalevélként 
vagy modoros kézjegyként való megőrzése. „Félabsztrakció”-ról beszélhetünk, de a 
realizmushoz semmiféle értelemben nincs már köze e monumentális díszítőművé
szetnek. A „közösségi művészet” elve tehát annyiban realizálódott, hogy minden
fajta díszítő funkciójú mű — ha jó — teljesít közösségi hivatást. E művek jelentés- 
rétegei azonban soványak, többnyire ki is merülnek a dekoratív küldetés hordozásá
ban. Ezen legfeljebb csak néhány köztéri szobor emelkedik túl, amely megőrzött még 
valamit az eredendő drámaibb indulásból — mint például Somogyi Szántó Kovácsa, 
a Marino Marini-re ütő szigetvári Zrínyi-emlék, a Mednyánszky-emlékmű és Keré
nyi Csontváry-szobra.

A hódmezővásárhelyi iskola pedig túljutott delelőjén. Ennek megvannak az esz
tétikai és szociológiai okai. A modern művészet iskolái általában egy évtizeden át 
virágoztak, később már csak utóéletüket élték, igen gyakran epigonszinten vagy ismé
telve a korábbi eredményeket. A vásárhelyieknél is mindkét irány, a paraszti mítoszt 
ébresztő vagy a paraszti életet veristán ábrázoló megszülte a jelentős műveit — de 
maga a valóság változott meg a vásárhelyi iskola alatt, hiszen a paraszti élet ideali
zálása, a nem létező mítosz utáni nosztalgia csakúgy idejét múlta, mint a kritikai 
realista tendencia, amelynek mélyén végeredményben ugyancsak valamiféle paraszti 
mítosz húzódott meg. Ezért szükségképp az egyik irány a sommázó-dekorativitás felé 
fordult, míg a másik a neoprimitivizmus és a neoklasszicizmus felé haladt. De közre
játszott a megfáradásban a vásárhelyi „kultúrközeg” módosulása, illetve telítődése is.
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Hódmezővásárhely, úgy hisszük, a magánvásárlások terén magasan felülmúlta az 
országos szintet, de a felvevő piac véges. Ahogy egy rangos vásárhelyi értelmiséginek 
megvolt a maga Tornyai-, Kohán- vagy Kurucz-képe, most úgy megvan a maga 
Németh Józsefje, Szalay Ference sőt Fejér Csabája. Vásárhelyen most is tehetséges 
festők élnek, meg is próbálkoznak kitörni a merevedő keretekből. Ezt példázta a 
megerősödő Nagy István- és Barcsay-hatás, amely néhány éve szigorúbb konstruktív 
szemléletet oltott a vásárhelyi iskolába. Ugyancsak erre utal a népművészet, népi 
ábrázoló művészet felé fordulás is. Itt azonban hiányzik az az élő televény, amely 
például a mexikói realizmust szüntelenül táplálta.

A  „Közösségi művészet felé” csoportnak nemigen nevezhető, mégis rokon szellemű 
tömörülése és a vásárhelyi iskola az ötvenes években bontakozott ki. A hatvanas 
években egy tömörülés írta nyíltan a zászlajára a realizmust: a „Kilencek” — de a 
deklaráción túl semmiféle újszerű eredményt nem tudott felmutatni. Lényegében a 
„Közösségi művészet” programját folytatták többé-kevésbé egyéni vagy epigon 
módon. Újszerűnek még leginkább Szabó Zoltán hatott, aki tudatosan nyúlt a magyar 
aktivizmus tradíciójához. Ez az alkalmi, kiállításra szerveződő tömörülés nem tudott 
életerős realista iránnyá terebélyesedni.

Ugyancsak a hatvanas években erősödött meg a neoprimitivizmus. Volt hagyomá
nya, de nem számottevő. A parasztfestőket rövid ideig tartó divat után elfelejtették. 
Az újrafelfedezés a naiv festők iránt megnyilvánuló nemzetközi érdeklődés hazai 
kisugárzása volt, de legtöbbször már posztumusz, vagy ahogy Süli András esetében 
történt, az elismerés már csak a halál küszöbén jutott el a művészhez. Következetesen 
tudatosan naiv stílusban csupán Pekáry István dolgozott, sikereit azonban jobbadán 
csak külföldön aratta. Új színnel jelentkezett azonban néhány éve a neoprimiti
vizmus és a folklorizmus. Képviselőik közül Berky Violát nem lehet fenntartás nélkül 
neoprimitívnek nevezni, mint ahogy bizonyos formális hasonlóság ellenére nem lehet 
Gross Arnoldot sem a neoprimitivizmus egyéni hangú képviselőjének mondani. 
Berkynél és Grossnál is a naiv mesestílusban ugyancsak artisztikus tartalom rejlik, 
és mindkettőnél az eredendő egyszerűség, az úgyszólván metaforákban és szenten
ciákban való megnyilatkozás a vizuális önkifejezés egyedül lehetséges módja. Az 
ugyancsak tehetséges Galambos Tamásnál már több az akart és kiszámított elem, 
ezért Berky és Gross ártatlan fantáziájú kisvilág-realizmusának belső harmóniájától 
eltérően ő sokkal inkább szatirikus vénájú, a vásári és cégtáblafestészetre utaló stílusa 
mindig kissé gunyoros is. Nem is naiv realista, hanem játékosan stilizáló. Legutolsó 
kiállításán egész sorozatát állította ki a népi ihletésű, paraszti realista képeinek 
Anna Margit, aki e sorozatban nagy festői invencióval élesztette újjá a népi és pro
vinciális művészet zamatát, a votiv képek naiv realizmusát. Bizonyos mértékig ro
kon cél vezette Szántó Piroskát is a faluszéli Krisztus-keresztek festői transzpozíció
jában. Említhetnénk más neveket is, amelyek jelzik, hogy a figuratív művészetnek az 
az ága, amelyet a népművészet inspirált, ma is szüntelen képes a megújulásra. Külö
nösen erős e folklorisztikus irány a grafikában, Würtz Ádámtól Czinke Ferencen 
át bőven lehetne sorolni a neveket. E folklorisztikus irány éledt újjá Schéner Mihály 
képeiben és remek „kvázi-népművészet” plasztikájában. A  szálak itt is messze ve
zetnek, egészen a figurativitás elvén túli irányokig, elsősorban a népművészeti 
inspirációt sosem tagadó Keserű Ilonáig. Végül meg kell említeni Tóth Menyhért sa
játos vizionárius paraszti realizmusát, a neoprimitivizmus és a hevület egyéni ötvözetét
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Ahogy a kortárs világművészetben a realizmus új útjainak a keresése így vagy úgy 
összefonódik a pop arttal — nálunk is megfigyelhető hasonló folyamat. Az itt fel
vetődő problémák azonban már túlontúl messze vezetnek a realizmusnak attól a 
köznapi praxisba átment értelmezésétől, amelyre a bevezetőben utaltunk. Minden
esetre a Csernus Tibor indítására kialakult, az utóbbi időben szerencsésen „szür- 
naturalizmusnak” nevezett irány is részben érinti a realizmus problémáját, de leg
alább annyira a szürrealizmusét is, és Lakner László tárgyilagos pop art művei — 
mint például a száj-vagy rózsasorozat — a maga makacs ténykonstatálásában ugyan
csak valahogyan a „Nagy Realisztiká”-tól vemhes. Nem lehet azonban megtagadni 
a realizmusösszetevőt az olyan pszichorealista művektől sem, mint amilyenek 
Schaár Erzsébet szobrai, vagy Kondor Béla olyan képeitől, mint a „Munkások”. 
Orosz János társadalomkritikai sorozata vagy a népmesék a népi mitológia hangját 
szerencsés módon ébresztő néhány képe, mint például a „Búcsúzik a lovacska”. 
Ide sorolható Bálint Endre több képe is, amely ugyan elveti a tér-idő korrelációnak 
azt a jelenítési szkémáját, amely a tradicionális értelmű figuratív piktúra sajátja 
volt, de a tárgyi és szellemi valóságra való utalása, attól függése egyértelmű. Ugyan
csak megőrzi a realista motivációt Kokas Ignác festészete.

Ha a festői ábrázolás esetében nem is minősítjük a realizmus szubsztanciális 
meghatározójának a látványegység, a klasszikus perspektíva megőrzését, de ugyan
akkor nem akarjuk a realizmus fogalmát a végsőkig tágítani, akkor a figurativitás- 
nak, mint lényegi összetevőnek az elvét meg kell őrizni. Ezt is figyelembe véve, a jelen 
fejlődési szakaszban a realizmus vetiiletében azok az irányok, próbálkozások az 
érdekesek, amelyekre az előbbiekben utaltunk. Ide sorolhatók tehát a folklorisztikus 
és neoprimitív irányok, amelyek úgy látszik, mindig meg tudnak újulni. Ugyancsak 
nem lehet kifulladt iránynak tekinteni a pszichorealizmust sem, vagy a szürrealitás 
néhány összetevőjének a felhasználásával a valóságról való ítéletmondást és az új 
szimbolika keresését sem, amely például Kondor műveit jellemzi.

Mindez azonban arra utal, hogy a realizmusnak azt az értelmezését, amely átment 
a hazai művészeti köztudatba, a valódi művészet a fejlődése során túlhaladta. A 
realizmus mindig így vagy úgy a valósággal, mégpedig a társadalmi és természeti 
valósággal konfrontálódott. Az impresszionizmus és a posztimpresszionizmus korá
ról írta Pierre Francastel: „1880 körül az embereknek két olyan csoportja volt, amely
nek nemcsak a társadalmi valóság szűnt meg természetes lenni, hanem még inkább 
a természetnek az úgynevezett valósága: a tudósok és festők.” Úgy hisszük, nem kell 
különösképp bizonygatni, hogy e megállapítás korunkra is érvényes. A valóságfoga
lom értelmezésének radikális megváltozása magától értetődően a művészet-valóság 
korreláció radikális módosulását idézte elő. Ez arra is utal, hogy azok az irányok, 
amelyeket a köznapi gyakorlat realistának minősít, még nem néztek szembe az új 
problematikával, a valóság konstituálásának, illetve újszerű értelmezésének a prob
lémakörével. Márpedig enélkül igazi előrelépés nem lehetséges. A  hagyományos 
értelmű realizmussal szemben ezért a jelen szakaszban sokkal inkább a „világképi 
művészet”, az Oto-Bihajli Merin által „maximal-art”-nak nevezett vagy humán
középpontú törekvések analízise az igazán gyümölcsöző. E művészi jelenségek 
szemügyrevétele azonban már nem fér olyan áttekintés kereteibe, amelynek feladata a 
realizmus köznapi értelemben elfogadott értelmezésének megfelelő irányok számba
vétele volt.
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V i t a f ó r u m___ ____

VAS I STVÁN

K érd és  k é rd é s re *
Már az iskolában is rossz felelő voltam. Azóta egyre rosszabb. Az utóbbi években már 
ott tartok, hogy minden kérdés belőlem csak újabb kérdést hív elő.

Vannak persze mentőkérdések, amikre a leggyöngébb tanuló is tud felelni. Ilyen 
például a szépirodalom és a kritika viszonyáról szóló, és hogy miképpen lehetne ezt 
a viszonyt „egészségesebbé” tenni. De hát erre már annyian feleltek! Legföljebb ki
egészítésül megkockáztatnék egy népszerűtlen véleményt : nem hiszem, hogy a kritika 
ma lényegesen rosszabb, mint az én fiatalkoromban volt. Különösen ami a költészetet 
illeti, az akkori legkiválóbb kritikusoknak nemcsak tekintélyes tévedés-százaléka, 
hanem általános vaksága és süketsége is arról tanúskodik, hogy ők sem tudták jobban, 
hol lakik az Isten. Ha meg a legkiválóbbak helyett az átlagkritikában akarnánk körül
nézni, azt kellene tapasztalnunk, hogy a kritikusi tisztesség akkor sem volt elterjed
tebb, mint manapság.

Mert — és ezt ugyancsak kiegészítésül egy nemrég lezajlott vitához —, igenis, van 
tisztességtelen kritika. És most nem is bizonyos korszakoknak arra az elfajzására 
gondolok, amely a szépirodalom és a kritika közötti viszonyt lehetőleg a közbizton
sági szervek hatáskörébe utalná. Én, a könnyen kimutatható rosszhiszeműségről nem 
is beszélve, kritikai tisztességtelenségnek tartom még a hanyagság, az oda-nem-figye- 
lés kirívó példáit, sőt, az elsajátítható kritikusi tudásminimum hiányát is, kivált ha 
ez akár magasztaló, akár elmarasztaló kritikusi határozottság megnyilvánulásakor 
derül ki. Igazában a tisztességtelen kritika bizonyítható eseteire is kellene olyasféle 
enyhe rendszabályokat hozni, mint a közlekedési kihágások ellen, mondjuk, a hajtási 
igazolványoknak — legalább ideiglenes — bevonását, az elkerülhető gázolások esé
lyeinek csökkentésére.

Elképzelhető persze olyan módszer is, amelyik nem a kritikusok, hanem a költők 
természetén akarna változtatni. És ha létezne költőiskola, egyik főtárgya volna 
— vagy kellene, hogy legyen — az edzés a kritika elviselésére : szoktatás minden vár
ható inzultushoz, az elhallgatástól a féreértésen át a feljelentésig. És ha már a költői

* A szerkesztőség az alábbi kérdésekkel fordult néhány íróhoz és költőhöz:
Lát-e változást a 60-as évek magyar irodalmában? Milyen összefüggéseket sejt e változások és 
az utóbbi idők társadalmi-politikai-gazdasági átalakulásai között? Milyen témákkal, műfajok
kal, kifejezési eszközökkel gazdagodott az 1960-as években irodalmunk, hogy őszintén szembe
nézzen a magyar társadalom gondjaival? Mi a véleménye e korszak magyar irodalmának em
berképéről? Mennyiben segített irodalmunk meghatározni korunk emberfogalmát, mennyiben 
segített kifejezni korunk emberi lényegét? Hogyan élt benne irodalmunk a világirodalomban? 
Változott-e az író feladata, szerepe és magatartása ebben az évtizedben? Változott-e a líra, a 
próza és a dráma értékaránya irodalmunkban? Milyen várakozással tekint az 1970-es évekre? 
Mi a véleménye a szépirodalom és az irodalomkritika viszonyáról? Milyen tanácsai vannak, 
hogy ez a viszony egészségesebb legyen?
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természetből a túlérzékenység nem is kiküszöbölhető, esetleg rangérzékkel párosít
ható: annyit legalábbis meg kellene tanulni, még pályakezdés előtt, hogy ne minden 
koszos bicskát engedjen a szívéig hatolni, mint — a legmagasabb elrettentő példa — 
szegény Babits. A feladatot megnehezíti, hogy olykor a leghitványabb kritika is mond 
valamit, amire érdemes odafigyelni.

És ha a kettő közül egyik elgondolás sem bizonyulna életképesnek — aminthogy 
én sem áltatom magamat azzal, hogy bármelyik is egyhamar megvalósítható —, akkor 
ugyan mivel is lehetne „egészségesebbé” tenni a viszonyt szépirodalom és kritika 
között? Más kérdés, hogy egyáltalában kell-e ilyesmin törni a fejünket. A kritika: 
szükséges rossz. Amióta művészet létezik, azóta létezik a kritika művészete is, és 
azóta létezik — választékosán beszélve — antagonizmus a kettő között. A legtisztes
ségesebb és legnagylelkűbb kritikának is — mármint az ún. hivatásosnak — vele 
született hajlama a rendszerezés, osztályozás, besorolás. Ez a hajlam — ha nem is 
járul hozzá tudatlanság, tudományos igény vagy bárminemű rosszhiszeműség — 
egymagában sem kedvez a megértésnek művészet és kritika között. De nem tudhatjuk, 
hogyan volna meg a művészet kritika nélkül — én azt hiszem, sehogy. Azt azonban 
tudjuk, hogy a kritikát évezredek óta kibírta, többé-kevésbé, még ha olykor „a kutya 
ugat, a karaván halad” önáltató életbölcseletével is. A legantikritikaibb szemlélet 
sem mondhatna rosszabbat a kritikáról, mint hogy olyan betegség, amellyel a szerve
zet szimbiózisban él. Az orvosok tudtommal ezt ma már nem tartják beteges állapot
nak — gyógyíthatónak semmi esetre sem.

És ha már a mentőkérdésre is csak ilyen kételkedve és habozva feleltem, hogy is 
merhetnék vizsgázni a fontosabb tételekből? A legzavarbaejtőb'o kérdés — egyúttal 
a legfontosabb is, ha válaszolni lehetne rá — az, amelyik e korszak, vagyis a hatvanas 
évek magyar irodalmának „emberképét”, s ezen túl „korunk emberfogalmát”, sőt, 
„emberi lényegét” firtatja. De erre már igazán csak visszakérdezve tudok dadogni. 
Van ilyen? És ha van, hogy lehet azt tudni? És honnan? Nyilván az irodalomból
— hiszen arról van szó. De már most, egyidejűleg, vagy legalábbis közvetlenül utána? 
A múlt — ha tanácstalanságomban ott keresem az emberfogalom analógiáit -  
nem bátorít ilyen elhamarkodottságra. Amennyiben a század első negyedének emberi 
lényegét kellene az irodalomban megjelölni, a mai up to date olvasó többnyire Franz 
Kafkára szavazna, akiről nálunk a negyvenes évek elejéig jóformán senki sem hallott
— nyugaton is csak a háború után kezdett igazán hatni. Hasonló esetet az irodalom
ban félig-meddig jártas olvasó jó néhányat tudna felsorolni. És akkor mi itt, Buda
pesten, 1971-ben, lehetünk-e olyan elbizakodottak, hogy ismerni véljük a hatvanas 
évek világirodalmának — vagy akár csak a magyarnak — emberi lényegét ! És hátha a 
leglényegesebbet olyasvalaki mondta erről a kétes létű lényegről, akinek a neve 
eszünkbe sem jut, vagy akiét nem is ismerjük, amikor ezen a kérdésen gondolkodunk?

De az emberi lényeg irodalomba-sugárzásának ez csak az egyik határozatlansági 
viszonya. Van ennél keményebb dió is. Mert ha például visszatérünk egy pillanatra 
Kafkához, aki egy korban élt Prousttal, az Ulyssest író Joyce-szal és a fiatal Thomas 
Mann-nal: elképzelhető-e, hogy közülük csak Franz Kafka ragadta meg kora emberi 
lényegét? Vagy ha nem, hát melyik? Mert azt már mégsem hinném, hogy a négy óriás 
emberfogalmát megpróbálná valaki közös nevezőre hozni — én semmiképpen sem 
fognék hozzá. Továbbá: az egy korban élő Flaubert és Dosztojevszkij emberképének 
lehet-e egymáshoz valamilyen korszerű köze? Elképzelhető persze, hogy az emberkép,
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emberfogalom, emberi lényeg nem csupán koronként változik, hanem nemzeten
ként is. (És osztályonként nem ? — ha már ebben is nekem jutott a kérdező szerepe.) 
D e megmaradva egy népen belül: van-e nagyobb emberképkülönbség — pedig még
hozzá mélységesen keresztény is volt mind a kettő —, mint a Dosztojevszkijé meg a 
Tolsztojé között?

A  költészetben természetesen még nehezebb megtalálni ezt az emberi közös kor
nevezőt, mint a mégiscsak objektívabb műfajú regényírásban. Hogy korunkhoz köze
lebb kerüljünk: a nyugat-európai modern költészet két kezdeményező nagymestere 
tudvalévőén Appollinaire és Eliot. De éppen ilyen nyilvánvaló emberfogalmuk, 
embereszményün — mert miért kerülgessük ezt a nélkülözhetetlen szót ? — áthidal
hatatlan ellentéte. És húzódjunk térben is közelebb: Kassák vagy Babits? — fiatal
korom, vagyis a két háború közti évtizedek emberi lényegét ugyan melyikük 
ragadta meg ? hiszen egyidőben keresték. Vagy-vagy, mert egymáshoz közelítőt nem
igen találunk bennük. Babits tanítványai, előbb mondanánk le korunk emberi 
lényegének meghatározásáról, mintsem hogy kizárólagosságot követeljünk meste
rünknek — már csak azért sem, mivel Babitsnak voltunk a tanítványai. Kassák késő, 
neofita hívei, úgy látom, nem átallnának ilyesmit. Lelkűk rajta. Másképpen aligha is 
lehetnének Kassák követői. És csak az időben-térben-műfajban hazaérkezés jeléül 
mondok még három nevet: Illyés, Weöres, Juhász. A kor közös emberi lényegének 
erőszakolása helyett nem volna-e célszerűbb időnként a többes számot használni, és 
emberképeinkről, emberfogalmainkról, embereszményeinkről beszélni ?

Tudom, persze, tudom, hogy egy kornak megvannak a közös stílusjegyei, még ha 
ezek sem kizárólagosak. Az angol puritánok és gavallérok egyazon költői nyelvből 
gyúrták verseiket. Éppen velük kapcsolatban írtam huszonhét évvel ezelőtt: „Hiába, 
egyazon kor forradalmárai és ellenforradalmárai némely tekintetben hasonlóbbak 
egymáshoz, mint a későbbi vagy korábbi, akár haladó, akár maradi, de nyugodtabb 
társadalmakhoz.” Kissé elhamarkodottan, félreérthetően fogalmaztam. A „némely 
tekintetben” természetesen a stílust, a modort, a képeket, a költői észjárást jelenti. De 
senkinek sem juthat eszébe, hogy egyfelől Milton és Marvell, másfelől Suckling és 
Lovelace emberképét megpróbálja kibékíteni.

N em  tagadom, hogy sohasem volt erős az absztrahálóképességem — ez már a 
gimnáziumban kiderült, az első matematikaórán, amikor sehogy sem akartam meg
érteni, hogy tanárunk miért írja fel a 8 +  5 helyett az a +  b-1 a táblára. De együgyűbb- 
nek sem szeretnék látszani annál, mint amilyen vagyok. Mintha nem tudnám, hogy 
voltak korok, amelyeknek megvolt a maguk egységes vagy legalábbis uralkodó 
emberképe. És hogy ez az egységes emberkép ne foglalhatná magába a legeltérőbb 
egyéni változatokat. A négy evangélista meg a tizenkét apostol egymástól igen külön
böző személyiség volt — kétezer év távolából is jól kivehetően — , mégis azonos volt az 
emberképük: az Ember Fiának nagyon is konkrét képe. (Megint más kérdés, hogy 
ezt az egységes emberképet mennyire vette tudomásul korunk „világirodalma”.) 
Ez a kép — igaz, mind elvontabbá szellemülve — tovább élt, vagyis egyre inkább 
uralkodott a rákövetkező több mint ezer éven át.

Engem, korai kamaszkoromban, az a gondolatvilág nevelt, amely ennek az egységes 
emberképnek a megbomlását az emberiség eredményes haladásának tudta. De hama
rosan vonzásába kerített az a modern eszmekor, amely heves nosztalgiával fordult, 
ha nem is okvetlenül a középkor emberképe, de annak a képnek az egysége és közös
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sége felé. Individualizmus és kollektivizmus a modern művészetben — ezzel a címmel 
tartottam előadást a gimnázium önképzőkörében, és ha nem is kételyektől mentesen, 
de már határozottan a kollektivizmus pártján : egy ideig én is, mint annyian mások, 
hittem Toller „tömegemberében”. Ez sem tartott sokáig: a „tömegember” fogalma 
csakhamar kimérának bizonyult. Viszont nemcsak visszatekintve ismerem fel: 
annak idején is tisztában voltam vele, hogy például Nagy Lajos és József Attila, 
Déry Tibor és Radnóti Miklós műveinek volt egy közös emberképe, amely, akárhogy is 
nézzük, leginkább a szocialista ember fogalmával közelíthető meg. Talán tájékozat
lanságom az oka, ha ezt az emberfogalmat korunk irodalmában távolról sem látom 
olyan jelenvalónak — márminthogy az övékéhez hasonló művészi érvényességgel.

Mint ebből a két példából is kiolvasható: annak, hogy egy korszaknak — tehát 
irodalmának is — az emberképéről beszélhessünk, legalábbis egyik előfeltétele a közös 
hit. Nem hiszem, hogy az elmúlt évtized világirodalmának volt ilyen közös hiten ala
puló, egyetemes művészi érvényű emberképe.

És ezzel félig-meddig már a következő kérdésnél tartunk: hogyan élt benne iro
dalmunk a világirodalomban? Attól függ, mit értünk ezen a kérdésen. Hogy kivet- 
tük-e részünket a világirodalom vérkeringéséből? Legjobbjainkban feltétlenül, talán 
intenzívebben is, mint eddig bármikor. Átjártak bennünket kortárs áramlatai, ser
kentették a mi eredeti áramlatainkat, feleltünk a kérdéseire. De mi tettünk-e fel kérdé
seket a világnak, és ha igen, meghallották-e, észbe vették-e? Irodalmunk segíthetett-e 
emberképeivel „meghatározni korunk emberfogalmát”, „kifejezni korunk emberi 
lényegét”, egyéni és történelmi, hiteles határhelyzeteinkkel, amikor a világ irodalma 
nem szerzett ezekről tudomást? Elmondhatjuk-e, hogy benne élünk a világirodalom
ban, amikor semmit sem adhattunk hozzá annak vérkeringéséhez? Erre a kételkedő 
kérdésre sokan bizonyára az idegen nyelveken megjelenő magyar könyvek egyre 
növekvő számával felelnének. És ez a tény önmagában véve kétségkívül öröm és 
eredmény. De a megjelenés vagy akár az önálló kritikai méltatás csak előfeltétele 
annak, hogy egy mű vagy író bekerüljön bármely irodalom tudatába. Csak ha valami 
másról jut eszébe valakinek, amikor valamivel összefüggésben emlegetik, ha folytat
ják vagy felelnek rá, akkor kezdi meg igazi irodalmi életét. Ilyen értelemben csak József 
Attila hatolt be valamelyest a világirodalomba, és talán újabban Kassák — igaz, hogy 
inkább mint képzőművész vagy tipográfus. És hogyan is lehetne másképp? A leg
világirodalmibb rangú és igényű irodalom is nemzeti nyelven íródik, és csak a nemzeti 
nyelv közegén át közelíthető meg a fordításnak is. És minden nacionalizmus vagy hon
fibú nélkül is nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a magyar a legrokontalanabb és idegen 
számára legnehezebben hozzáférhető nyelve Európának, és hogy ez a körülmény a mini
málisra csökkenti irodalmunk világérvényesülési lehetőségét, különösen a költészetét, 
amely pedig mégiscsak legegyetemesebb és egyben, legeredetibb megnyilvánulásunk.

Nyugodjunk hát bele, hogy kívül rekedtünk a világirodalmon? Ami engem illet, 
nem tudok világirodalmat elképzelni Petőfi és Arany meg Ady és Babits nélkül. És 
ilyen nélkülözhetetlen jelenségekben az elmúlt évtized magyar irodalma sem szűköl
ködik. Képtelenség is volna olyan világirodalom tudatában élnünk, amelyből a 
mienk teljességgel hiányzik. Még nevetségesebb volna persze valamiféle világiro
dalmi útlevelekért loholni, vagy éppen írás közben szem előtt tartani az ilyen útlevél 
esélyeit. Egyáltalában az ilyesféle törődést — író részéről -  valahogy nem tartom . . .  
hogy is mondják csak? . .  . elegáns dolognak.

29



Milyen is volt hát a hatvanas évek irodalma, vagyis pontosabban, hogy a tárgykör 
első kérdésével kezdjem: látok-e változást a hatvanas évek magyar irodalmában? 
Persze. Ki ne látna ? A magyar irodalom az ötvenes évek végén föllélegzett, és elkezdte 
mozgatni gémberedett tagjait, megindult elszorított vérkeringése. Az előző korszakban 
kirótt feladatokat teljesített, vagy azok elől húzódott vissza. De most nagy vállalko
zások, betetőzések és kezdeményezések korszaka következett. Ezeknek egy része 
tudvalévőén benne csírázott már az előző évtized elhallgattatott vagy visszafogott 
irodalmában, mégis meggyőződésem, hogy a hatvanas éveket a magyar irodalom 
nevezetes felvirulásaként fogják számon tartani.

És hogy milyen összefüggéseket sejtek e változások és az utóbbi idők társadalmi- 
politikai-gazdasági átalakulásai között? Nem érzem magamat eléggé képzett marxis
tának ahhoz, hogy ezeket az elágazó összefüggéseket komolyan elemezni próbáljam. 
De minden képzettség nélkül is nyilvánvaló, hogy ennek a kivirágzásnak társadalmi- 
politikai-történelmi alapja az, amit e korszak kezdetén hivatalosan a konszolidáció 
szóval jelölnek. Én legszívesebben kiegyezésnek, helyesebben kiegyezések folyamatá
nak nevezném — ha ezt a kifejezést a történetírás egy másfajta jelenségre le nem 
foglalta volná.

H ogy aztán ezen az általános felvirágzáson belül változott-e a líra, próza és a dráma 
értékaránya irodalmunkban? Nem, nem hiszem. Pontosabban: még mindig a költé
szet a legerősebb, legeredetibb műfajunk, és nem merném állítani, hogy a próza 
súlyaránya ma nagyobb, mint Móricz és Krúdy vagy Tersánszky és Nagy Lajos 
korában. Nem emlékszem viszont a magyar drámaírásnak gazdagabb évtizedére, 
mint az ötvenes évek vége óta eltelt idő volt. És akárhogyan is, ez az évtized a próza és 
a dráma műfajában is tele volt meglepetésekkel, váratlan eredményekkel és áramlatok
kal. Holott elsősorban a prózára és a drámára hárult az a nehéz feladat, amit a kérdés 
úgy fogalmaz meg, hogy „szembenézni a magyar társadalom gondjaival” — a költé
szetben ez a szembenézés, a műfaj természeténél fogva, többnyire áttételesebben tör
tént. Ehhez képest viszont sem a regény, sem a dráma nem részesült kellő figyelemben 
és főleg bátorításban — aki ezt nem hiszi, idézze csak vissza e korszak legjobb regé
nyeinek és drámáinak előadási vagy kiadási körülményeit és kritikai fogadtatásukat.

És végül, hogy milyen várakozással tekintek az 1970-es évekre — vagyis az én hat
vanas éveimre? Tapintatlan érdeklődés. Olvastam egyszer egy interjút egy öreg 
filozófussal — az volt az utolsó kérdés, hogy mire készül, és ő azt felelte: a sírra. 
Mégsem fogom fel sértésnek a kérdést, mivel, őszintén bevallva, a hetvenes éveket sem 
tudom nélkülem elképzelni — mint ahogy semmiféle időt sem. És ha arra kellene vála
szolnom, hogy mit kérek a hetvenes évektől, Arany Jánossal azt felelném: „egy kis 
független nyugalmat”. Annál tisztább lelkiismerettel mondanám ezt, mert népemnek 
is ugyanazt kívánnám, amit magamnak. És ebben a szópárosításban a tárgy ugyan
olyan fontos, mint jelzője. Sok mindenhez van szükség erre a szópárosításra, többek 
között ahhoz is -  az előző témát folytatva —, hogy irodalmunk igazán szembe tudjon 
nézni „a magyar társadalom gondjaival”, és kitöltse társadalmi és nemzetituda
tunk „fehér foltjait”, ahogy mostanában mondani szokták. Mit várnék a hetve
nes évektől? A virágzás folytatását és beérését, nem a szenzációt, amit némely 
kritikus olyan türelmetlenül kér számon az irodalomtól. Szóval, hasznos műveket, 
nem haszontalan vitákat. Még azon az áron is, hogy lesznek kritikusok, akik majd 
unatkoznak egy kicsit a következő évtizedben.
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VARGA J Ó Z S E F

V ig asz ta ló  Ady Endre
— Ady meditációja a történelem értelméről —

A z  e m b erek  a sir a t á st 
A  J ó  á lm á ért is  m egérdem lik .

A d y

Magát a címet is Tőle kölcsönöztem. Ő írta 
a világháború elején egyik kis glosszája fölé: 
V igaszta ló  A n a to le  F rance.

,,  . . . nem vagyok én pártos a háború ellen, 
hiszen minden a világon eleve elrendeltetett, s 
ha a Földön háború dúl, kell a háború, ha 
engem szomorít is. Ellenben elolvastam France 
legutolsóbb könyvét, s tele van a szívem hála
riadalommal . . .  A francia: Anatole France, 
a szkeptikus, a nihilista, s mégis a világ leg- 
különb optimistája, az Ember. Nem is elég, 
ha azt mondom, hogy Ember, mert ő a könyvé
ben az angyalok országában jár. S bár nekünk 
fontos saját ember voltunk, Anatole France 
a lázadó angyalok szeretetét és küzdelmét rá
ruházza az egész Földre s minden teremtmé
nyére, ha netalán az Ember eljátssza az érde
messég jogát. És az egész Mindenségre is, mert 
ne tessék hinni, hogy a Föld minden és nagyon 
fontos.”

Cikkének címe kettős jelentésű. Vigasztaló 
Anatole France, mert a háborús napok hazug 
propagandájától megszédített, sokra becsült 
kortársainak — például Ignotusnak — bizo
nyíthatja Ady, Anatole France P á rtiitő  angya- 
/о/cjával, hogy a francia géniusz él és örök. 
Ez azonban csak a felületi, a mának, Ady 
napjainak szóló értelmezés. A felszín alatti 
mélyebb a fontosabb, s ez témánkat — Ady 
meditációja a történelem értelméről — is 
exponálja.

A történelem faggatói, akik érteni akarták 
az emberi közösségek fennmaradásának titkát, 
az emberiség eszmélése óta tudják: az ember 
óriási árat fizet azért, hogy történelmi szinten 
éli az életét. S mégis: ez adja meg léte értelmét, 
szépségét. A filozófia, a művészet, a tudomány

— tehát mindaz, ami az embert emberré teszi 
—- csak így bontakozhatott ki.

A századforduló ember-ünneplése — ame
lyet a legszebben talán Gorkij fogalmazott 
meg az É jje li m en edékhelyben  és a K isp o lg á ro k 
b a n  — erős hatással volt a fiatal Adyra is. 
„Dicső és tökéletes lesz az e m b e r, akit én 
olyan nagyon imádok, s akiben én olyan nagyon 
hiszek — az Életnek a legnagyobbja az, aki 
az embert imádva és az ember mindenható 
rendeltetésében híve, viszi akcióba legpará
nyibb erejét is. Hisz olyan szép az élet” — 
írta a nagyváradi újságíró. Egyszerre találjuk 
meg itt e kiragadott szövegben a századforduló 
művészetére oly jellemző ember és életimádatot. 
Az Ady-világban járatosak rögtön felismerik: 
A  h é trő l glosszázott néhány sorban már benne 
van egy jóval későbbi — e gondolatok lírai 
megfogalmazásának legjelentősebb darabja — 
versének, А п адуг an őtt K r is z tu so k n a k  eszméje. 
A legkihívóbb, mondhatnánk — provoká- 
lóbb — strófáját írjuk ide:

R epü lő , lárm ás g ép m a d á rn a k  
Is ten k lsértő , b á tor, b ü s zk e  szá rn ya  
V allja : E m beré a  te r e m té s  
S  Isten  csak  eg y  m eg ó c sk u lt koron ája .

Mindez nem meglepő, ha tudjuk, milyen 
nagy érdeklődéssel olvasta Ady Váradon a 
Huszadik Század című folyóiratot, amely 
Spencer evolúciós filozófiáját kolportálta. 
S még egy névről nem szabad megfeledkez
nünk, a Comtéról, akinek az írásai a mohón 
olvasó gimnazista diák kezébe még jóval 
korábban kerültek. Nála a pánhumanizmus 
gondolatát is megtaláljuk. S ez inspirativ 
hatásokat magáévá téve bontakozott ki huma
nista hitvallása, hite az emberben is: , , . . .  a 
csodálatosan fejlődő ember”-t ünnepelte, aki 
valamikor a természeti katasztrófákat is ki 
tudja majd védeni. Ez a derűs optimizmus
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szintén Spencer gondolatait visszhangozza. 
Semmi sem állt távolabb Ady gondolkozásá
tól akkor még, mint Dosztojevszkij ismert 
attitűdje, amellyel Gorkij egy életen át szem
ben állt: Alázkodj meg, ember. (Azé a Dosz
tojevszkijé, akinek Bűn és  bű n h ődését már 
ismerte ekkor.)

Az első repedés ezen a jól elrendezett világ
képen akkor támadt, amikor 1905-ben a 
Dreyfus-ügy egy újabb fordulatát — a francia 
semmitőszék felmentő ítéletét a koncepciós
perben provokációsán elítélt kapitány ügyé
ben — glosszázva megírta F inálé  című cikkét. 
Adyt szinte újságírói léte első pillanatától 
érdekelte ez az „affér” . S itt egyik debreceni 
cikkére célzunk. Ez is segítette őt, hogy egy 
függetlenségi-párti napilap szűkös horizont
ját áttörve, korát igazi világperspektívában 
lássa. Annál inkább érdekelnie kellett a Drey- 
fus-ügynek Adyt, hiszen ez az általa csodált 
francia demokrácia — amelyet már Váradon 
politikai ideáljának tartott — szégyenfoltja 
volt. Látnia kellett: hogyan tartják be a for
mális demokráciát — hogy a lényeget elsik
kaszthassák. Egy progresszív politika önmeg- 
hasonlásának lehetett itt tanúja a politikára 
oly fogékony fiatal Ady. S a Dreyfus-ügyben 
a politika alapkérdései vetődtek fel: meddig 
mehet el az ember a hatalom szolgálatában, 
respektálásában úgy, hogy megérti történelmi 
szerepét, és leválasztja róla az emberi indulatok 
szülte szennyet. Hogy megőrizze lelke békéjét, 
önbecsülését.

Láthatjuk, mindezt milyen távlatokba 
állítva fejtette ki 1905 tavaszán a F inálé  című 
cikkében Ady. „Mi, kik átéltük és lelkeinkben 
átzokogtuk a nagy Affért” — utalt maga 
szenvedélyes érdeklődésére a Dreyfus-ügy 
iránt — , „mely kegyetlenül mementózott 
minden földi lények fülébe arról, hogy a buta
ság és a gonoszság nem bárányhimlője az 
emberiségnek, de örökös kórja, egyelőre hálá
san föllélegezhetünk. Elmúlt. Elmúlt a XIX. 
század Dreyfus-afférja. De sírván sejthetjük 
mindjárt hozzá, hogy holnap vagy talán 
holnapután kezdődhetik a XX. századé. 
Nem azt jelenti ez, hogy a Dreyfusé volt a leg
iszonyúbb a nagy igazságtalanságok közt. 
Milliók véreznek vérrel és vér nélkül folyton- 
folyton az emberi butaság és gonoszság bunkói 
alatt. De e Dreyfus-pörök ziháltatják meg 
az egész világon a szenvedő lelkeket. E Drey- 
fus-ügyekben csillámlik meg véresen az emberi
ség nagy átka: a dogma.

A dogma, a mindenféle dogma tette s teszi 
a föld legszerencsétlenebb lényévé az embert.

A csökönyös, a hagyományos, a megfoghatat
lan; emberpusztító, kötelező vélemények csor
dája.”

Adynak azt példázta e lelkeket meg- és fel
rázó affér, hogy az emberiség reményei, vágyai 
egy valóban igazságos világban — milyen 
esendőek ; hogy az igaz ügy, a nemes törekvés 
és cél szinte törvényszerűen mindig bukásra 
ítélt e Földön. Hiszen a Dreyfus-ügyet az 
akkori világ leghalandóbb társadalma rendezte 
és nem a cári Oroszország, ahonnan a prog
ramok híreit naponta röpítette világgá a teleg- 
ráfdrót. A XIX. század nagy traumáját éppen 
a Dreyfus-ügy mutatta meg vegytisztán, tan
könyv-illusztrációk pontosságával Adynak: 
a polgári forradalom ugyanúgy becsapta a 
világot, mint az előző nagy társadalmi át
alakulások. Az Ész kétségbeesett, hallatlan 
erőfeszítései a társadalmi igazságért, a jog
rendért, íme csődöt mondtak. Holott a pol
gári világ bölcsőjét épp az Ész ringatta, ez 
dajkálta fel a Szabadság, Egyenlőség, Testvé
riség szép egységét hirdető új világot. S a nagy 
felvilágosítók fogalmazták meg félreérthetetle
nül: a szabadság — az ellenfél véleményének 
a szabadsága (amelyet a marxista gondolat 
hőskorának olyan nagy alakja, mint Rosa 
Luxemburg is magáévá tett).

A korai, induló évek evolucionizmusa — 
kissé hurrá-optimizmusa — így váltott át keserű 
józanságba. De nem illúziók nélkül. A F in á lé t 
így fejezi be: „És Dreyfus-pör Dreyfus-pört 
ér, a gonoszság és butaság triumfál, vagy csak 
nagyon rövid ideig pihen heverve a porondon 
mindaddig, míg az emberiség nemeseinek, leg
újabb gondolkodóinak szent álma felé nem 
hajtódik a világ. Oda, ahol csak egy igazság 
lesz: az élet. Az élet, mely minden jogot megad 
mindenkinek, aki él, s ahol bűn lesz a boldog
talanság.

El fog ez az idő jönni. Addig pedig, kapitány 
úr, ki személyében most szerepel a világ előtt 
utoljára, monsieur Dreyfus, legyen ön büszke 
arra, hogy e nagy idő siettetéséhez önre is 
szüksége volt az emberiség végzetének.”

Ezt az optimisztikus hangot folytatja nem 
sokkal később A  te m e tő  rev íz ió jában . „De a 
Szajna tükrében megcsillan már a jövő. Sor 
kerül a temető revíziójára is. Sor kerül. Nincs 
is messze. Gyönyörű lesz. Már kis francia 
nebulóknak tanítják, hogy Napóleon fenevad 
volt, és nem nagy ember. Mert csak az a nagy 
ember, aki teremtő munkával, nagy gondolatok 
áldásaival árasztja el a világot. Hogy kerülnek 
nemsokára múzeumba, lomtárba a véres- 
kezűek és -szájúak szobrai, hogy helyükre
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kerüljenek az igaziak. A nagy alkotók, a nagy 
gyötrődök és nagy gondolkozók. A földi 
terek után megtisztulnak a temetők és pantheo- 
nok is. Nem fogja lelármázni gőgös magasságá
val Thiers sírköve a Balzacokét. És nagy tisztí
tás lesz minden temetőben és minden Pantheon- 
ban. . . ”

Igaz, ez is csak pillanatnyi közjáték, mert 
— szintén egy napihírhez kapcsolódva — pár 
nappal később megírja A h a lo tt hadsereg  
című cikkét. A napihír: Vilmos császár vissza
adja a porosz—francia háború halottait 
Franciaországnak. ,,A  boldog optimista azt 
mondja erre, azt jelenti ez, hogy az élőkről 
lemondott Franciaország” — kommentál 
Ady. — „A szkeptikus pedig, ez a legbecsülete
sebb embertípus, mióta az ember gondolkozó 
lény, bánatosan lehajtja fejét. Mi ez?” — kér
dezi Ady, pontosan karakterizálva a szkeptikus 
entellektüelt — „Miért kellenek a hamvak az 
eleveneknek? A szedáni csontvázaknak miért 
kell masírozniok?

A halottaknak egy kötelességük van: 
pihenni. A halottaknak az élethez semmi 
közük. Aki a halottakat idézi, az valamit tervei 
az élők ellen. Bizony, ez a hír azt jelenti, hogy 
a revanche nem halt meg. Elektra a hamv
vederrel: íme La France. Dehogy a reváns 
végét jelenti a halott hadsereg hazatérése. 
Hazugok a cifra remények. Minden hazug, 
ami emberi. Csak az állati gonoszság az örök. 
Halottaknak vélt ideákért vértengerek fognak 
még párologni Európában s szerte a világon.”

Beleborzong az ember e sorokat olvasva. 
Ilyenkor megérti a kortársakat, akik külön- 
külön is egybehangzóan vallottak Ady félel
metes okosságáról. Ignotus irta: ha olykor 
együtt lehettek vele, az volt az érzésük, mintha 
kívül állnának a világegyetemen, s a földteke 
suhant volna el mellettük. S megmagyarázza 
azt is, hogy még a legjobb hívei között is voltak, 
akik váteszként tartották számon. Igaz: ő 
maga is szívesen sámánkodott. A L ev e le k  
M a d a m e P ré te r ite -höz című sorozatában egy 
helyütt azon sajnálkozott, hogy miért nem 
jósolta meg napra és órára a világháborút.

De hiszen minden ilyen misztikus szertar
tásosság nélkül megtette ő ezt már — 1905- 
ben,s épp itt, A h a lo tt  hadseregben . S itt sem 
kell holmi boszorkányságot feltételeznünk. 
A korát oly érzékeny műszerként jelző és 
érzékelő Ady éppen első párizsi útján ébredt 
rá, hogy a nacionalizmus mennyire világ- 
probléma. Ez az aggodalom íratta S a s  és  
k a k a s  a  vörös lobogón  című sokat emlegetett 
cikkét is: miben reménykedjen az ember, ha

a század veszedelmes kórja, a nacionalizmus 
még a szocialistákat is megfertőzheti. Ez az 
erős szkepszis hallható ki A h a lo tt  h a d sereg  
utolsó soraiból is:

„A német katonák tisztelegnek a francia 
csontok előtt. A világ újságjai ékes cicerókban 
méltatják a gyönyörű eseményt. A vigyorgó 
csontok beszédét kevesen fogják érteni. Azok 
a németté tett francia földön így búcsúznak 
majd:

— Au revoir.
Vissza fog térni ez a hadsereg. Mert hiába 

vesszük körül magunkat cifra délibábokkal. 
Gyarlók vagyunk. Egyének és nemzetek. 
Az a szájas, színészkedő bácsi itt Bécsben, az 
a Dérouléde, a maga silányságában több 
igazságot képvisel a Históriából, mint a ki
válóak, a nagyok, a gondolkozók. Ez utóbbiak 
az álmodozók. Bizony ezek.”

így megértve a történelem mechanizmusát, 
növekedhetett fel Ady humanizmusa. Sajátja
ként hirdethette volna Malraux felismerését: 
Egy emberélet nem ér semmit. De semmi sem 
ér annyit, mint egy emberélet.

Voltaképpen ez volt, ami az első orosz forra
dalom, az orosz—japán háború eseményeit 
kommentálva — a forradalomért konzekven
sen lelkesedve, a feltörő, fiatal Japánnak druk
kolva a szabadságharcunkat eltiporni segítő 
cári Monarchiával szemben — kissé keserűvé 
tette szájízét. „Most már akármennyi ir- 
tózat jön, a világnak nem szabad kétség
beesnie. Ez most már a Romanov Mik
lósok dolga. Vagy talán az övék sem. Aki az 
emberekkel akar valamit, mert máskülönben 
nemigen lézengenénk e világon, ha valaki 
valamit nem akarna velünk, úgy rendelte, 
hogy száz- és százezer élet semmi legyen, mikor 
a világ lendüléséről van szó. Talán nem lesz 
ez mindig így. Töröljük le a könnyeinket. 
A borzasztó embermészárlás vérkönnyeit a 
a föld beissza.” (A  m ukdeni lá n g o k )

Mintha még kétséges lett volna Ady előtt, 
hogy ez a rettenetes földindulás, amelynek 
csodálata elől nem tudott kitérni — megéri-e 
az emberiségnek az áldozatot: megszületik-e 
belőle a várt új világ, s nem szörnyű vértengerbe 
torkollik-e a História?

Adyt humanizmusa nem engedte, hogy 
fenntartás nélkül tudjon lelkesedni a hatalmas 
véráldozatokat kívánó történelmi átalakulá
sért. Ne felejtsük: Ady Tolsztoj lekötelezett 
olvasója is volt. S emlékezhetett Nietzschének 
arra a mozdulatára is, ahogy rátörő betegsége 
első napján a torinói utcán átölelt egy lovat, 
hogy megvédje ütlegelő gazdájától.
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A  m u kden i lángok  reménykedő vigaszát 
olvasva — mintha csak József Attilát halla
nánk:

S  m égis b ízom . K ö n n y e zv e  in tlek , 
szé p  jö v ő n k , ne lé g y  i ly  s i v á r t . . .
B ízo m , hisz, m in t e lő d e in k e t,  
k a ró b a  nem h ú zn ak  m a  m ár.
M a jd  a  sza b a d sá g  b é k e s sé g e  
is  e ljön, fin o m u l a  k in  — 
s  m in ket is  e lfe led n ek  v ég re  
lu g a so k  csendes á rn ya in .

Ebben a felismerésben fogamzik humaniz
musának, emberszerető gondolatvilágának 
motívumait összefoglaló verse: S e n k i élőnek  
e llen ség e . Ki kell kerülni az emberi szenvedé
lyeket, ki kell térni útjukból — ezt hirdeti Ady. 
Mennyi felesleges indulat — mondja—, amikor 
emberek belemerevítik magukat egy pszicholó
giai diszpozícióba. A sérült lelkű ember a 
világnak nyújtja be a számlát. A moralizáló 
álszenteskedés, amely saját belső ürességét, 
megalkuvását morális szósszal önti le és iga
zolja persze, hogy nem tud igazi emberi kon
taktust teremteni. Holott már Szókratész arra 
tanított, hogy jobb igazságtalanságot szen
vedni, mint igazságtalanságot cselekedni. Se
neca a haragot a lélek gyöngesége jeleként 
fogta fel.

S mit ajánl Ady verse, a S e n k i  élőnek ellen
sé g e ?

S zá ju n k tó l p o h a ru n k a t
Ú gyis  m a jd  eg y  s z é p  p e r c  elrántja ,
Á ln o k  és g o n o sz  e m b e r ,
K i  tá rsá t a z  É le tb en  b á n tja .

H a rcca l jö n  m inden e m b e r  
S  m inden harcnak b á n a t a  vége,
N e  legyek  m o st m á r  tö b b é  
S e n k i élőnek e llen ség e .

Vagy ahogy prózában mondja: Föl-föl a kul
túra csúcsaira — és törölgessük egymás 
könnyeit.

Ez az illúziótlan történelemlátás — az 
eszmék és a valóság ellentéte, annak felismerése, 
hogy a Hegyi Beszéd igéi az emberi Természet 
konok falába ütköztek, terméketlen talajára 
hullottak — a világháború éveiben lett igazán 
uralkodó Ady gondolkozásában. Dosztojevsz
kij gyötrődő, szkeptikus kérdésfeltevését
— érdemes-e, lehet-e ezzel az emberiséggel
— most a mindennapok hitelesítették.

A  h a lo tta k  élén feltoluló gazdagságából 
érvelésünkhöz csak morzsányi kincseket vá

logathatunk. A z  A k a ra t c se léd je i — vissz
hangzik versében a schopenhaueri világmagya
rázat egyik nagy rendezőelve, a Wille:

C se léd je i a z  A k a ra tn a k  
M o s t  a  szá za d o k  k ö zö tt ,
M ik o r  ig y  k iü tk ö zö tt
L e lk e  a  szép , em ber-fenevadn ak  :
M i  vagyu n k cse léd je i,
C se léd je i.

C se lé d je i a z  A k a ra tn a k ,
T itk o n  fá ju n k  m o st m agunk  
S  c sa k  titk o n , h o g y  sira tu n k— :
K ik e t  akartu n k  szép n ek , sza b a d n a k :  
M á sn a k  a  cse léd je i,
C se léd je i.

— nyomatékosítja Ady mondanivalóját, s a 
strófa-kezdő cselédjei strófa-végi kétszeri meg
ismétlésével. A Természetben vigasztalódik 
( A z  Ő s z  d ic s é r e te ) . S a  remény olyan elvontán 
fogalmazódik, mint a mottóul választott 
H o zsá n n a  b ízó  s író k n a k  című versében:

M in d ig  v o lt t itk o s , va lam is  
N á zá re th je  a z  em b eri Jónak ,

A panteisztikus remény — a V igaszta ló  A n a to le  
F ra n ce  gondolataival egyező — szólal meg 
a T o vá b b  a  h a jóva l strófáiban. Az igazi remény 
és Ady valódi attitűdje a történelemmel szem
ben utolsó nagy lélegzetű forradalmi versé
ben, az E légedetlen  ifjú pan asza  ban fogalmazó
dott meg végső érvénnyel. Mert Ady gondol
kozásában végig eleven volt a forradalom 
igenlése: hogy meditációi közben a szkepszis 
is hangot kapott, ez sem feledtetheti el ezt az 
Ady-életműből bőségesen dokumentálható 
tényt. De hiszen szkepszisével is arra figyel
meztet, hogy az élet mindig összetettebb, 
nehezebb kérdéseket feladó, mint ahogy a leg
tudományosabb, legjobb hiszemű történelmi 
teóriák előre láthatják.

Mindez hitelesíti az E légedetlen  ifjú p an asza  
nagy erejű forradalmi indulatát, dühét — a 
vérmotívum itt jelenik meg egyértelműen 
világtisztító, emberszépítő szimbólumként —,

V ér, vér, vér,
B e  m eg  fo g  szépü ln i a z  E m ber,
H a  vérben  jó !  m egm osd ik  e g yszer  
S  b e  m egjavul.

de igazolja az esendő emberi nem történelmi 
útját, látva a H ozsánna b ízó  s írókn ak  mottóul 
felírt két sorát is :
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A z  e m b e re k  a  sira t á s t  
A J ó  á lm á é r t  is m egérdem lik .

S itt az м-en van a hangsúly. Ady gondolati
filozofikus kötészetének legnagyobb magaslata 
ez. Itt és ezzel emelkedik esztétizáló kortársai 
fölé, s lesz egyenrangú partnere a művészi 
és társadalmi megújulást mindig együtt hir
dető Anatole France-nak, Gorkijnak.

Ady meditációját a történelem értelmérő 
nyomon követve (ha vázlatosan is), a költő 
nagy intellektusát akartam érzékeltetni, a 
gondolkozó főt, aki értette az emberi törté
nelem törvényeit: előrelendítö tendenciáit 
csakúgy, mint tragikus zuhanásait. És éppen 
ezzel tudott ig a z i vigaszt is adni.

S Ü K Ö S D  MI HÁLY

Küzdelem  a z  ep ikával
Bevezetés I. Hangulat

Ismerjük a fennkölt és megalázó feladatot: 
ülünk egy kiadóban, szerkesztőségben, magán
szobában, négyszemközt, magyar vagyok, 
partnerem angol, orosz, német, de ha kis or
szág lakója, ha holland vagy svájci, akkor sem 
érti, amit mondok. Azt mondom, a magyar 
irodalom nem kevesebb más nemzetekénél ; so
kat, a kelleténél többet beszélek, de ezt az 
egyetlen mondatot bővítem. A költészetről ne 
essék szó, a költészet minden nyelven egyre in
kább magánügy, de itt van X. regénye, jelen
tőségét leginkább úgy érzékeltetem, hogy a 
mindkettőnktől sokra tartott amerikai regény
hez hasonlítom. Két kézzel ajánlom Y. do
kumentumprózáját, értéke méltánylásaként a 
mindkettőnknek sokat mondó kubai (spanyol) 
nem-fikcióra hivatkozom. Partnerem kitűnő 
irodalmár, illemtudó ügyfél, amúgy is vendég 
vagyok, ő a házigazda (Magyarországon is, az 
én szobámban is: aki irodalmunkat idegennek 
magyarázza, itthon is vendégnek érzi magát), 
hisz nekem, úgy tesz, mintha hinne, többször 
bólogat, ajkát csücsörítve ismétli a sosem 
hallott, kimondhatatlan neveket, nyomtatott 
nagybetűkkel noteszába jegyzem valamennyit, 
jóhiszeműségében nincs okom kételkedni. Fel
tételesen ígér, sajnálkozva jegyzi meg, ő nem ol
vas magyarul, szerkesztőségében, lektori gárdá

jában nincs magyar szakember, aki lenne, an
nak véleményében nem mindig bizhat. Befeje
zem, búcsúzunk, legközelebb újra kezdem; 
kifáradtam, szégyenkezem, büszke vagyok; 
cirkuszi mutatvány, hazámat szolgáltam.

Aki csinálta, tanúsíthatja, mint érezzük át 
magyarságunkat, magyar értelmiségi voltun
kat, nemzeti múltunk kényszerű és képtelen 
örökségét, ha ilyen literátor-párbeszéd csapdá
jába kerültünk. Beleestünk vagy belesétáltunk, 
egyre megy; húsz perc múlva nemcsak az anya
nyelv, de a teljes, ezeréves történelem rács
rendszerét érezzük magunk körül. Regények
ről, regényírókról akarok beszélni, nem tehe
tem, értelmeznem kell, már a magyar iroda
lom természetrajzánál tartok, eszméink múlt
jához, nemzeti eseménytörténetünkhöz érek, 
iparkodom, hogy követhetően elvont sűrít
ményt fogalmazzak, de a nemzetközileg ért
hető konkrétumokkal se fukarkodjam, tatár- 
dúlás, törökvész, német fenyegetés, két po
gány közt egy hazáért folyt ki vérünk. Közben 
feszélyez korlátolt nyelvtudásom, fogalmazá
som darabos, árnyalásaim elsikkadnak, part
nerem udvarias türelme is ingerel, egykorúak 
vagyunk, én a folyóirat-közleményeit is olvas
tam, ő csak külalakomat tanulmányozhatja. 
Alig beszél, hallgatásával is fölényben van, 
fölényét nem ő teremtette, csak örökül kapta; 
ha nem hagyjuk abba, meggyűlölöm.
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Bevezetés II. Érvek

önmagunkon kívül kit érdekel a magyar iro
dalom? Kire tartozik folyamatos magánbána
tom: lektori véleményt szövegezek az Európá
nak, a magyar fordításra ajánlott, nemzetközi 
sikerű, kétmillió példányban öt földrészen is
merős regény majdnem olyan jó , mint bará
tomé a Vármegye utcából. Ki veszi észre, hogy 
Updike neve mindenütt fogalom és mérce, 
ahol regényt olvasnak, Konrádot és Kardost 
viszont a Magvető adja ki, nyolc-nyolcezer pél
dányban. Ritka szerencsések, három év múlva 
németül, franciául is megjelennek; majd any- 
nyian olvassák, úgy méltatják őket, mint nálunk 
egy figyelemre méltó regényírót Tanzániából.

Már a rokonszenv feltétlen jele, ha nem
magyar vendégünk, vendéglátónk túljut ud
varias szabványain, és kimondja: nem a ma
gyar próza természetére, hanem jó magyar 
regényekre kíváncsi. Ha némi tárgyismerettel 
is rendelkezik, halk kioktatást remélhetünk: ne 
romantizáljuk a tényeket, ne kenjünk mindent 
a nyelvi kalodára. A magyar irodalom utoljára 
1965 után keltett általánosabb figyelmet. Nem 
esztétikai okokból. Mérjük össze a világnyel
veken megjelent akkori lengyel és magyar an
tológiákat, folyóirat-különszámokat. Andrze- 
jewski, Brandys prózája, Rózewicz drámája, 
Kolakowski tanulmányai. A  magyar gyűjte
ményekből Déry novellái maradtak meg; talán 
némi politikai publicisztika, kordokumentum
ként; a többi néma csend.

Partnerünk érve alig vitatható. Kívülről néz
ve a magyar irodalom apró, jelentéktelen kelet- 
közép-európai ország terméke; figyelmet folya
matával nem, csak kimagasló műveivel remél
het. Ha viszont e kimagasló regényeket — vagy 
hiányukat, hiányuk pótlását — keressük, iro
dalmunk folyamatához érünk. A  fejlődésrajz 
tanulságait házi használatra nem kerülhetjük 
ki. Mai értékeinket, elmaradásunkat, az el
maradás lehetséges felszámolását a magyar 
próza kétszáz éves alakrajza világíthatja meg. 
A sokszor ismételt, ritkán átgondolt közhely 
igazságtartalmát is: a világirodalmi szintű 
líra mögött miért maradt önmaga lehetőségei 
alatt a magyar epika.

A z ÉRVÉNYESSÉG FELTÉTELEI

„Annak a bódénak, amit én Budapesten, az 
árusok terén felállítok, a világ minden pontján 
meg kell állnia” — írta egyszer Mándy Iván. 
Egy mondatban, teoretizálás nélkül fogalmaz

ta meg epikánk, minden epika eszményi igény
szintjét. Legjobb elbeszéléseiben neki sikerült. 
Legjobb műveikben másoknak is. Novellis
táknak gyakrabban, regényíróknak ritkán.

Aki a személyes és kollektív nemzeti sérel
mek érzelmi elfogultsága nélkül kívánja meg
vizsgálni, hogy a magyar próza 1970-ben miért 
ismeretlen az ország határain, a magyarul ol
vasók közegén túl, akadályként nemcsak az 
untig emlegetett nyelvi elszigeteltséget találja. 
A tényszerű bizonyosságot is, hogy regényeink 
túlnyomó többsége más nyelveken nem, csak 
magyarul érthető. Magyarok írták magyarok
nak. A csak országhatárok közti érvényesség, 
a határokon túli érdektelenség vezet el epikánk 
alapvető ellentmondásaihoz.

Közhely, hogy minden nemzeti — anya
nyelven fogalmazott — irodalom elsődlegesen 
a meghatározó és befogadó nemzeti közeghez 
szól. Nehezebben dönthető el, hogy ez a nem
zeti irodalom hol, mikor, miért lesz a világiro
dalom része. Egy lehetséges válasz: ha orszá
gos, helyhez-időhöz kötött anyaga, anyagának 
közlésformája egyetemes, mindenütt és min
denkor felfogható üzenetté tágul. Ha szeren
csés feltételek társulásával eléggé általános, 
általánosítható ahhoz, hogy korokon és hatá
rokon túl is érvényes legyen.

A regény alkalmasint akkor éli túl keletke
zésének helyét és idejét, ha tényei, eseményei, 
alakjai önmaguknál többet jelentenek. A XIX. 
századi realizmus azért a regényírás máig leg
nagyobb korszaka, mert olyan országokban 
született meg, amelyek vagy a világtörténelmi 
fejlődés nagy mintái (Anglia, Franciaország), 
vagy mintaérvényű kivételei (Oroszország). 
A történelmi példákat a XX. század módosí
totta, de az esztétikai szabály érvényes maradt. 
Ha korunk emlékezetes regényeit kell elsorol
nunk, kis népek íróira ritkán gondolunk. Kis 
népek szerencsés írói akkor Írtak maradandó 
regényt, amikor nemzeti sorsuk valamely kü
lönleges fordulóját sikerült egyszerre konkrét 
és általános történetbe foglalniuk.

Ez az egyszerű igazság érteti meg a magyar 
epika minden eredményét és hiányát. Nagysá
gát itthoni feltételeink-követelményeink kö
zött, visszhangtalanságát a határokon túl. 
Mindenki tudja, hogy irodalmunk kezdeteitől 
napjainkig a történelmi sors, a nemzeti létezés 
tükörképe. Nem itt a helye részletezni, hogy 
e nem szabadon választott, hanem kötelező 
élményként kapott-vállalt nemzeti feladatot a 
Ura — Balassitól Nagy Lászlóig — hogyan 
emelte egyetemes irodalommá. Prózairodal
munkat — ténykérdés — a nemzeti szolgálat
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visszafogta, háztáji feladatokra késztette, hely
től elrugaszkodó kísérleteit rossz lelkiismeret
tel béklyózta, egyetemes törekvéseit félkész 
eredménnyé torzította.

Bizonytalan valóság

Nagy regényhez időben tartósan létező törté
nelmi korszakok és szabályos fejlődésű, kelet
kező, éretté szilárduló, megmerevedő, felbom
ló, elmúló társadalmi alakzatok kellenek. Ha
tározott szerepű közösségek, rétegek, csopor
tok, osztályok gazdag és általánosítható epikus 
anyaga. Nyersanyagnak a magyar regény so
sem volt híján, az anyag érvényes absztrahá- 
lása tegnapelőtt, tegnap, ma, nyilván holnap 
is, mindig gond. A magyar regény antinómiáit 
belülről is átélő íróesszéisták már negyedszá
zaddal ezelőtt érzékelték a hiányt. Kolozsvári 
Grandpierre Emil (kinek egyik régi esszécímét 
kölcsönöztük, szerény tiszteletadásként, ta
nulmányunk élére) regényirodalmunk fő baját 
abban sejti, hogy nem adott, nem adhatott 
igazi típusokat. Regényfiguráink jellegtelen 
valóság szülöttei, múlékony, hamar felejthető 
keveréklények. Sőtér István látszatra paradox 
tétele még meggondolkoztatóbb: a magyar 
realizmus azért maradt el, írói, regényei azért 
nem olvashatók, mert Magyarországnak, a 
magyar történelemnek és társadalomnak sosem 
volt igazi valósága. Hiányoztak vagy elkésve, 
külföldi minták rossz utánzataiként valósul
tak meg a magyar társadalomnak azok a fej
lődésszakaszai, amelyeknek helyzeteiből, alak
jaiból, eseményeiből — modelljeiből — nagy 
regényirodalom születhetett volna.

Ne itt, ne most töprengjünk el, társadalom- 
történetileg mit jelent Magyarország sokszor 
emlegetett elkésett fejlődése, elmaradása az 
európai példáktól, a „porosz út” vállalása, 
sokfajta következménye a XX. század köze
péig. A beismert vagy apologetizált lemaradás, 
a késés felszámolásának görcse vagy az ön
megnyugtatás hivő, kedélyes, cinikus változa
tai a magyar művészetben talán pontosabban 
követhetők, mint a társadalomtörténetben.

A regény nagykorúsága a XIX. század; 
máig a klasszikus realizmus regénymintája 
ingerli utánzásra, tagadásra, meghaladásra 
az utódokat. Magyarország külső (történelmi) 
és belső (társadalmi) helyzete együttesen ered
ményezte, hogy jelentős korszakait, esemény
fordulóit a regény nem (nem a regény) örökít
hette meg. Sokáig, legújabb kora küszöbéig 
feudális ország, mezőgazdasági termeléssel,

alulfejlett iparral, két alapvető osztállyal, a 
rétegezett parasztsággal és a dzsentri-nemes
séggel, önarcú munkásság, polgárság nélkül, 
keverék értelmiséggel. Tenyérnyi ország, a 
függetlenség mindenkori nosztalgiáival, min
tákat utánzó belső szerkezettel, világbirodal
makhoz igazodó külpolitikával, nagyhatalmi 
játszmák felvonulási terepeként, kényszeredett 
szövetségesként, keveset számitó ellenségként, 
levert forradalmakkal, diadalmasan helyreiga
zító ellenforradalmakkal. Regényirodalmunk 
történelem és társadalom e kényszerű képleteit 
tárja a mai olvasó elé.

Hiányzó nagyregény

A klasszikus realizmus regényformája minő
ségi teljesség: összefüggő, összegező történet 
látványa és üzenete figurák és események hite
lesítő közegében. Ha innen nézzük, legnagyobb 
regényíróink késve és csonkán fejezték ki te
hetségüket. Jókai képzeletét akkor méltányol
ná, meséit akkor élvezné a legszigorúbb bíráló 
is, ha véleményét nem mérgezné a szégyen, 
hogy máig legnépszerűbb, legolvasottabb re
gényírónkról ítélkezik. Ha Jókai teljesítménye 
— a múlt századi, romantikus regény magyar 
változataként — irodalmunk lezárt, behajtható 
fejezete lenne. Ha a Jókai-regény nem akart 
volna a magyar valóság történelmi-társadalmi 
tükre lenni, ha a képzelet szivárványszínei nem 
újkori tragédiáink tanulságait (48-ét, 67-ét) 
szépítenék hősi mesekönyvfejezetté. Jókait 
alkata, tehetsége Victor Hugo regénytörténeti 
szerepének magyar megvalósítására képesí
tette. Többet akart, nagyobbat torzított: mel
lette, mögötte nem jelent meg, máig — végle
gesen — elmaradt a magyar Balzac.

Legnagyobb regényíróink közlése, módsze
re, társadalmi és irodalmi szerepe a műfaj 
egyetemes fejlődéséhez mérve jó félszázadnyit 
késett. Mikszáth romantikus realizmusa a 
Dosztojevszkij-regény kortársa, Móricz termé
szethű valóságábrázolása idején A z  e ltű n t id ő  
nyom ában, A  varázsh egy, a K lim  S za m g in  hatá
rozzák meg a műfajt. Szemlélet és módszer 
elmaradását azóta sem hozta be a magyar re
gény.

Regény helyett életmű

Idézzük fel legnagyobb prózaíróink életművét, 
a mindenkori teljesítmény szembeötlő egyenet
lenségeit. A mentséget tudjuk, lássuk a tárgyila
gos eredményt és tanulságot.
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Ma már nem szorul bizonyításra, hogy 
Jókai száz kötete, ha fantáziánál és mesénél 
többet keresünk, mennyire hiányos opusz, 
hogy hibátlan regényt nem tartogat. Mikszáth 
életművéből az utókor a három utolsó regényt 
becsüli igazán, de tudjuk, a N o s z ty  is, a Különös 
h á za ssá g  is, a mai felfogásunk szerint legtöbbre 
hivatott A  fe k e te  vá ro s  is önmaga lehetséges 
regényvilágát mennyi töréssel, repedéssel való
sította meg. A szemlélet megalkuvásából, a 
módszer hanyagságából, következetlenségé
ből. Századunk nagy epikusainál még feltűnőbb 
a reprezentatív regény hiánya. Legtanulságo
sabban talán Krúdy prózadzsungele bizonyít: 
a nyolcvan kötetnyi életműnek hiánytalan, 
önmagában érvényes regényremeke nincs, a 
nagy teljesítményt elbeszéléssel, folytatásos
szakadozott regény füzérrel, tehát egymást ma
gyarázó művekkel kell körülírnunk. És Móricz 
példája. Ha műfaji átszámítással kísérlete
zünk, a regényíró legfeljebb az Á rvácskáva l 
érte el a Tragédia, a S ze g é n y  em b erek , a B ar
b á ro k  novellisztikus magaslatát.

Külön könyvet érdemelne az izgalmas nyo
mozás: nagy prózaíróink hogyan, miért teher
mentesítették szüntelen munkával lelkiismere
tüket az elmulasztott remekművekért. A foly
tonos írás, a rengeteg — fontos, érdekes — 
„melléktermék” miként emésztette fel a kor
szakos regény funkciójának-műfajának át- 
gondolási és kihordási idejét, aprólékos mű
helymunkáját. Móricz, Krúdy, Karinthy, Ter- 
sánszky, a tehetségét tudatosan ismerő, hiva
talnoki munkafegyelmű Kosztolányi példája 
közös feltételekre és meghatározásokra utal.

Először. A XIX. század második felétől a 
regényírás a magyarországi félkapitalizmusban 
is bevett foglalkozási ág lett, kereseti forrás, 
egy a sok közül. Az önkifejezés vágyán, az 
alkotás örömén és hasznán túl azt a gyakorlati 
célt szolgálta, hogy eltartsa az írót s többnyire 
népes családját. Kiadó és közönség a nagy
epikát kedveli, az írónak tehát elvi-gyakorlati 
kötelessége, hogy évente, kétévente új regényt 
írjon. Közben tárcát, cikket, riportot termel, 
napilapba, hetilapba.

Sokáig szemérmesen kerülgettük „magas” 
irodalmunk meghatározói közül e profán gaz
dasági tényezőt. Magyar irodalomszociológia 
nincs, a szakembereket is meglepte Mikes 
Lajos nemrég publikált levelesládája s a Hat
ványhoz írt, pár éve kiadott levelek nyomasztó 
egyhangúsága. A Nyugat-nemzedék nagyjai, 
újabb irodalmunk más jelesei folyton pénzt 
kérnek, kölcsön, előlegbe, örökbe, alázatosan, 
szemérmetlenül, zsenijükre hivatkozva, lyukas

cipőtalpukra mutatva, éhező gyermekeikre 
utalva. Móricz Virág kitűnő kötete, a M ó ric z  
s z e r k e s z tő  úr még egyértelműbben bizonyít: a 
már befutott, nagy író állandó anyagi gondjai
ról, írásait, írásai tervét pénzkereseti forrásként 
csoportosító szükségletéről.

De Balzac folyamatos pénzzavarairól is 
tudunk, jóval korábbról. A balzaci regény
folyam mégsem kevesebb, csak más szerke
zetű, mint Stendhal türelmesen kihordott, 
nehezen megalkotott életműve. A második 
irodalomszociológiai szempont azért fonto
sabb, mert jellegzetesen magyar.

Kicsi ország, sok író. Mindig sok író, a 
szükségletet ma is fölösen fedező író. Az or
szágos szükséglet szabatosan nem mérhető, 
mégis bizonyos, hogy hazánk olvasni képes
hajlamos lélekszámához mérve nemcsak a 
költők, a prózaírók is egymás sarkára hágnak. 
Ebben a sűrű íróközegben kritika szentesítés 
nélkül is nyilvánvaló, hogy kevés művel a kö
zönség tudatába és az irodalomtörténetbe egy
képpen nehéz bekerülni.

Prózaíróink nagy életművének, kevés re- 
gényremekének alapokát azonban mélyebben 
kell keresnünk.

Mindenes írástudó

Regényműhelyének berendezésével a magyar 
prózaíró kétszáz éven át keveset törődhetett, 
műfajának szerkezeti törvényein, fejlődésfor
máin alig törhette a fejét. Nem maradt ideje, 
mással volt elfoglalva. Mindenki tudja, hogy 
epikánk — kezdeteitől — a nemzeti-társa
dalmi elkötelezettség műfaja. Ritkábban vesz- 
szük szemügyre, hogy a próza elkötelezett
sége — szemben a líráéval — miért, mivel hát
ráltatta a regényműfaj felnövekvését, nagyko
rúságát.

Mi az elkötelezettség az irodalomban? Kö
tődés, kötöttség egy átfogónak és üdvözítőnek 
remélt morális, szociológiai, politikai szemlé
lethez. Ez a szemlélet a magyar regény kor
szakain át gyakran változott, eszmetörténeti 
tartalma — mai tudásunkkal—  erősen vegyes, 
felemás. De az elkötelezettség anyaga és mód
szere közös: a magyar regényíró Eötvöstől és 
Keménytől Mikszáthon, Móriczon át napja
inkig a nemzeti lét információs és dokumen
tatív rétegeiből építkezett. Az anyag, a téma, a 
tárgy, a történet jellegzetesen magyar; csak a 
magyar történelem és társadalom behatóbb 
ismeretében méltányolható. Móricz Zsigmond 
külföldi visszhangtalanságának itt kereshetjük
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az okát. Regényeinek csak itthoni, Magyaror
szágra érvényes anyagában, szemléletében.

Adjuk ehhez a módszer, műfaj formai követ
kezményeit. A magyar adottságokra épülő 
regény bö eseményanyaggal, tapasztalati hite
lességgel, a közvetlen ok és okozat összefüggé
seivel, lineáris-kronologikus cselekménnyel dol
gozott. Fö ága — első vagy harmadik személy
ben, nyíltan vagy álcázva — a regényesített 
önéletrajz. A személyes tudat tapasztalatai : ha 
valaki egyszer strukturális elemzést szentel a 
magyar epikának, az uralkodó regénytípust 
ilyen fejezetcímen összesítheti.

Irodalmunk közvetlen társadalmi szerepé
ből következett, hogy az epika ritkán terem
tett „tiszta” szépirodalmat. Nemcsak azért, 
mert a regényírók — szinte kivétel nélkül — 
publicisták, esszéisták, szerkesztők, amatőr 
vagy hivatásos társadalomkutatók is. Regé
nyeik nagy többsége is „alkalmazott” iroda
lom, szociológiai-ideológiai eszmék, jelenségek, 
életmódváltozatok, magatartásformák megje
lenítése a fiktív történetben. Ez a regényfajta, 
hatalmas tapasztalati anyagával, elkötelezett 
világképének gondolati tartalmával a múltban 
a klasszikus realizmus, századunkban az ese- 
ményes epikát értelmezéssel korszerűsítő ana
litikus regény sokféle változatait eredményez
hette volna. Nem így történt, epikánk fő ága 
nyersen és közvetlenül stilizált, a nemzeti-tár
sadalmi információk természethű rögzítése 
másodlagosnak hitte a műforma fejlődéstör
vényeit, szerkezeti követelményeit.

Ha az újkori magyar regényirodaimat össze
tevőire bontjuk, ha „tartalmát” és „formáját”, 
nemesebb szavakkal információs bázisát és 
műfajstruktúráját külön-külön vesszük szem
ügyre, kettős hiányt tudatosíthatunk.

TÁRGYI HIÁNY

Epikánk egyik paradox ellentmondása a sok 
közül, hogy az elkötelezettség gyakorlati köve
telményeiből, a magyar valóság dokumentatív 
jelenségközvetítéséből is sokat elmulasztott. 
A magyar regény nagy fehér foltokat hagyott 
megíratlanul.

Aki a millennium és a felszabadulás közti 
arisztokráciáról kíván érvényes szöveget ol
vasni: ha többet akar Bánffy Miklós széteső 
ciklusánál, Zilahy regényfolyamnak álcázott, 
kétségtelenül érdekes sztorigyűjteményénél, 
Károlyi Mihály önéletrajzának első fejezetei
vel kell beérje. Hiteles, élménydús, távolság- 
tartó krónikát olvashat: remek leírást és elem

zést, sajnos, nem regényt. Keverék polgársá
gunkról — Déryn kívül — megint nem regény, 
hanem Márai memoárja, az E gy p o lg á r  va llo 
m ásai mond hiteleset. Maradandó munkás
regényt Kassák legjobb művei és a R o zsd a te 
m ető  között lámpással is alig találunk.

A dzsentri és a parasztság: Jókai, Mikszáth, 
Móricz óta regényeink ezt a két nagy osztályt 
írják le. Az újkori Magyarország álpolgári 
korszaka is feudális maradt, polgári, poszt
polgári rétegeink máig érően kevertek, regénybe 
emelhetően „tiszta” társadalmi minták nincse
nek. Nemcsak Jacques Thibault nem jelent, 
nem jelenhetett meg Magyarországon, Antoine 
sem; a két világháború közti középosztály, a 
jogászi-államhivatalnoki értelmiség a dzsentri
nemesség hanyatlóbb rétegeiből jött. Senki 
sem kérheti számon, csak tárgyszerűen sum
mázható, hogy az újkori családregénytí
pus — a jelképes család kibontakozása, felfu
tása, hanyatlása, a családtagok szétrajzása — 
nálunk nem született meg, legfeljebb silány 
utánzatok olvashatók.

A magyar társadalomfejlődés közismert 
tanulsága, negatív eredménye, hogy nagy for
dulatai nem valósulhattak meg; csupa vesztes 
csata, levert forradalom, győztes ellenforrada
lom, megszakadt-megszakított kísérlet. Ezért, 
hogy történelmi robbanásaink egyikéről sem 
született meg az annyiszor elképzelt nagyre
gény. A 48-as szabadságharc leginkább a A  
kőszívű  em ber f ia in a k  kifényezett hőstörténeté
ből tanulmányozható, kötelező olvasmány 
gyanánt. És múlnak az évek, öregszenek, el
halnak, kedvüket, emlékeik elevenségét vesztik 
a hajdani kortársak: a regény egyre messzebb 
távolodik az újkori magyar történelem nagy 
fordulóitól. Jó-rossz riporton és szépítő anek
dotán túl csak a V isegrádi utca (nem regény) 
és Sinkó O ptim istákba  idézi hitelesen a magyar 
19-et. Szerepünkről a második világháborúban 
csak mostanában született hiteles regény a 
szabványok után; Örkényé, Cseresé; ki jöhet 
még, megélt élménnyel, elemzésre képes ta
pasztalattal? Epikánk minden rossz tünetét 
jelképezheti, hogy a „személyi kultusz” korá
ról két magyar író írt nagy könyvet, megint csak 
Lengyel József és Sinkó Ervin. Nem regényt; 
elbeszélésfüzért és önéletrajzi dokumentumot. 
És egyikük sem a kószák magyar jelenségeiről. 
Ne csodáljuk, hogy 56 mélyebb ábrázolásával 
is adós a magyar regény; könnyen kiszámítha
tó, hogy az idő múlásával ezt a hiányt is egyre 
kevesebben pótolhatják.

Adósságaink — ismételjük — egy realista 
igényű és szándékú regényírás mulasztásai.
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A magyar regény mai átmenetiségének, meg
győző és ingatag kísérleteinek egyik alapoka, 
hogy adósságai tudatában rossz a lelkiismerete. 
Szépíti, tagadja, sejti, tudja, de mindenképpen 
érzékeli, hogy a realista regényműfaj előbb 
romantikával, majd naturalizmussal, a két 
világháború között szociográfiai dokumen- 
tarizmussal keverten valósult meg. Ahol is nem 
a ténybeliség anyaga, hanem módszere fokozta 
le a regényt. A dokumentum pőrének érezte, 
ezért szégyellte önmagát, naiv etilizációval ke
veredett, keveredésével ingatag műformát ered
ményezett.

MŰFAJI HIÁNY

Ha tárgyában, anyagában ennyit mulasztott a 
magyar regény, akkor formájának, forma
nyelvének hiánya még bizonyosabb.

Regényirodalmunk hagyományos vonulata 
a személyes létezés és tudat mozgási, történési, 
változási lehetőségeiből teremtett történeteket. 
Önmaga tapasztalatainak világában és világá
ról a magyar regényíró mindent tudott. Tudta, 
szabatosan kijelölte, hogy regénye térben hol, 
időben mikor játszódik, az események társa
dalom  és életmód mely rétegére érvényesek. 
Tudta, hogy Lajos miért és hogyan jött be a 
szobába, Anna mire gondolt, míg kenyeret sü
tött vagy vonatra szállt. Részletesen leírta 
Lajos külsejét, merte Annának nevezni Annát. 
Tudta, hogy milyen társadalmi információ, 
környezetadalék, lélekrajz hitelesíthet egy szé
les olvasóközeghez szóló, „életszagú” regényt.

Ez az „életszag” — a realistának tervezett, 
de többnyire naturalista módszer, a szemmel 
belátható felszín regényesítése — a valóságáb
rázolás mélyebb, maradandóbb dimenzióit 
szorította ki a magyar regényből. Sok esemény- 
nyel, sok szerzői kommentárral dolgozó, eset

leges szerkezetű átlagregényeink nem érezték 
szükségét, hogy a műfaj indokolt újításait a 
magyar valóságanyagra alkalmazzák. E szá
zadi epikánkból ezért hiányoznak a modern 
regény átgondolt eredményei. így érthető, 
hogy irodalmunk kisebbsége, amely figyelme
sen igazodott a két háború közti, második 
világháború utáni regény találmányaihoz, a 
magyar próza fejlődését alig alakította, széle
sebb közönséghez nem jutott el. Ha Déry, 
Örkény, Ottlik, Mészöly s néhány fiatalabb 
kortársuk teljesítményét leszámítjuk, „mo
dern” regényíróink túl könnyen kerülték ki az 
utált provincializmust. Stiláris és hangulati 
elemeket tanultak el a nyugati regénytől; tech

nikát kölcsönöztek, nem a formát szervesítet- 
ték. Nagyon kevés régibb-újabb példát isme
rünk, amikor a magyar regényíró átgondolta 
anyaga és közlése formai szükségletét; a jelké
pes tér, az általánosított idő, a megbontott 
eseménymenet, az elemző közbeékelések belső, 
strukturális igényét. Olvasmányélmények átül
tetésével, szerkesztés, atmoszféra, előadásmód 
leleményeivel aligha tüntethetők el a magyar 
próza ellentmondásai. Regényirodalmunk nem 
lett (ma sem lesz) korszerű, ha történetünket 
nem — szabályszerűen — az elején, hanem — 
esetlegesen — a közepén vagy a végén kezdjük, 
ha a nemzeti anekdotázást nemzetközi esszéizá- 
lásra cseréljük, ha Móricz módszere helyett 
Proust (Hemingway, Salinger, Beckett) techni
kájára esküszünk. Ilyen könnyen nem megy.

N agy próza — csonka regény

Mindeddig —úgy hiszem — nem arról volt szó, 
hogy újkori prózánkból nem született nagy 
eredmény. Tömören úgy mondanánk, nagyobb 
eredmény született, mint ahány nagy mű. És 
több nagy mű, mint ahány korszakos regény.

A XX. századi magyar próza maradandó 
teljesítményeit a novella jelzi, Nagy Lajostól és 
Gelléritől Mándyig. És a regényformát érzé
keny ösztönnel vagy tudatos elővigyázattal 
kikerülő önéletrajzi dokumentum.

Zavarba jövünk, ha századunk hibátlan 
magyar regényeit kell elsorolnunk; megszámo- 
Iásukra félkezünk ujja elég. Zavarunk oldódik, 
ha regény helyett prózamű említése a felada
tunk. Az E g y  em ber é le te , a F ekete  ko lostor, 
az U ta zá s  a  koponyám  k ö rü l, az A za re l, a K is
kun halom , a P u sz tá k  n épe , a B űntudat, a S zá m 
a d á s  epikánk csúcsai. Szerzőik majd mind
egyike regényt is írt; regényeik múlandóbbak a 
memoárból, krónikából, esszéből, szociográ
fiából elegyedett alapműnél. Még Szabó Dezső 
szélsőséges pályája is bizonyít. Egykor híres 
regényei ma nemcsak világképükkel taszíta
nak; formájuk, előadásuk szinte olvashatatlan. 
Önéletrajza eleven híradás maradt.

„Magyarország kicsi literatúrájának védő
szentje: szent Anekdota. Nyugaton a írásmű
vészet nagy harcok után legyűrte az anekdo
t át . .  . Igazi íróktól az egész Életet követelik 
itt. Nem csupán a mulatságos morzsákat” — 
írta Ady, 1906-ban. Ne merengjünk el — há
nyadszor? — Ady rögtönzött újságcikkeinek 
máig érvényes telitalálatain. Az idézet most 
csak arra kell hogy figyelmeztessen: regénye
inkre — 1906-ig és azóta — az anekdota bur

40



jánzott rá. Azok életművét is kikezdte, akik 
tanulmányaikban hibátlanul elemezték, pró
zájuk legjavában elhárították a kisértést. Az 
anekdota a személyes tapasztalatra büszke, 
önéletrajzi élményből inditó regény bővítke- 
zésének többletterméke, az átélt vagy hallott, 
olvasott eseménytöredékek kerek történetté 
stilizálásának műfaja. A magyar irodalom 
szorgalmas olvasója mármost azt veheti észre, 
hogy a személyes tapasztalathoz ragaszkodás, 
a stilizált önéletrajziság egyfelől anekdotiz- 
must, anekdotákkal szétdarabolt cselekményt, 
ingatag szerkezetet, vagyis félkész, feledésre 
méltó regényeket teremtett. Másrészt — a 
nyílt vagy álcás önéletrajzokkal — a magyar 
próza csúcsaira vezetett.

Érdemes belegondolni.

ÖNÉLETRAJZ ÉS REGÉNY

Az önéletrajz már akkor fontos műfaja irodal
munknak, amikor regényt még senki sem ír 
magyarul. A XVII. századi Erdélyben, Bethlen 
Miklós, Kemény János, Misztótfalusi, név
telen kortársaik művében. Mindegy, hogy ez 
a nagy memoársorozat kinél készült netáni- 
majdani közlésre, kinél pusztán személyes 
szükségletre, írásos ön-tehermentesítésre. A 
megírt, félretett, végrendeletben elszámolt mű
vek előbb-utóbb napvilágot láttak, s bár sem 
az irodalom, sem a közönség tudatában máig 
nem kerültek méltó helyükre, szerepük alap
vető. Az intézményes irodalom embrionális 
állapotában, olvasók nélkül, kritika nélkül ez 
a régi memoárirodalom a személyiség teljes 
életútját, az íróval m eg tö rté n t és m egtörtén h ető  
dolgok egységét teremtette meg. Első személyű, 
hiteles totalitást, először, nem utoljára a ma
gyar próza történetében. Hiteles teljességet 
abban az értelemben, hogy a külső esemény
sor nemcsak az életút tényeit, de lehetőségeit, 
választásait, döntéseit, tanulságait is megörö
kítette. A cselekvés és a cselekvés értelmezésé
nek egységét.

Ezt a szeméremkorlátokat nem tűrő beszá
molót, az első személyben megszólaló ember
lény mindent elmondani akaró önrögzítését 
regényirodalmunk máig nem ismeri. Nagy
szerű Ö n éle tírásában  Bethlen Miklós sze
relmi életéről, szexuális tapasztalatairól is be
számol. Kolozsvári élményeiből olyan adalé
kokat sem hallgat el, miszerint „Csók csecsén, 
orcáján sok volt, de le sem feküdt, egymás 
szemérmét nem láttuk, nem fogtuk, nemhogy 
Venus lett volna, pedig én úgy égtem mind az 
ágyban, mind itt a kertben, hogy a mag is el

ment tőlem.” írta ezt 1710-ben. Kétszáz év 
múlva Móricz Zsigmond első regényeinek sze
rényebb tényanyagú, stilizáltabban közölt ero
tikáját országos ellenkezés fogadta.

Az egyetlen példa a magyar önéletírás és a 
magyar regény eltérő szerepét tárja fel. Bethlen 
Miklós önmaga könnyítésére, „maga mentsé
gére” írt memoárja évtizedekkel a keletkezés 
után látott napvilágot. Móricz azonnali és 
tömeges olvasmánynak szánta a S á ra ra n y t.  
Az a magyar társadalom, amely regényt fo
gyasztott, s elvárásával a látszatra legszaba
dabb regényíró közlésére, formájára is hatott, 
Marx híres mondását bizonyította: „nem tud
ják, de teszik.” Dolgozott, szerelmeskedett, 
politizált, eszményeket tervezett, eszményei 
csődjén kesergett, olykor életén, élete múlásán 
is eltöprengett, de sorsát sohasem gondolta át, 
létezésének szabályait nem tudatosította. Élete, 
gondolkodása, kifejezésmódja sztereotípiák
hoz igazodott, s íróitól is létezésének sarkigaz
ságait, ösztönös elhallgatásait, öntudatlan 
egyezkedéseit várta el. Ez a nyomatékos közön
ségigény húzott falat epikánk fiktív és nem- 
fiktív műfajai közé.

Regényeinket a naturális tényanyag hitele
síti, önéletrajzaink dokumentumhű esemény
menetét is kiszínezi, szépíti, helyesbíti a kép
zelet, az önéletíró elhagy, kiemel, fikciós tehet
sége műfajegységbe rendezi a vele történteket. 
Epikánk ténykezelése, szerkezeti építkezése, 
személyiségalakítása, az elbeszélés módszere 
mégis két nagy ágra oszlik. Kétszáz év óta a 
magyar prózaíró akkor nyitotta meg gátlás
talanul önmagát, akkor számolt be őszintén és 
hitelesen a számára legfontosabbakról, amikor 
nem feszélyezték a „kitalált” regénytörténet 
követelményei, amikor képzeletét csak önmaga 
tudásának, tapasztalatmennyiségének stilizá- 
sára hasznosította. Innen érthető, hogy például 
Márai terjedelmes életművéből egyedül az E g y  
p o lg á r  va llom ása i látszik maradandónak, s a 
nekünk ellenszenves N a p ló  is többet, fontosab
bat mond, mint a hajdani, elmúlt regények. 
Kassák epikus életművének nagy eredménye, 
a proletariátus megszólaltatása minden regé
nyében, az A n g y a lfö ld b e n  is töredékes, csak az 
E g y em b er é le té  ben hiánytalan: ahol osztályát, 
osztályának sorsokra, élethelyzetekre elosztott 
anyagát önmaga fejlődésrajzában összesíthette. 
A „népi” próza lehetőségeit Illyés teljesítette 
ki. Jókor és tudatosan érezte meg, hogy anya
ga igazi regényre nem képesíti. A P u sz tá k  n ép e , 
az E b é d  a  k a sté ly b a n  megelőzte a non-fiction 
mai divatját; a tudatosan kidolgozott műfaj a 
magyar epika világirodalmi rangú teljesítménye.
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A FIKCIÓ HATÁRAI

Nem elég, ha ezt mondjuk, prózánk csonka 
fejlődését fikció és dokumentáció egymást ta
gadó kettőssége magyarázza. A regény, ha 
egyetlen mondattal határozzuk meg, történet; 
történet valakiről, valamiről. Maradandóságát, 
múlandóságát végül is e történet minősége 
szabja meg: mennyire tágas és telített, konkrét 
és jelképes, ma, holnap, örökké érvényes. Ha 
újabb epikánk legfontosabb műveit kívánjuk 
felidézni, emlékezetes regénytörténet ritkán 
jut eszünkbe. Az elkésett magyar fejlődés, a 
torzult társadalomszerkezet, gazdasági és poli
tikai létezésünk hiányai tanulságosan terhelték 
meg a magyar epikát. A mindig bizonytalan 
körvonalú, szilárd társadalmi alakzatokat és 
tudatformákat alig ismerő magyar valóság 
egyéni sorsot, katarzist, tragédiát teremtett 
ugyan (bőségesen, fölösen), de a nagy regény
történet érett valóságanyagát, a rendszerezés 
és szabályalkotás tárgyilagosságát és távlatát 
megtagadta. Bizonyosat a magyar prózaíró 
leginkább csak önmagáról, önmaga tapaszta
latilag átélt közegéről-környezetéről tudott. 
Az epika szabályai szerint ez a novella és az 
önéletrajz feltétele, nem a regényé. A H alálfia i, 
a R ó zs a  Sán dor, a S zin d b á d , a K a k u k  M a rc i:  
legnagyobb íróink küzdelme, hogy történelmi, 
társadalmi, etnológiai, lélektani közlésüket egy 
kitalált történet szilárd és tág keretei közt fog
ják össze. A közlés — nekünk, magyar olva
sóknak — maradandó, az eseményanyag min
dig fontos és érdekes, de a regénytörténet sza
kadozott, a regényforma hiányos.

Utolsó példa, fentiek értelmezésére. Németh 
László a XX. századi magyar irodalom nem
csak legérdekesebb jelensége, de egyik legna
gyobb regényírója is. Ideológus író, aki témáit 
és téziseit tanulmányain túl regényben és drá
mában is megfogalmazza. Önéletírásának haj
dani, első kötete az életműhöz képest nem je
lentős, a folytatás eddig elmaradt. Németh 
László tehát — újabb prózánkban szinte egye
dül — nem a regények helyett, a regények fö
lött alkotott öndokumentumot.

Rogénytermése viszont jellegzetesen oszlik 
kétfelé. Nagy ciklusa a magyar XX. század 
minden társadalmi ellentmondására, gondolati 
problémájára rákérdezni és válaszolni akart, 
egy mintaként választott személyiség fejlődés- 
történetével, a „neveltetési regény” műfajával. 
Az U to lsó  k ísé r le t elakadt, s ami elkészült belő
le, nemcsak a magyar prózának, a szerző re
gényírásának sem csúcsa. Ha ma olvassuk, a 
K o c s ik  szep tem b erb en , A  m á sik  m ester, az

A lsó v á ro si búcsú, a S ze rd a i fo g a d ó n a p  a magyar 
esszéregény fontos kísérletei és egy Németh 
László-monográfus paradicsoma. Bennük ta
nulmányozhatja, hogy az esszékből jól ismert 
gondolati tételek mint jelennek meg a regény
formában, miként keverednek a realistának 
szánt műfaj tapasztalati anyagával. A magyar 
regény minden hiányát bepótolni vágyó, ha
talmas ciklus alkalmasint azért szakadt félbe, 
mert a történet, a mindent átélő és átgondoló 
Jó Péter egyedi sorsa nem bírta el a rátelepített 
intellektuális bőséget. A regényfolyam hőse az 
események alakítójából elszenvedőjük lesz. 
Annyi gondolaton kell eltöprengenie, gondola
tai kedvéért oly sok átlagos élethelyzeten át
vergődnie, hogy története lelassul, darabokra 
törik, öntörvényű regényvilágot nem enged ki
bontakozni. Németh László korszakos regé
nyei, a G yász és az Iszo n y  akkor születtek meg, 
amikor az író lemondott az ideológus-nemzet- 
nevelő külső többlettudásáról. Amikor író és 
regény nem akart többet, mint egy köznapi 
magyar sorsképletet egyetemessé általánosítani, 
s közlését hiánytalan, zárt történetbe foglalni. 
A nemzeti dokumentumot önérvényű regény
világgá tágítani.

Németh László epikája a másoké helyett is 
példa. A modern magyar regény dokumenta
tív, esszéisztikus, fikciós kísérletei egymást 
tagadó műfajváltozatokra különülnek el. És 
ez a sokágú, győztes-vesztes kísérletsorozat 
lehetőségeinél ritkábban jutott el a hiánytalan 
regényteljesítményig.

Lehetőségek

Tárgyilagos tünetei a hetvenes évek elején így 
láttatják a magyar epikát. Fejlődéshiányaira 
nem szerencsés, ha azt mondjuk: kis népek iro
dalmának mindenkori mulasztásai. A felmentő 
egyszerűsítést nemcsak a magyar líra nagy pél
dája cáfolja. Földrajzi szomszédaink — kelet
európai kis országok — modern epikája is.

Ha a lengyel, a cseh, a jugoszláv regény utol
só negyedszázadához mérjük a magunkét, elő
tárul epikánk eredményeinek-hibáinak minden 
szabálytalansága. Nem vagyok szakembere 
szomszédaink irodalmának, de a fordításban 
közvetített művek és a róluk szóló elméleti 
irodalom azt bizonyítják, hogy a lengyel, cseh, 
jugoszláv regény alkalmas időben és meggyő
zően szervesítette a műfaj nemzetközi ered
ményeit. Érett regénymintákat teremtett a 
modern kelet-európai valóságanyagból.

Igyekszem pontosan fogalmazni. Senki sem 
mondhatja, botorság mondani, hogy Krleza
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vagy Andrzejewski nagyobb regényíró Németh 
Lászlónál vagy Dérynéi; hogy a legjobb Párái 
több a legjobb Örkénynél. Magányos regény
remekre, A fe le ség em  tö r té n e té h e z  hasonlóra 
hamarjában nem is emlékszünk szomszédaink 
irodalmából. A magyar regénytörténetböl nem 
a kivételes csúcsok, hanem a művek szerves 
folyamata hiányzik. A korszakos regény min
dig, mindenütt kevés; nálunk a műfaj múltjá
nak, jelenének, funkciójának, teherbírásának 
átgondolt gyakorlata hiányzik. A jelentős re
gények biztonságos átlaga, amelyből a remek
mű nem rendhagyóan, hanem otthonosan 
nőhet ki.

A statisztikai átlag az irodalomtörténetben 
érvénytelen, de az irodalomszociológiában so
kat mond. Statisztikailag a magyar regény több
sége az utolsó negyedszázadban a természet
utánzó realizmus módszeréhez igazodott; a 
cseh, lengyel, jugoszláv regény a jelképes, mo- 
dellizált antinaturalizmus műfajához. A művek 
zöme — statisztikailag — nyilván közepes; itt 
is, ott is, Így is, úgy is. De szomszédaink regény
átlaga mintha alkalmasabb környezetet kínálna 
a remekműveknek. A műfaji kísérletezés nem 
hagyománytörő, rajongást vagy letorkolást 
kiváltó magánvállalkozás, hanem az iroda
lom természetes gyakorlata. Miért lengyelül, 
miért nem magyarul született meg például 
Brandys esszéregénye, a L ev e le k  Z .  asszon yn ak?  
Brandys kitűnő író, de aligha jobb, mint 
alkatilag rokon magyar kortársai. A műfaj 
azonban, az esszéregény nálunk idegen. Bran
dys bizonyára gátlástalanul tervezte ki regé
nyét. Ha magyar írónak jut eszébe hasonló 
vállalkozás, önmagában is előítéleteket kell 
leküzdenie: szabad-e, lehet-e, elfogadható-e, 
ha eseménytelenül intellektuális formában, 
fiktív levélfüzérben közli anyagát?

Nagyjából tudjuk, hogy szomszédaink iro
dalma történetileg hol különbözik a miénké
től, hogy a nemzetközi avantgarde kísérletei a 
két világháború között lengyelül, csehül, szer
bül korán és eredményesen szólaltak meg. Tud
juk — sejtjük —, hogy például a mai csehszlo
vák regény érettségét, gyermekbetegségei el
hagyását mivel segítette a két világháború kö
zötti polgári demokrácia, a legális és befolyá
sos kommunista párt. A kedvezőbb feltételek 
részletezésénél azonban fontosabbak a mai 
lehetőségek.

A kelet-európai kis országok utolsó negyed- 
századának történelme közös, irodalmuk sze
repe, eredménye, kudarca eltéréseiben is azo
nos. A regény esélyeit Sartre jellemezte legta
lálóbban, amikor a szocializmus „nagy kaland

jának” megírását említette. Modellt ajánlott, 
amely magába öleli az 1917-től napjainkig érő 
időszakot; mi történt az októberi forradalom 
óta Kelet-Európábán, miként módosult a for
radalom eszméje, gyakorlata. Ez a regénytípus 
a forradalom győzelmeit, a sztálini korszak 
bűneit, a Sztálin halála óta eltelt idő sok
féle tendenciáit együtt, egyetlen műben terem
tené meg. Sartre régi vitapartnere, filozófiai 
ellenlábasa, Lukács György hasonló mintát 
vár — mint azt híres tanulmánya, a S zo lzse -  
nyicin  é s  a  m a i szo c ia lis ta  rea lizm u s bizonyítja 
— korunk „nagyregényétől”.

A forradalmi korszak teljességének ez a 
regénye még sehol Kelet-Európábán nem szü
letett meg. Lehet, hogy egyetlen regényben — 
a C sen des D on , A  befejezetlen  m ondat, a Ban
k e tt  B litvá b a n  műfajában — sosem fog meg
születni. Ma úgy látjuk, hogy a kor jelenség- 
világának tünetei és dimenziós mintái túl bő
ségesek egyetlen regényírói tudat befogadó- és 
újjáteremtő képességének. De a magyar regény 
utolsó tíz éve is ezzel a közlésanyaggal, az 
anyag formájával küzd.

Regényírásunk műhelye és eredménye ma 
éppoly ellentmondásos, mint ötven vagy száz 
éve. Kísérletei szélsőséges véleményt keltenek, 
a műfaj jövőjét sokan sokféleként képzelik el. 
A közhasznú átgondolás várat magára, a sok
szor elhalasztott vita mai partnerei sem érvel
nek nyíltan, érveik metaforikus célzásokból, 
sértett-sértő magánvéleményekből olvashatók 
ki. Mégis, a magyar regény utolsó évtizede régi 
és új tárgyi és műfaji mulasztásokat törlesz
tett: az Isk o la  a  ha táron , a T ó ték , a H ideg  na
p o k , a R o zsd a te m e tő , a H ú sz ó ra , a Saulus, 
A lá to g a tó  szakadozott sorozatával. És soha 
ennyi, az odafigyelőnek is alig megjegyezhető, 
kezdő prózaíró. Nyilatkozataik emlékezeteseb
bek, mint novelláik, novelláik jobbak, mint 
regénycsíráik; csoportjelenségük e percben 
még fontosabb, mint szórványos megszólalá
suk. Könyv- és folyóirat-kiadásunk struktúrája 
nekik a legkedvezőtlenebb, publikálnak, mások 
kedvéért várniuk kell, mire megint szóhoz jut
nak, szinte elölről kezdhetik. Ami biztos és 
biztató: ezt az induló, népes gárdát minden 
korábbi generációnál kevésbé feszélyezi próza- 
irodalmunk rossz öröksége, ilyen-olyan elő
ítélete. Programjuk, szerepvállalásuk, műfaji 
tervük korszerű és elfogulatlan.

A magyar regény mintha napjainkban ért 
volna mai-holnapi rendeltetésének tudatosítá
sához. Mulasztásainak pótlása, lehetőségeinek 
bizonyítása, a műfaj végleges nagykorúsítása 
a hetvenes évek íróira vár.
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Király Is tván :  Ady Endre
Ahhoz képest, hogy Ady centrális alakja századunk irodalmának s költészetünk for
radalmi vonalának is kiemelkedő képviselője, az Ady-kutatás — Lukács György és 
Révai József alapvetései ellenére — a felszabadulás után is elég vontatottan haladt. 
Oka lehetett ennek — korábban — a mű és a dekadencia kapcsolata, Ady formanyel
vének szimbolista sajátságai is elütöttek a lírai realizmus uralkodó eszményétől, — de 
gátolta a munkát a filológiai alapvetés hiánya is. így történhetett, hogy Bóka László 
Ady-monográfiája (1955) — a kritikai kiadás munkálataival párhuzamosan készülvén, 
annak rostálatlan anyagára támaszkodván — csak az Új versekig tárhatta fel a pálya 
részleteit. S ezt is egyenetlenül: remek beleérző készséggel, idéző erejű részletekkel, 
érdekes műelemzésekkel, s legalább annyi esendőséggel, amennyi a hevenyészett 
anyagban eleve benne rejlett. E könyv után, mintha szét is vált volna az Ady-iro- 
dalom : egy filológiai ágra, mely a kritikai kiadás munkálataira s az életrajzi tények 
kutatására szorítkozott s egy népszerűsítőre. Valójában — Varga József és Vezér 
Erzsébet esetében — nemcsak összefüggött, hanem ugyanabban a műhelyben zaj
lott ez a kétirányú munka. Kovalovszky Miklós egy versre koncentráló szöveg- 
elemzése a kutatás merészebb differenciálódását jelezte, s egyben a téma elaprózó
dását is. Táplálták ezt az aggodalmat Király István Ady-munkálatai is. A munka 
huzamossága.

S közben az Ady-mű pozíciói nemhogy erősödtek volna, hanem romlottak. Magas
rendű politikusságát a sematikus oktatás járatta le. A küldetés prófétikus komolyságá
nak eszményét a szkepszis kezdte ki több oldalról is. Magyarságféltését, népiségét 
az elhallgatás pora lepte be. Volt aki prózáját versei rovására fedezte fel, s akadtak 
igényes elmék, akik az egész mű időszerűségét is kétségbe vonták. A romániai Utunk
ban olyasféle vita támadt körülötte mint az 1929-es Kosztolányi-revízió körül. A 
szimbolizmus iránti érdeklődés élénkülése ismét ráterelte a figyelmet, de hatékony 
szerephez ezzel sem jutott. Bizonyos lehetőségeket a Kafka-kultusz és a szürrealizmus 
új divatja kínált, a velük való rokonítás, — de akik igazán értették Adyt, tudták, hogy 
e kapcsolatok szálán az Ady-mű lényegéhez nem lehet eljutni. — így aztán — miköz
ben szoborral tiszteltük meg, s felvétetett a bankjegyékesítő klasszikusok sorába — 
a mű mindinkább a korszerűtlenség hírébe keveredett. S még meg sem jelent, de 
hasonló jóslatok terjengtek Király István könyve körül is. Hogy Ady miatt-e, vagy a 
szerző egykori irodalompolitikai szerepe miatt, ne firtassuk. A fontos az, hogy ez a 
könyv mindnyájunk kétségeire rácáfolt. De hadd legyek pontosabb : ez a könyv kivé
teles érték, századunk magyar irodalmáról a legalaposabb marxista mű, s egész tudo
mányunk történetében is — ebben a nemben — kevés van hozzá fogható.

Ha most rögzítjük, hogy Király a Lukács és Révai által vert csapáson halad, s az ő 
szellemükben vizsgálódik, nyomban felmerülhet a kérdés : mi az új ebben a könyvben ? 
A válasz hitele érdekében emlékeztetnünk kell arra, hogy Lukács és Révai Ady-tanul-
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Hiányaiban a mű és a kor összefüggéseinek elemzése állt eló'térben. Ennek is csak fő 
vonalai és fontosabb vonatkozási pontjai: elsősorban a társadalmi-politikai vonatko
zások. Ezért érezték Ady ismerősei szűkösnek e tanulmányok által kínált szempont- 
rendszert. Jelen összefüggésben ebből az a fontos, hogy Lukács és Révai felismerései 
reveláló szerepük ellenére, amennyi kulcsot kínáltak, majdnem annyi megkötést és 
gondot is hárítottak arra, aki nyomukban a teljes Ady-interpretálásának nekivágott. 
S ha tudjuk, hogy Királynak meggyőződése az, amit Lukácstól és Révaitól tanult, s 
hogy meggyőződéseiben ő a konokságig következetes, akkor válik igazán izgalmassá a 
kérdés: hogy csinálta? Hiszen mindenki tudja: megbecsülés ide, tisztelet oda, az 
irodalomtudomány sok ponton kikezdte, módosította vagy megkerülte azt a kon
cepciót, amelyeket Lukácsék századunk magyar és világirodalmáról megalkottak. És 
közben tudományunk módszertana, szempontjaink köre is merőben új fejlemények
kel gyarapodott.

Király könyvének elvi és módszerbeli jelentőségét az adja, hogy a mestereitől örö
költ magyarázó elvek szellemében a mű minden részletében illetékes tud lenni. Olyan 
szempontrendszert működtet, amely az esztétikai vizsgálódás legújabb vívmányait, a 
nyelv és stílus statisztikai viszgálatának eszközeit is szolgálatába vonva, miközben 
rostjaira szedve világítja át a művet, a koncepció igazát is tanúsítja. Nem csupán 
követi, hanem újjá is teremti az ismert magyarázó elveket: teherbírásukat hézagta- 
lanná építi, s érvényüket minden kritikus ponton, minden új kihívással szemben 
hatékonnyá erősíti.

Hogy ez sikerülhessen, ahhoz persze ilyen hatékony alapelvek is kellettek. (Hogy 
mennyire hatékonyak, voltaképpen csak most bizonyosodott be.) De kellett hozzá 
még sok minden. Éveken át tartó részvizsgálatok képtelen türelme, szorgalma. 
Műértő érzékenység, mely a részletekben is folyton a lényeg, a nagyobb összefüggések 
érdekeire figyel. S kellett valami — amit legtöbbre tartok ebben a könyvben —, az 
irdatlan anyag közlésének, beszéltetésének az a rendje, — de jobb ha így mondom : 
dramaturgiája, amely a részletek értelmét kitüntetve azokat egy nagy folyamat szer
ves részévé avatja. Király szívósan, olykor — mint látni fogjuk — erőszakosan bizo
nyít, de könyvének szerkezete, anyaga olyan mély átértésen alapul, olyan hitelesen 
követi annak belső logikáját, hogy nemcsak a világkép leírását, de belső mozgását, 
rétegeinek viszonyát is szerves folyamatként tükrözheti. így, noha nem az életrajz 
medrében halad, hanem a személyiség alakulásának vonalán, az életrajz mozzanatai, 
emlékezések, mendemondák mindig a magatartás és a mű lényegét magyarázó értel
mük szerint jutnak itt szóhoz. Ady bohém életformája, Léda öltözködése, a baráti 
kör színképe a szenzációk övezetéből a történelem szintjére emelődik át, s itt válik 
igazán érdekessé, beszédessé.

Elhatározó okká, a mű kulcsává azonban sohasem jelentékenyülhetnek, mert az 
alapvető magyarázó elv primátusára Király éberen vigyáz. Meggyőződése, hogy Ady 
művei 1905—1908 között az „érzelmi forradalmiság", 1908—12-ben pedig a ,^é t-  
meggyőződésű forradalmiság” okán lettek olyanok, amilyenek. Aki nem ismeri a 
könyvet, megütközhet a származtatás egyszerűségén, de aki elolvassa, ámulni kény
telen az avatottságon, mellyel Király e fogalmak tartományaiból a magatartás- és 
esztétikai jegyek sokaságát előhívja. A  forradalmiságot összetettebb alakban, ennyi
féle emberi és esztétikai minőség, vonatkozás összefüggésében tudtommal eddig nem 
elemezték. A fogalom atombontása ez, melynek során a politikai sémából egy teljes
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emberi világ bontakozik ki. Királynak a forradalmiság marxi eszméje a mértéke: 
a világot megértő s a felismert törvények szerint alakító küzdő ember; esztétikai nor
mája a Lukács értelmezése szerint való realizmus. Ady költészete sokban azonos, 
sokban más, mint ezek az eszmények, forradalmisága sok „idegen”, másféle tartalom
mal, tulajdonsággal forrt össze, a kor sok emberi esendőségével is. De Ady ezekkel 
együtt, ezekben is Ady Endre volt. S ez a tény Királyt a tőle idegen jelenségek olyan 
elemzésére, mélyebb tartalmuk, szerepük, összefüggéseik olyan átvilágítására, meg
értésére sarkallta, kényszerítette, amely a forradalmiság és a nagyrealizmus fogalmá
nak, e fogalmak esztétikai életrevalóságának, „evilágiságának” is tanulságos vizsgája. 
Elmélet és valóság szembesítésének sokrétű és sokágú munkáját jelenti ez. Ady művein 
túl a teljes magyar közeg s az európai tendenciáinak jellemzését, olyan fogalmak 
tisztázását, mint a modernizmus, szimbolizmus vagy a népiség fogalma. Olyan maga
tartásformák rajzát adni, mint a sznob és az európai magyar, a művész és a szent, a 
keresztény és pogány, az emigráns, a bohém, a kuruc, a vátesz és a voyant stb. 
S mindezt a mű elemzésének alárendelve, a mű belső logikájának igényei szerint.

Ha le akarnánk írni a szerkezet rendjét, melyben mindez jól megvalósulhatott, a 
tartalomjegyzéket kellene lemásolnunk. Régen láttam tudományos művet, melyben a 
külső szerkezet ennyire tükrözte volna a hatalmas anyag valóságos értelmét és össze
függéseit. — De hogy e vázlat által jelzett kereteken belül milyen életszerű szervesség
gel helyezkednek el a részletek, s az anyagát uraló intellektus árnyalatok és lényeg 
között milyen robusztus biztonsággal találja meg a kapcsolatot, azt érdemes példákkal 
bemutatnunk. A Szent M argit legendája c. vers elemzésében pl. egy szónál megáll, 
felfigyel az interpretátor : ez a szó a „halk”. Ilyennek képzelte Szent Margit a fiút, az 
ideált, aki érte jön. Aztán kiderül, hogy az egész versben ez a halk áhítat az uralkodó, 
az óhajtott eszmény. „Mindenfajta értelemben — írja Király — a halk volt itt a 
vezérlő, a jellegadó szó.” Innét jut el a hangzók jellemzéséhez, melyekről kiderül, 
hogy ugyanazt a halkságot, csendet, áhítatot fejezik ki. A hangok színének, tónusának, 
előfordulásuk arányának vizsgálata után az előadásmód, az elbeszélő múlt krónikási 
távlatára kerül sor, aztán a titok-Margitot színpár csöndet, áhítatot, összetartozást 
kifejező sugalmára. — Ezután a Margittól idegen vad és durva férfiasság versbeli 
képeit elemzi ugyanilyen árnyalatosán, s eközben felfejti a versbe sűrített kis dráma 
minden összetevőjét, s bizonyítja, hogy ez a dráma a lelki nemesség és a parlagiság 
konfliktusát fejezi ki. „A kötekedő, hetyke, hejehujázó, sírva vigadó férfiassággal, 
( . . . )  a vad, mokánykodó úri virtussal, a »malomalja« zajló világával, a »szájas 
Dunával« szemben a lélek a csönd, a halkság méltóságába öltözött.”

Észrevehettük, hogy a konfliktus negatív pólusának jelölésében már egy sor más 
vers, a Magyar Ugar verseinek elemei is jelen vannak. Általuk megsűrűsödik a konzek
vencia, az immanens elemzés mágneses tere kigyúl, a vers értelme magasabb össze
függés felé villan : „A finomság, a halkság, az érzékenység” hőseinek megjelenését, egy 
új embereszmény születését példázza. Ez az új embereszmény egyfelől az új táj- és 
történelemszemlélet verseihez s a róluk írott alfejezetekhez kapcsolódik, másfelől a 
magyar Messiások, s a „mégis-morál”-ját példázó versekhez. S az egész — a lázadással 
feleselő reménytelenség, a lehúzó erők kísértetiessé mitizálásának mindenütt érezhető 
kettőssége okán illeszkedik az érzelmi forradalmiság alapkategóriájába.

Az ide kívánkozó sok-sok példa közül több okból a Séta bölcső-helyem körül c. vers 
elemzésénél is időznünk kell még. Elképesztő a horizont tágassága, s az összefüggések
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gazdagsága, melyek magyarázzák a verset, jelentőségét kitüntetik, s amelyek viszon
zásul fényt s mélyebb értelmet kapnak a verstől. Az 1908 —1912-es évek „eltévedt 
emberét” példázó versekkel szemben ez a költemény a „megtalált küldetés” költőjének 
nagy pillanataként bontakozik ki az interpretálásból. Feléje haladva az „eltévesztett 
küldetés” megnyilatkozásaiként értelmezett istenes versek elemzése után, az „értelmes 
élet”, a cselekvő emberség vágyának „evilági” útját vizsgálva áll meg Király mind
járt fejezete elején A téli Magyarság című versnél, s belőle a riasztó képek ellenére az 
otthonra találás, az azonosulás érzését olvassa ki. Meglepően új tartalmakat a Magyar 
Ugar verseihez képest. — Ezután, áttekintve a népiség egész problematikáját, a foga
lom marxista változatát, az „osztályszerű népiség” demokratizmussal összeforrt 
tartalmasságát felmutatva eljut a „küldetéses népiség” verseihez: az Álmodik a 
nyomorhoz, a Kidalolatlan magyar nyarakhoz, melyekben a nyomor tényei mellett az 
álom, az emberség lehetőségei is kifejeződnek. Innét nyílik új perspektíva Érmind- 
szentre, a költő szülőfalujára.

És ez a perspektíva „a népiség szimbolikus tájává” avatja a szülőfalut, a céljára 
talált forradalmiság otthonává. Hajdan csak iszonyú elmaradottságát érezte, s Párizs 
volt a költő életének centruma. A Séta bölcső-helyem körül faluján is ott ül a pusztulás 
s a rettenet, de már nemcsak az. Az interpretálás mind nagyobb bőséggel s a vers mind 
több rétegéből hívja elő s tudatosítja a hazaérkezés, az otthonosság színeit, s végül a 
mindezek ellenére — a pusztulás tényei ellenére — vállalt dacos azonosulást. — Ez a 
fejezet centrális pontja. Az idevezető úton azonban emlékeztet az érzelmi forradalmi
ság állomására, a megtagadott szülőfalura. Aztán Mindszent jellemzése, a „szörnyű”, 
a „vad téli falu” idéző erejű képei következnek, de nem a puszta informálás céljából, 
hanem hogy kitűnjék, mért volt alkalmas Mindszent, ez az Ázsia határán szorongó 
peremfalu a fejlődésből kiszorult népek, osztályok, világrészek feszültségeinek ki
fejezésére. — S mikor szerzőnk a fejezetnek már említett centrumához ér, a mélység és 
a veszélyek tudatában is kimondott igen, a vállalás gesztusa felől egy új, hatalmas 
összefüggésre s szédítő távlatra nyit ablakot. A város peremén József Attilájára, arra 
a peremöntudatra, peremszintre, ahonnan a védettség és rendezettség illúziói nélkül 
egyszerre lehet látni a magaslatokat s a mélységeket, ahol előre lehetett érezni eljövő 
retteneteket és új megoldásokat. S mikor Király e ponton megnevezi az avantgárd 
Kelet-Európa szülte nagyjait, az ember a nagy jelentőségű felismeréseknek kijáró 
izgalommal lapoz vissza a vershez, az elemzéshez, s hálás a példátlan tüzetességért, mert 
minden azt igazolja, hogy Ady ritkán emlegetett szép versében valóban „a fejlődés 
sodrából kiszakadt, az élet szélére vetett osztályok, országok, éhező világok kevély 
öntudata szólalt meg”.

Időznünk kellett e fejezetnél azért is, hogy Király műelemzéséről meggyőzőbben 
szólhassunk. Szempontrendszere példátlanul gazdag. Amennyi jelentést hordozó 
jelenséget a szerkezetekben, képben, figurákban ; a mondatokban, szavakban, hangok
ban, a fogalmiságban és a hangzásban; a verselési sajátságokban ő észrevesz és értel
mez — meghaladja minden elképzelésünket. Elfeledett vagy ismeretlen poeticái és 
stilisztikai kategóriák sokaságával dolgozik. Könyve a műelemzés enciklopédiája, 
melyből nemzedékek tanulhatnak. A sietve olvasó számára követhetetlen ez a tüze- 
tesség, de sok elemzése külön kis szaktanulmány, s ezek új forrásai, nagy ösztönzői, 
mintái lehetnek a megélénkült elemzőkedvnek. Mindezeknél fontosabb azonban, 
hogy Király legtüzetesebb elemzéseinek centrumában kulcsvers áll, melynek az elem
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zés révén felfejtett értelme olyan politikai, emberi, irodalomtörténeti és történelmi 
kérdésekben tanúskodik, mint a Séta bölcső-helyem körül. S ezzel az elemzés kisza
badul abból az immanens keretből, amellyel a strukturalizmus vívmányainak honosí
tod  riogatni szokás. S ugyanakkor ezek az új szempontok is elvesztik fétisszerűségüket, 
megszabadulnak az apoetikusság, az apolitikusság: a dialektikaellenesség látszataitól. 
Átitatódnak tudományunk humán jellegével. Azt hiszem, e könyv után valóban nehéz 
lesz irodalomtudományt a régi módon művelni.

Aki ilyen apparátus ura, s ennyire ismeri és érti anyagát, ritkán éri be kész koncep
ciók kereteinek feltöltésével, s ha újjáteremti azokat, szükségképpen túl is lép az 
előzményeken. így van ezzel Király is. Szembe ugyan sohsem kerül mestereivel, de az 
1908 — 1912 közötti szakasz Adyjának jellemzésében: a gondolatiság jellegadó szere
pének felfedezésében s e jelleg nyelvi és stílusjegyeinek felmutatásában minden előd
jét meghaladó felismeréseket közöl. Jogos a kiadó reménye, hogy ezzel Ady eszázadi 
jellege nyer pompás igazolást, s a mi örömünk, hogy ezzel a József Attilához s napja
inkhoz fűző szálak is meggyőzőbb világításba kerültek. Ugyanez mondható el arról a 
nagy fejezetről is, melyben a népiség kibontakozásának az Ady-vers rostjait is átjáró 
bizonyságait elsöprő bőséggel tárja fel. Ezek, a korszakok stiláris-nyelvi sajátságait 
számba vevő fejezetek meglepő határozottsággal tanúskodnak a Király által átfogott 
két periódus különbségéről is. S ezzel a könyv periodizáló, értelmező műveleteinek 
érvényét is növelik, rendjét is igazolják.

Új vonása e könyvnek az is, hogy a realizmustól elütő kifejezésmódok s a szo
cialista forradalmiságtól idegen tépettség-letörtség, és sokféle esendőség megértésére 
törekszik. Az istenkeresés és a népiség egymástól idegennek állított útja mögött 
például felismeri és elismeri Király is a szűk világon túlemelkedő értelmes élet azonos 
vágyát, akaratát. Mégis, mikor a két meggyőződésű forradalmiság esendőbb arca 
kerül szóba, de már előbb is, az esztétikai szempontok és az eszmei-erkölcsi normák 
összhangja körül elég sokszor támad zavar. Legszembeötlőbben talán a kiábrándult
ságról, önmegvetésről, bűntudatról s a korai öregségről tudósító versek értelmezésénél 
észlelhető ez. Eszerint a nihil előtti behódolást, az eltévedt ember távlattalanságát tük
rözik ezek a versek. „Az individuális kiútkeresés labirintusjellege nyilvánvaló lett 
— írja Király —, érződött a csőd.” Olyan versekről van itt szó, pl. mint A patyolat 
üzenete, Magyar fa  sorsa, A Sion-hegy alatt. Király többször is beszél arról, hogy a 
versek életrajzi elemei csak költészetté érlelt jelentésük szerint fontosak, de ezeken a 
pontokon azt a benyomást kelti, mintha az öregség, az alázat, az önmegvetés, a 
bűntudat, a közöny megnevezése egyben költői csőd is volna, holott a panaszjelleg, 
a szomorúság, de a puszta megnevezés is éreztetni tudja a személyiségnek a megneve
zett fejleményekkel ellentétes igényét. Hol többé, hol kevésbé. Ilyenkor az esztétikai 
értékelés mozdulatait várja az olvasó, de sokszor hiába.1— Igaz, Király sehol sem írja 
fontos versről, hogy rossz, értéktelen, hitetlen. A  szétesett világban tanácstalanul 
borzongó költő vallomását, a Kocsi-út az éjszakában c. verset például nagyon is meg
becsülő részletességgel elemzi, s ennek során szembe is találja magát a vers „meggon
dolkodtató”, eszméltető erőt éreztető vonásaival. „Hamleti tépelődés, egy nagy 
meditáció” — írja róla —, de az elemzését bevezető alapozásban, erre a versre is 
érvényes éllel ilyeneket ír : „Az eltévedésérzés csak ott lesz úrrá, ahol elhal ez a tudat 
(a megoldás, a küzdés tudata — K. F.), s elmarad a tett, és helytállás helyett behódol 
az egyén.” Az értékelés művelete ilyenkor az olvasóra marad, s szerencse, hogy az elem
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zés részletei ebben legtöbbször jól eligazítják. így van ez például a Jó Csönd-herceg 
esetében is, amelyet szintén nagy gonddal elemez Király, s jelentőségét végig érezteti. 
S zárópasszusaiban mégis ilyeneket ír: „Homálylóvá, áttételessé vált a hajdani, át
tetsző, közvetlen közlés. A belső bizonytalanság, kilátástalanság formai tükreként meg
jelent a mitikus vízió.” — „Hisz menekülés volt valójában a megjelenített életigenlés. 
Nem a valósághoz, a társadalmi tetthez eljutott ember, hanem változatlanul a modern
ség foglya, a Csöndnek a foglya, az individuális kíntkeresés megszállottja beszélt.” 
Bizony ezekben a mondatokban a jellemzés esztétikai minősítést sugall, s ez nemcsak a 
vers értékelésében, de a modernség dolgában is hatékony cáfolatokhoz adhat érveket.

Elemzéseinek egy másik csoportjában az támaszt kétséget, hogy az „érzelmi for- 
radalmiság” vagy „kétmeggyőződésű forradalmiság” mindkét arcát jelenvalónak 
véli egy-egy versben. Ha csak arról volna szó, hogy a jelentős versekben valamiként 
mindig jelen van a költő teljes embersége (a szép istenes versekben, sa kiábrándultság
ról szólókban is), akkor nem volna vitám Király Istvánnal. Főleg, ha nem zárnánk ki 
annak lehetőségét, hogy az ellentétes érzések uralkodó szólammá erősödhetnek egy- 
egy versben, s a személyiség egészét közösen, egymással feleselve is tükrözhetik. A 
Felszállott a pávában például én — Király szavaival élve — „a kockáztatva élők, a 
dönteni merők szép, büszke pátoszát” érzem uralkodó szólamnak. Király csak a 
forma hatásában érzi ezt, a tartalom szerinte vak alternatíváról beszél, nem diadalmas 
elszánást, hanem baljós hangulatot áraszt, kétségbeesést sugall. Ilyenformán a változ
tatás szenvedélye és a kiúttalanság miatti vergődés, az „érzelmi forradalmiság” 
ambivalenciája e versből is kimutatható volt. — Ennek azonban az az ára, hogy a 
radikális cselekvést a riasztás szenvedélyével sürgető érvelés nagy crescendójából 
(a vers második felében) Király a keserű lemondás decrescendójához'gyűjt érveket; a 
vers végén is felcsendülő népdalsorok optimizmusát figyelmen kívül hagyja, sőt 
Kodály e verset feldolgozó kórusművében is — saját értelmezését erősítendő — a 
„kétségbeesett, fájó, ideges, tépő szomorúságot állítja uralkodónak. „Ez jelenlette 
— írjá — a vers záró hangulatát.” Mindebből szerintem annyi a meggyőző, hogy a 
vers csakugyan érezteti a veszélyek nagyságát, komorságát, de a mérkőző-szenvedély 
csak szilajabb lesz ettől, s a kórusmű sodró dinamizmusa s zárulásának feloldást 
sugalló tiszta és mély áhítata is emellett bizonyít. (Magvető 1971)

Kiss F erenc

K ísér le tek  é s  e r e d m é n y e k
(Irodalomtörténeti munkákról — röviden)

Az irodalomtörténet és az irodalomtudomány újabb eredményei ritkán jelentkeznek 
feltűnő, a szélesebb irodalmi közvélemény figyelmét egy csapásra felkeltő formában. 
Olykor esztendők telnek el, s a különböző szakmai közlönyök és kiadványsorozatok 
egyedi erőfeszítéseknek tetsző kisebb-nagyobb publikációiból végül is kikerekednek 
jellegzetes törekvések, s kirajzolódnak a lényeges kérdéseket új megvilágításba
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helyező tudományos eredmények. Az alábbiakban az utóbbi egy-két esztendő ily
nemű munkáiról szólnék, a teljesség igénye nélkül.

Teljességre törekedni már csak azért sem lehetséges, mert — amint az némi elége
dettséggel megállapítható — a kutatások oly széles körben folynak, hogy felölelik 
irodalmunk történetének minden korszakát, s az ezeket érintő történeti és elméleti 
kérdések számos változatát. De nemcsak a tárgyak sokasága, hanem a módszerek 
és a kutatói alkat és érdeklődés is megkülönböztetik e munkákat egymástól.

Sok, olykor hosszadalmasra nyúló vitát váltott ki nálunk a strukturalizmus kérdés
köre. Ezek egy része a Kritika lapjain látott napvilágot, s ugyancsak itt jelentek 
meg olyan írások is, amelyek ennek az irányzatnak történetét, lehetőségeit, külön
böző, jórészt külföldi eredményeit bíráló-mérlegelő igénnyel elemezték, illetőleg ismer
tették. Szorosabban, irodalomtudományunk előtt az a probléma állt, hogy ezt a diva
tos, ám módszertanilag mégsem elhanyagolható, ismeretelméletében vitatható, de 
bizonyos vizsgálódásokban az eddiginél magasabb egzaktsági szinttel kecsegtető 
irányzatot hogyan hasznosíthatja kutatásaiban.

Az irodalomtudomány voltaképpen sohasem tudott biztos eligazítást nyújtani a 
műelemzés módszertanában. Az irodalmi mű számos objektív és szubjektív mozza
natból összetevődő komplex egység lévén, a tudomány nyilván nem dolgozhatott ki 
olyan sémákat, vagy szebben mondva, megbízható alapeljárásokat, amelyek az elem
zések időt álló objektivitását biztosítanák. Ez a dilemma fennáll a szaktudomány 
vonatkozásában is, de még inkább a szélesebb, elsősorban iskolai gyakorlatban. A 
francia irányzatú szövegexplikációtól kezdve a jobb híján impresszionisztikusnak 
nevezhető utánköltésen át a fogalmi-történeti analízisig számos variáció található, 
Sokszor egyéni változatokban. A mikrostruktúrák, vagyis az egyes elemek valamely 
nagyobb szerkezetben való, esetleg több síkú elhelyezkedésének rögzítéséhez, vizsgá
latához, leírásához a külföldi és hazai strukturalizmus logikus technikai formulákat, 
eljárásokat nyújtanak.

A  szaktudománynak oka van ezekből annyit felhasználni, amennyit egyéb vizsgá
lódási módszereinek sérelme nélkül megtehet, hiszen a filológiai módszerek tökéle
tesítése, a fejlődő analitikus módszerek kipróbálása, más tudományok, jelen esetben 
jórészt a természettudományok felől jövő inspirációk elől elzárkózni aligha lehetséges. 
A  felhasználás és az adaptáció mégsem egyszerű, puszta józan mérlegelésen alapuló 
folyamat, mert a strukturalizmus nem egyszerűen valamely analitikus eljárásmód, 
hanem egyúttal a történetiséggel szemben szkeptikus gondolati elemek, magatartás 
hordozója is. Ezért csak az irodalomtudomány gyakorlata az, ami a marxista szemlé
leten belüli, kritikailag megrostált, világnézeti konzekvenciáitól elhatárolt felhasz
nálásának milyenségét és mértékét eldöntheti.

Az hamarosan kiviláglott, hogy a sokoldalú, stiláris és tartalmi elemeket viszonyító 
vizsgálódások legkézenfekvőbb alkalmazási lehetősége a lírai műfajok körében talál
ható. A  verselemzés az a sajátos terület, ahol a legkisebb művészi alkotóelemből 
(az egyes hangok jellege és szerepe) a költői gondolat kibontásáig a leginkább körül
határolható és megfogható szabályosságok rendszere tárható fel. Ezért kell megemlí
tenünk Szabolcsi Miklós munkáját, A verselemzés kérdéséhez című nagyszabású és 
igen sokoldalú analízist. Abból a szempontból is érdekes ez a mű, hogy szerzője 
egyáltalán nem tartozik e módszer elkötelezettjei közé, de alkalmazását, éppen egyéb 
vizsgálódásai kiegészítéseképpen, megkísérli. S anélkül, hogy e helyütt a munka rész-
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leteibe belebocsátkoznánk, megállapítható a tőle alkalmazott módszer termékenysége 
és eredményessége, hiszen számos árnyalatot, összefüggést tud ily módon felderíteni.

Persze az új szempontú elemzésnek van egy nem tanulság nélküli titka is, s e körül
mény általánosabb értelemben is figyelemre méltó. József Attila műveinek és költői 
világának alapos ismerete, a tőle elvégzett széles körű történeti vizsgálódások, to
vábbá esztétikai ítéleteinek tudományos-világnézeti biztonsága jelentik azt a bázist, 
amelyre az új típusú elemzési technika úgy épülhet rá, hogy tudományos elgondolásait 
sérteni nem, de azok szolgálatában elősegíteni tudja. Ez az itt mutatkozó sorrend, s az 
említett körülményeknek ez az együtt szereplése bizonyos értelemben az érintett prob
léma gyakorlatban való megoldásának egyik, talán éppen a legkövethetőbb útja.

Más irányúak, s egyúttal a strukturalizmussal közvetlenebbül összefonódóak 
Hankiss Elemér tanulmányai. Az ő műveiben a módszer nemcsak eszköz, hanem 
egyúttal a kutatás tárgya is. Annyi máris megállapítható, hogy Hankiss nemcsak ki
váló ismerője és alkalmazója ennek a módszernek, hanem egyúttal mértéktartó, a 
történetiséget mindenkor figyelembe vevő, tárgyilagosan elkötelezett híve. Ezt a 
magatartást azért szükséges kiemelni, mert irodalomtudományunkban, ahhoz, hogy 
e módszer hasznosítható eljárásait egyáltalán komolyan vegye tudományszakunk 
ehhez nem szokott vagy ezzel még meg nem ismerkedett generációja, elengedhetetlen 
a lehetőségek határait józanul kijelölő, a világnézeti vonatkozásokra érzékeny 
tárgyilagosság.

Közhely ma már, hogy a strukturalista módszer egyik érdeme egyfajta egzaktság
igény, az analízis racionális, áttekinthető, akár grafikonokban, képletekben megra
gadható jellege. Ez az erény (ha hihetünk a tárgyban járatos tudósoknak) közvetlen 
megjelenési formájában elég riasztóan hat az irodalomtörténetírás „klasszikus” 
módszereinek híveire. A természettudományos műveltséggel nem rendelkező s annak 
középiskolai alapismereteitől már régen eltávolodott irodalomtudós elég csüggedten 
tekint a grafikonokra, a különböző összefüggéseket jelző mértani alakzatokra, 
amelyek a módszerben kevéssé járatosak előtt az arabeszkek bonyolultságával és 
rejtélyességével jelennek meg, s a különböző grammatikai alakzatok oszlopokba 
sorolt osztagai is félelmetesek időnként. Mondhatnók persze, hogy a hiba azokban 
van, akik sajnálják a fáradságot attól, hogy ezt a módszert, ennek elemeit és techni
káját elsajátítsák, s megtanuljanak törvényei szerint gondolkodni. Az igazi probléma 
azonban mégsem itt keresendő. A dilemma voltaképpen az, hogy az egzaktság e 
formai kellékei valóban lényegesen fokozták-e a műelemzés hitelességét, s a módszer 
megtanulásának energiabefektetése arányos-e a tőle nyerhető tanulságokkal?

Hankiss Elemér munkái mindenesetre e módszer valóságos lehetőségeit jelzik, és 
elmondható, hogy rendkívül világosan, szellemesen, frappánsan érvel. Ezért nem 
meglepő, hogy írásai (mint a kötetének címet adó A népdaltól az abszurd drámáig c. 
tanulmánya is) nemcsak valamiféle divat okából, hanem érdekes témaválasztásai 
miatt is népszerűségnek örvendenek. Különösen azok a fejtegetései reveláló erejűek, 
amelyekben az irodalmi mű befogadása közben lejátszódó lélektani folyamatokra vet 
fényt, mint például az úgynevezett „oszcilláció” jelensége. E fogalomnak a miben
léte még nem ragadható meg teljes pontossággal, még van benne valami az ötlet 
sejtelmességéből, de mindenképpen érdekes és meggondolkoztató. Mármost ami e 
módszer jövőjét illeti, az látszik kívánatosnak, hogy leszűrhető eredményei integrá
lódjanak irodalomtudományunk egyéb analitikus módszereivel akkor, ha a módszer
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hatékonysága a maga területén objektíve mérhető lesz, s ha megítélésben a szemléleti 
egység (fenntartva azt a jogot, hogy hajlamai szerint bárki mellőzhesse) létrejön.

Ezúttal csak emlékeztetve Schweitzer Pál stíluselemző munkájára (Ember az 
embertelenségben), a hagyományosabb témák felé fordulnék. Köztudomású, hogy az 
irodalmi műveltség szempontjából milyen nagy jelentőségűek a neves alkotók élet
útját, munkásságát ismertető népszerű, műfajuk szerint oldottabb, de tartalmukat 
tekintve tudományos igényű kismonográfiák. S noha a közműveltségről igen sok 
szó esik, ha alaposabban körülnézünk, kiderül, hogy éppen ebben a műfajban elég 
sok az adósságunk (nem is szólva arról, hogy éppen az irodalomtörténetírás ered
ményei miatt a hasonlójellegű munkák egy-két évtized folyamán elavulnak, sa már 
kielégített igény új szükségletként jelentkezik).

A  Gondolat Kiadó írói életrajzainak tehát ebben az értelemben fontos szerepük 
van. S hozzátehetjük azt is, hogy noha nem ez a legfőbb céljuk, tudományos ered
ményeik is figyelemre méltóak. Nyilvánvaló persze, hogy kötetek szakmai érdemei 
függenek az előzetes munkálatoktól is, mégpedig kettős értelemben. Attól ugyanis, 
hogy milyen szakirodalom áll rendelkezésre, s hogy irodalomtörténetírásunk mennyi
re dolgozta fel a szóban forgó témákat, továbbá a szerzők érdeklődésének intenzitásá
tól és időtartamától. Annyi azonban mindenképpen bizonyos, hogy Balogh László 
Asztalos Istvánról írott munkája fontos és jelentős életművet tesz szélesebb körben 
ismeretessé. Ugyanez elmondható József Attila-könyvéröl is, bár szigorúan tudo
mányos értelemben az életmű az alaposabban, s közvetett vonatkozásaival együtt a 
jól feltárt életművek közé tartozik. Sajátos módon azonban Fövény Lászlóné könyve 
óta népszerűbb feldolgozás, amely éppen a később kibontakozó kutatásokat is 
gyümölcsöztethette volna, nem látott napvilágot. Ezért ez a munka is jól szolgálja az 
említett célt (természetesen vitatható részletek azért akadnak, pl. a József Attila 
halálának körülményeivel kapcsolatos feltevések). Czine Mihály Móricz Zsigmond c. 
könyvének érdemei, egyebek között, abból a tényből is táplálkoznak, hogy a téma 
tudós kutatója s az eredmények összegezője és népszerűsítője azonos személy. A téma 
biztonságos feldolgozója egyben kiváló stiliszta is, s e két erény együttes jelenléte 
műfajeszményi teljesítményei közé sorolja Czine könyvét.

Irodalomtörténetírásunk eredményei között kell számon tartanunk azokat a mű
veket is, amelyek ismert és sokat emlegetett irodalmi jelenségek vagy életművek 
összegezésére, feltárására, elemzésére vállalkoznak, de egyúttal új összefüggések 
felderítésére is törekednek. Rónay László például az Ezüstkor néven emlegetett 
nemzedéket mutatja be (A z Ezüstkor nemzedéke), s ezt a feladatot főképp az a tény 
indokolja, hogy az emlékezések, kritikák, méltató esszék tekintélyes anyagából, az 
egyébként sokat hangoztatott összetartozás valóságos motívumait (s egyúttal a kü
lönbségeket) is objektív mérlegelés segítségével rögzítse. Rónay nagy tárgyismerettel, 
alaposan végzi el feladatát, persze e nemzedék munkásságának tárgyilagos mérlegelése 
éppen a ma is ható, visszavetítő-korrigáló emlékezés működése miatt, továbbá a 
felszabadulás után is folytatódó életművek aránymódosító hatásai miatt nem éppen 
könnyű vállalkozás. Nyilván bizonyos vonatkozások, így elsősorban e nemzedék 
progresszivitásának jellege és mértéke, további vizsgálódásokat igényelnek. Ide 
sorolnám Pomogáts Béla munkáját is, aki Kuncz Aladár életművét dolgozza fel. 
Kuncz Aladárt A fekete kolostor okából az irodalmi közvélemény az egykönyvű 
írók között tartja számon, mutatva azt, hogy a maradandó könyvélmény (ez az
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autobiografikus regény kétségkívül évtizedeken át sikerre számító, a műveltebb ol
vasók körében népszerűnek mondható olvasmány volt). Példa ez a körülmény arrais, 
hogy a kiugró jelentőségű alkotás, amely sikerét a történelmi körülményektől táplált 
érdeklődésnek is köszönheti, mily nagy mértékben befolyásolja az íróval szembeni, a 
körülmények változása miatt ugyanolyan módon ki nem elégíthető várakozásokat. 
Pomogáts műve az írói pálya tudományos elemzésével Kuncz Aladár írói tevékeny
ségének reális megítélését segíti elő, bekapcsolva a problémakörbe az erdélyi magyar 
irodalom sajátságos problematikáját, amely a szerzőnek egyébként is kedvelt kutatási 
területe.

Az előbbiekben olyan tudományos munkákról esettszó, amelyek bonyolult módszer
tani kérdésektől kezdve, körülhatárolt irodalmi témák elemzésén át mindezeket széle
sebb körben ismertető népszerűbb kiadványokig ölelik fel az irodalomtudományi 
tevékenység lehetőségeit. Vannak azonban olyan területek is, ahol a tudományosság 
magas foka éppúgy szükségeltetik, mint egy sajátos érzék és tehetség, amely nélkül a 
tárgy hitelesen nem vizsgálható. Az irodalomtörténeti témáknak ezt a tipusát Rába 
György műve képviseli, aki könyvében, a Szép hűtlenekben századunk, s abban is 
elsősorban a Nyugat köréhez tartozó, legjelesebb műfordítóinak tevékenységét elemzi. 
Irodalmunknak vannak olyan korszakai, amikor a világirodalom jelentős és aktuális 
alkotásainak, irányzatainak recepciója különösen erős impulzusokat kap, s ilyenkor 
a nálunk mindig is kiemelkedő szerepet játszó verses műfajok alkotói, a költők vállal
ják a tolmácsolás szinte önálló költészeti alkotó tevékenység’ rangjára emelkedő 
feladatát, saját egyéniségüket, stílusukat is mintegy beleolvasztva az ihletett, a 
külhoniból magyar verset teremtő újjáalkotás folyamatába. A nagy költőknek ez 
a szuverén fordítói attitűdje vezet ahhoz a „szép hűtlenséghez”, amiről Rába György 
könyve is szól. Irodalmunknak már két ilyen jelentékeny, a műfordítás szempont
jából kiemelkedő korszaka volt, az, amelyik Vörösmarty, Petőfi, Arany nevével 
jelezhető, s az, amelynek képviselői Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc. 
E hagyományok, noha a korszerű műfordítás elvei sokat változtak az idők folyamán, 
ma is élnek, > műfordítás-irodalmunk, mondhatjuk, erős és virágzó.

Nyelvi elszigeteltségünk okából, a világirodalom közkinccsé tétele érdekében fo
kozott energiával kell munkálkodni a világirodalom nevesebb alkotásainak magyarul 
történő megszólaltatásáért. E kötelességnek tudata s a fordítások nagy mennyisége 
együttesen a műfordítói kultúra színvonalának hatalmas emelkedéséhez vezettek, s a 
hátrányos helyzetből így született előny. Ma már alig képzelhető el olyan bonyolult 
feladat, amelyet fordítóink eredményesen meg ne tudnának oldani. Mármost ami a 
műfordítást mint tudományos monográfia témáját illeti, az ehhez szükséges külön 
adottság, amivel Rába György rendelkezik, nem más, mint a költői nyelv kitűnő, 
mondhatnánk aktív ismerete, amelynek segítségével ennek az érzékeny műhely
munkának az eredményeit hitelesen lehet mérlegelni. Rába György mint jeles 
költő és stiliszta így a maga személyes adottságait is témája szolgálatába tudta állítani.

Az irodalomtörténetírás soha el nem évülő feladatai közé tartozik legnagyobbjaink 
pályafutásának mind tökéletesebb, alaposabb tudományos feldolgozása. Úgy tetszik, 
hogy e feladat nemcsak aktualitását nem veszti el, hanem a múló idővel egyre több 
új anyag, új szempont kínálkozik. Fekete Sándor a Petőfi, a vándorszínész c. munkájá
ban egy régi, a közvéleményben is elterjedt előítélettel száll szembe. Petőfinek ezt a 
pályaszakaszát ugyanis a polgári irodalomtörténetírás, de mondhatni, hogy a témában
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kevéssé járatos jóindulatú irodalomértők is úgy tekintették, mint egy epizódot, amely 
inkább eltérítette Petőfit tehetsége kibontásának irányától. S noha természetes, hogy 
a jelentős költők életművének elhivatott kutatói hajlamosak arra, hogy a vizsgált 
életmű minden részletét szükségszerűségnek, s valamilyen módon még a hibát is 
erénynek véljék — Fekete Sándornak e kérdésben is igaza van, mert kutatói módszerei 
éppen nem előre megfogalmazott értékítéletek alátámasztására irányulnak. Petőfiről 
szóló régebbi munkái is kitűnnek eredeti szempontjaikkal s azzal a tulajdonságukkal, 
hogy a témát és kort az anyag oly gazdagságával elemzik, amelynek alapján Petőfi 
tevékenysége szinte érzékelhető pontossággal nyomon követhető. Esztétikai és lé
lektani megfigyeléseit veti össze a tényekkel, s e szembesítések eredményeként Petőfi 
gondolat- és érzésvilágának, egyéniségének, magán- és közéleti törekvéseinek mozgató
rugóit tapintja ki, s ezek birtokában tudja egy igazabb összefüggés jegyében a lát
szólagos ellentmondásokat feloldani. így tehát e könyvében is helytállóan tudja 
summázni véleményét azokkal szemben, akik szerint Petőfi, félreértvén tehetségét, 
színész szeretett volna lenni, de csalódásai kigyógyították. „Pedig nem kigyógyulásról 
volt itt szó — írja Fekete —, hanem egy súlyos konfliktusról, amely soha nem hegedő 
sebet ejtett Petőfi lelkén, s igen jelentékenyen hozzájárult szellemi, morális alkatának, 
egész egyéniségének formálódásához.

A strukturalizmustól a történeti-filológiai kutatásokig jutottunk el e vázlatos össze
foglalásban. Az itt említett munkák a legutóbbi időszak irodalomtudományi ered
ményeinek csak egy részét jelzik. Ám éppen e felbukkanó témák és módszerek vál
tozatossága, a munkákkal elérendő célok többfélesége a tudományos munka ele
venségére vall, de egyúttal érzékelteti a megoldandó kérdéseket csakúgy, mint a fel
szín alatt húzódó vitákat, töprengéseket is.

Wéber A ntal

S z e m l e
M e z e s  A n d r á s :

K ezd e tb en
A  lényeggel, a főtétellel kell kezdenem. E 
könyv túlmutat önmagán. Több, mint elemei
nek összege. Több, mint egy költő második 
prózakötete. Több, mint a felszabadulási 
regénypályázat egyik díjnyertes műve. Nem 
egyszerűen költemény prózában. Nem csupán 
egy kisfiú, a tizenéves J o s k e  lélekállapotának, 
önmagára eszmélésének, emberi helyzeténél 
lírai rajza. Nem csupán egy sokat szenvedett 
költő gyermekkorát idézi. Nem csupán a 
m e s e - l íra  s az ősi, zsidó legendaanyag, a 
B ib lia , s a közelmúlt valóságának ötvözete.

Nem csupán képek, képzelgések, látomások, 
elképzelt s valódi eseménysorok logikus lán
colata. Nem csupán egy abszurd, fantasztikus 
valóság s egy költői képzeletű kisfiú álom
világának a birkózása. Nem csupán a szür
realizmus és a szocialista realizmus alkotó
módszereinek a komplex felhasználásáról ta
núskodó kisregény. Nem csupán a csoda  ter
mészetessé válása, és a te rm észe tesn ek  csoda
ként történt bemutatása. Nem csupán sajá
tos kísérlet: hosszabb elbeszélő költemény pró
zában.
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E könyv: szimbolikus, filozófiai és érzelmi 
töltésű gondolati líra epikus formában. Lírai 
vonalvezetésű és hevületű képeit az élmény 
véres, tragikus valósága s a költői fantázia 
szüli, de a tudós logikája vágja, montírozza 
egymás mellé.

A K e zd e tb e n  cselekménye hat nagy egy
ségre, önálló fejezetre tagolt, mint az Úr 
világteremtő munkája a Bibliában: hat napra.

Mezei András, hogy kompozíciója szilárd
ságát egzaktan is megmutassa, nem-nyelvi 
eszközt is felhasznál. A fejezetek szakaszait 
számokkal jelöli — mint a tudományos dolgo
zatok. Könyvének gondolati vonalvezetése 
ezért is könnyen áttekinthető. (1 . 1., 2., 3.; 
2 . 1., 2., 3., 4.; 3. 1.; 4 . 1., 2., 3., 4., 5., 6.; 
5 . 1. ,  2 . ;  6 . 1. )

A gondolatritmussal történő lényegkiemelés 
így nemcsak az ismétlődő nyelvi formák cse
lekmény- és képsorok idézésével, hanem szá
mokkal is kifejezhető: „úgy lépett az utcára 
Joske, mint megannyi kisfiútársa a történe
lemben, a megszámlálhatatlan ostromok s 
háború után, . . . ” (47 . o.: 1. 3.); Joske 
„ment, ment az utcán, mintha leláncolt kerekű 
kocsit húzna”. (92 . o.: 2. 3.)

Mezei András módszerének a rokonsága 
a szabad képasszociációra építő szürrealista 
alkotókkal olyan, mint a ma megszemélyesí
tést használó s azon emberősünk tevékenysége ; 
aki valóban hitte, hogy a fáknak, a füveknek, 
a teremtett világnak lelke vagyon, és minden 
él és gondolkodik; s ami van, az nemcsak 
a lé te zésb en  testvére, hanem az önmaga tuda
tára eszmélésben is.

A kisregény legfontosabb gondolata, archi
médeszi pontja az epigramma tömörségű 
hatodik fejezet. A könyvek könyvének, a 
Biblia költői és képi erejének a segítségül 
hívásával fogalmazza meg ihlető gondolati 
magját Mezei András: „tohu-va-bohu”, azaz 
érte lm etlen ség  volt a világban. A XX. század 
derekán is, „mikor az ember úgy elaljasult, 
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra” 
(Radnóti); s ez előtt nemegyszer, mert min
den háború embertelenség forrása. A könyv 
vallomása: ,,— Akármeddig is tartott: a 
szörnyek uralma: egy nap se legyen!” , , .  . .  be 
ne írattassék az idő könyvébe, a kezdetek 
kezdetéből is kitöröltessék —”.

A kezdet énekese Mezei András. Kisfiú 
főhőse Joske, aki Pesten, a főváros e szeren
csésebb részén éri meg életében 1945. január 
18-át, maga a Túlélő. Akkor is, ha ezen a napon, 
a „halál visszáján”, még nem tudja azt, hogy 
mit kezdjen önmagával, szabadságával, kire

bízza az életét. Ezért lélektanilag is kitűnően 
motivált, hogy ez a senkijese-maradt, apátlan- 
anyátlan, em lékeibő l táplálkozó gyerek fel
keresi a romos város egy-egy pontját, a volt
gettót, rokonai valamikori lakását, tartóz
kodási helyét; képzeletben vidéken jár, élel
met szerez beteg nagymamájának, ismerősei
nek, megidézi pajtásait; kalandos terveket sző 
a Vár gyors felszabadítására. Barátokra, segítő
társakra lel: egy magyar és egy orosz kato
nára, egy melegszívű parasztasszonyra; akik
ben még ép az emberi méltóság. Segíteni akar 
mindenkin. Tudja a  holnap ö rö m é t, tu d ja  a  
tö rv é n y t:  „Felfelé nézni!”, s azt is: „meg kell 
tanulni mindent, hogy legyen mit felejteni”.

Nem jelenthet az problémát, hogy mi a való
ságos s mi az elképzelt történet a regényben. 
A valóságos: a gyermeki tudat, egy történelmi
leg körülhatárolt, a világra és önmagába for
duló csodálkozó tekintete; a gyermeki lélek
nek egy történelmi „hinc et nunc” pillanata. 
A nemes értelmű időszerűség és időtlenség, 
az egyszeri, a soha-nem-ismétlődő és az örök 
emberi, ha tetszik, időtlen gondolati tanulság 
konkrét megfogalmazása ez a regény.

J o sk e  is több önmagánál: már-már a meg
gyötört, szorongatott magyarság szimbólumá
vá magasodik törékeny gyermeki alakja, arca, 
magatartása.

A jelen idő méhében mozdul az embrió-jövő. 
A múlt, akár a Bibliában megkövült emberi 
magatartás, helyzet, része a jelennek. A múlt- 
jelen-jövő vonulata oszthatatlan egész, minő
ség, mint a mozgás.

Ez a kisregény filozófiájának az alapja.
A K ezd e tb en  a párhuzamosok találkozása. 

Mezei András a szürrealisták módszerével, 
de a kritikai realisták valóságlátásával s a 
szocialista realisták logikájával és tá v la ttu d a tá 
v a l idézi meg a felszabadulás pillanatát.

Lebovits Joske, a tizenéves kisfiú a humá
num, az emberiség jelképe. Eszménye a jóság 
és az igazság. Hatalma a világteremtő, a való
ságalakító képzelet. Olyan világban él, ahol 
a természetes csak csodaként jelenhet meg, mert 
abszurd, a természetellenes a valóság közege.

Valóságon túli képzelete ezért sorjáztat 
a vaskosan reális képeket: embereket, a' 
éhségtől űzetve embertelenné, szörnyekké 
nak; embereket, akik a homo sapiens /  
ságával és nyugalmával költöznek viss" 
nyíló, mert tetőtlen, elméleti lakásukba 
foglalják el a másét, ha sértetlen V 
Az ő kezükben az egy szem kruro 
szaporodik; jóllaknak emberség' 
nem robbant bomba joggal váP
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vízióját, jóllehet az életben maradottság bottal 
tapintható realitása.

E nagy gondolati és érzelmi töltésű kép
sorok, mint az egész regény: élet-halál, ember
ség-embertelenség, valóság és költészet gyö
nyöréről és tragikumáról, megbonthatatlan 
egységéről vallanak.

A K ezd e tb en  a C so d a te v ő  (1966) folytatása. 
Mezei András legjobb teljesítménye. Első regé
nyének Pomogáts Béla kimutatta értékei: bal
ladaszerűség, emlékek, sorsélmény, lírai képek, 
igazságtevő képzelet, személyesség, csoda és 
valóság — megsokszorozódnak. Hibái: szer
kezeti lazaság, kísérleti jelleg, bizonyos nyer
seség, harmóniátlanság; részletszépségei job
ban magukkal ragadták az olvasót, mint a 
könyv egésze — eltűnnek az új regényben, 
mint kakasszóra a kisértetek.

Nagyszerű folytatás ez a regény. Jelentősége 
túlmutat önértékén. A mai magyar próza új
fajta s életképes színeinek is bizonysága. Ered
mény s nem kísérlet. (S zé p iro d a lm i, 1970)

Cynolter Károly

Vihar Béla:
K íg y ó én ek

Nem magával ragadó, hatalmas erejű költészet 
sugárzik Vihar Béla új kötetéből, mégis jól
esett végigolvasni a versek egymásutánját, mert 
a világ sorsáért felelősséget érző alkotó arc
képe bontakozott ki belőlük, aki ezt az elkö
telezettséget olykor igen szépen meggondol- 
koztatóan tudja kifejezni, s mély erkölcsi fe
lelősségtudattal, hivatottságával minket is kö
vetésre, elmélyedésre késztet. Mint a címadó 
vers, de az egész kötet is jelzi, a nagy kérdé
sekkel való szembesülés új elemekkel hatja át 
Vihar Béla líráját, számvetésre készteti, és új 
— az eddigieknél nehezebb útra szólítja. „ H o g y  
m egú ju ljak , le k e ll  ved len em  ré g i b ő rö m et, — 
olvassuk a K íg yó é n e k b en  — rá n c te li m ezem ;  
s  csa k  ig y  leh etek  a z , a m i v a g y o k ;  leszagga tom , 
m ert ha nem , — m eg h a lo k .”  Kivedlik régi 
bőréből, s újat húz, de ez az új arra is jó, 
hogy közelebb kerüljön legbensőbb énjéhez 
is: ,,Ö n m agam h oz ú tban  v a g y o k ”  — mondja 
gy helyen, s a versek egymásutánjából volta-

чр ez az önismereti folyamat bontakozik ki 
'ghiánytalanabbul. S nemcsak önmagát

ismeri meg, hanem énjén keresztül a világ is 
új arcát mutatja felé: hol tündökletes színei
vel mutatkozik meg előtte (mint a nagyon 
szép A lk o n y a tb á n ) , hol bonyolult, szinte át
tekinthetetlenül gazdag anyagi valóságát (mint 
a K o p o n ya m élyb en  című versben). A költő 
dicséretére legyen mondva: sosem a könnyebb 
ellenállás irányában indul el, szembe akar 
nézni az összetett, komplex jelenségrendsze
rekkel, azokat is meg akarja idézni lírájában, 
amely azonban olykor törékenynek bizonyul 
e nagy súly alatt, s inkább a verses próza irá
nyában csúszik el. A lírikus azonban ilyenkor 
is a felszínre bukkan: a legbonyolultabb 
prózaversben is meg-megcsillantja a groteszk, 
ironikus dalformát, amely alkalmas arra, 
hogy feloldja a belső feszültséget, s új dimen
zióba emelje a vers egészét.

A legérdekesebb, legmélyebbre hatoló cik
lus kétségkívül a H o m o  C oetheiensis, amelyben 
különböző lehetséges magatartásformák dia
lektikus kölcsönhatását, az „én és a világ” 
problematikáját igyekszik minél több oldal
ról s minél alaposabban dokumentálva be
mutatni. A klasszikus ízlésformát feltámasztó 
ember „bíráját önmagában hordja”, ám ugyan
akkor szüntelenül figyel a világra is, felfogja 
és értékeli annak jelzéseit, s azokból igyekszk 
nemcsak önmaga, de az egész emberiség szá
mára is hasznos magatartásformát kialakítani. 
Az ősvilági őserdő mélyén lelt kőtáblát a vers 
tanúsága szerint kétféleképp lehet megfejteni. 
Egyik értelmezése szerint: „ L é g y  g y á v a , de  
o k o sa n !” , a másik: „ N in cs veszve  a  rem én y  . . .  
ő r izd  m eg  t is z ta sá g o d !”  S Vihar Béla nem 
látványosan, nem is messzire zengő verssorok 
kíséretében, a második értelmezés szolgálatába 
állítja egész új kötetét, amely így nemcsak 
a versek választott címeivel és nem is csak a 
múlt nagy klasszikus korszakának megidézé- 
sével válik humanista vallomássá, hanem 
egész világszemléletével és versépületével. Szem
be mer nézni az emberiét nagy kérdéseivel, 
hol úgy, hogy a nagy hagyományokat idézi 
újra, s akár a mese, akár a közismert történet 
újraértelmezésével mondja el véleményét a 
mindnyájunkat érdeklő, „örök” dolgokról. 
Szüntelenül kétségekkel küzd, de megnyug
tatja az a tudat, hogy „a kételkedés ember
méltóságra emel” . A költészet pedig a legalkal
masabb eszköze annak, hogy a kétségekkel 
telt világ megszépüljön és még emberibbé 
váljék. S csak a költészet lehet az, amely 
megnyugtató választ adhat a történelmi múlt 
máig megoldatlan kérdéseire: hogy a világban 
miért van ma is öldöklés, hogy a szeretet



eszményének miért vannak meg ma is a vér
tanúi. Örök rendelés volna ez? Szükségszerű 
velejárója volna ez az emberi természetnek, 
mint a P ro lógu s a z  U to lsó  v a cso rá h o z  című 
versben érzékelteti, amelyben a mai Júdás- 
modell valaha Jézus Krisztus arcmását hor
dozta? Kifejezetten nem kapunk választ e 
kérdésekre a kötetben, a költő a megbocsátás 
gesztusával nézi a dolgokat, s alighanem azt 
ajánlja nekünk, olvasóinak is. Közben azon
ban kísért benne az a gondolat is, hogy a 
vátesz elhivatottságával intsen bennünket. E 
kétféle ihlettípus nem mindig kerül harmoni
kus egységbe kötetében: ez még a versek nyel
vére is visszahat, egyszer talán túlontúl is 
objektív anyagból építkezik, máskor viszont 
közhelyekre hagyatkozik. Az igazi persze a 
középút, melyet maga is nem egy nagyon 
emlékezetes példában valósít meg, mint pél
dául a V allom ás in telem m elben , amely e ket
tőség filozófiai értelemben vett kibékítésének 
kísérlete, s nyelvében is szép példáit találjuk, 
hogyan lényegíti át a költői ihletés a leghét
köznapibb dolgokat, kifejezéseket is.

A töprengés és a szenvedés csalja ki Vihar 
Bélából a legmélyebb, legzengőbb hangokat, 
s a múltban időzve találja a legszebb és leg
hitelesebb példáit a jelen megértésének és 
megértetésének. Igaz, szembetalálkozik, nem 
is egyszer, a nagy babitsi kérdéssel: „ íg y  k é r 
dezem  só h a jtva : / m iért lobog  a  csillag?  / m ié rt  
szá g u ld  a  fe lh ő ?  /  m iér t a  m adár rö p te?  / s  
m iért v á g yó k  k ic s in y? ” , válasza azonban ha 
parabolisztikusan is (az E lgörbü lt m esék b e n ), de 
végeredményben pozitívan rajzolja meg az 
emberiség jövőjét is: „ A m it k erese l, f ia m ,  
ta lán  soha nem  le lh e tő  m eg —  mondja a száz
éves öregapó. — M é g is  csa k  a z  n evezh e tő  
igazán  em bern ek , a k i  szün te len ü l fe lé je  tö re k 
s z ik . K ö v esd  teh át u ta d a t/ ”

Ezen az úton járva ismeri fel a „törvény” 
szerepét az emberi életben — egész ciklust 
szentel ennek —, s a megtalált bizonyosság 
egy ideig lirai nyugvóponttá is válik számára, 
talán itt lágyul el egy pár pillanatra kutató 
tekintete. Valami szólítja, valami titkos, belső 
hang, ,,s ujjongva érzem, megértve szavát, / 
hogy bensőm képes / szárnyát bontani.” Ez 
a tiszta szándékú megújulás, folytonos friss 
reagálása a világ hangjaira, Vihar Béla köte
tének legemlékezetesebb hangja. S az E sszé 
versekben  megénekelt „bölcs öregség” helyett 
ezeket a fiatalos, üde színeket olvasnánk 
szívesebben következő kötetében. ( S zé p iro 
da lm i, 1970)

R ónay LAszló

K a t k ó  I s tv á n :

Ö t fé rf i
kom oly sz á n d é k k a l

Rutinos író legújabb regényét adta ki a 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Katkó István mun
kájával — hiszen a szerzőnek eddig már tizen
két könyvét vehette kézbe az olvasóközön
ség. Ismerve prózáját, a könyv címe nyomán 
szatírát sejtünk. Néhány oldal elolvasása után 
világossá válik: feltételezésünk téves, csupán 
a cím hordoz magában egy ironikus felhan
got.

Katkó társadalmi életünk egyik periferikus, 
de figyelmen kívül nem hagyható problémá
ját: a magányos emberek társkeresésének té
máját emeli regénybe. Újságok cikksorozatai, 
vitafórumok és létrehozott intézmények bizo
nyítják, hogy az emberi természettől idegen 
életforma, a társtalanság, az egyedüllét meg
változtatását ma már nyílt fórumokon is tár
gyalni kell, érdekében szükségszerű lépéseket 
tenni. Hiszen e probléma egész sor — az egyes 
ember életén túlmutató — következménnyel 
jár. Katkó regényének hősei — eltekintve 
néhány harmadrangú epizódfigurától — egy
től egyig m a g á n yo s  emberek. Társadalmi hely
zetüknek, karakterüknek, körülményeiknek 
megfelelően élik az egyedüllét legkülönbözőbb 
változatait. A párját vesztett özvegyasszony 
sorsától, a kényszerűségből vállalt társas ma
gányon át a szellemi társtalanságig, az érzelmi 
viszonzatlanságig stb., széles tablót kapunk 
a magányosok sokszínű skálájáról. Közös 
vonás életükben, hogy nemcsak a legbenső
ségesebb emberi összetartozást, a nő-férfi 
kapcsolat harmonikus kiteljesedését hiányol
ják — nincs szoros „társadalmi kötődésük” 
sem. Annak ellenére, hogy valamennyien önálló, 
munkavégző emberek, képtelenek néhány fel
színes reláción kívül — társadalmi lényként — 
elmélyült közösségi kapcsolatok kialakítására, 
hiszen ezek a lehetőségek sem általánosan je
lentkeznek, hanem a maguk különös egyedi
ségében. Lelkileg „sérült emberek” Katkó 
alakjai, teljes értékű — egyéni és közösségi — 
összetartozás megteremtésére alkalmatlanok. 
S így képtelenek kitörni adott körülményeik
ből, amelyek rákényszerítik őket nagyrészt 
kiuttalan életformájuk vállalására. Mivel a 
műben a „normális emberi kapcsolatok” vilá
gára jóformán egyáltalán nem történik utalás 
— az írói szándéktól valószínűleg gyökeresen
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eltérő módon — egy é r té k e lto ló d á sn a k  lehe
tünk tanúi. A problémakör egyirányú meg
közelítése azt a látszatot kelti, mintha egy 
sajnálatos részjelenség maga a lényeg, az egész 
lenne. (Ezzel természetesen nem idillfestést 
kérünk számon a szerzőtől.)

Katkó centrális figurájának fiatal lányt 
választ, akinek „tudatos társkeresésénél” meg 
kell küzdenie a nőkre jellemző, természetadta 
passzivitással, és az évszázadok óta érvénye
sülő társadalmi konvenciókkal, amelyek szo
rosan elzárják egy új kapcsolat kezdeményező 
megteremtése elől. Mária, a 24 éves könyv
tárosnő csak „három hónapja került üresjá
ratba” — mint mondja — , s ebből a szituáció
ból igyekszik kitömi egy házassági apró- 
hirdetés útján. Hirdetésének következménye, 
bonyodalmai adják voltaképp a mű szűkén 
vett cselekményét.

Mária látszatra a mai fiatal értelmiségi 
lány pozitív típusa — fejhosszal környezete 
fölé emelkedik —, azonban jellemének alapvető 
vonásában mégis idegennek érezzük figurá
ját. Magánéletében éppúgy, mint a hirde
tésre jelentkező férfiak, látszattevékenységet 
folytat. A különbség köztük csupán annyi, 
hogy a lány (Mária) tudatosabban fogalmazza 
meg elképzeléseit, pontos fogalmakhoz kötöt
tebben tudja és akarja felmérni helyzetét — 
aktív, tényleges eredményekkel járó cseleke
detekre azonban képtelen. (Hiszen valaminek 
az elutasítása, tagadása önmagában még nem 
teremtőerő.) Mi sem jellemzőbb erre, mint pl. 
anyjához való viszonya. Cellába zártnak érzi 
magát idegbeteg, özvegy anyjával, moralizál- 
gat nyomasztó sorsukon, az estéről estére 
megismétlődő idegharc ellen hallgatásán túl 
legfeljebb látszólagos munkájába menekül. 
(Könyvtári katalóguscédulákat írogat.) Tény
legesen változtató szándékú cselekedete azon
ban még kísérletképpen sincs. Egy másik 
emberhez fűződő viszonyától várja a meg
váltást, a változást, amelyre önmaga képtelen. 
Kapaszkodót keres, de mivel igényes, nem 
fogadja el az első feléje nyújtott kezet, amelyet 
egy elképzeléseitől és elvárásaitól idegen, 
kompromisszumos kapcsolatban kaphat. Jó 
eszű, jó szemű ember, képes mérlegelni, átlátni 
helyzeteket, de nem ért a taktikához — maga 
mondja, hogy e hibájától erényt kovácsolt—, 
s így magánéletében alkalmazkodó és máso
kat alakító tettekre béna. Személyiségének e 
vonásában gyökerezik mélyen magányossága, 
túl szükségszerű szakításán a díszlettervező
vel. Vicenty — az íróilag jól meglátott, a regény 
szerkezetében a kényelmes deus ex machina

szerepét betöltő figura —  nem lehet a lány 
számára megoldás. A díszlettervező sérthe
tetlenné barikádozott külső magatartása mö
gött — látszatszabadsága, közönye álarca 
alatt is — üresség, magányosság lapul. S 
Mária alkalmatlan a férfi megváltására. Aho
gyan Imrével — a könyv egyik legszimpatiku
sabb alakjával — sem jelenthetnek révbe jutást 
egymás számára. A kutató élesen fogalmazza 
közös problémájukat a lánnyal: „Rögtön lát
tam, hogy Te is a mentőövet keresed bennem. 
Csakhogy nem süllyednek le hamarább a 
mélybe azok, akik egymás kezét fogják le, 
holott egyedül ideig-óriág még fenntarthatják 
magukat?” (207. 1.) S a regény befejezése 
után sem tudjuk eldönteni — folytatva Mária 
meditációját —, képes lesz-e valaha is egy nagy 
intenzitású, teljes értékű kapcsolat megterem
tésére.

A mű cselekményéből adódóan, kompozicio- 
nálisan természetszerűen Mária köré sorakoz
nak a szereplők. Életükről, múltjukról annyit 
tud meg az olvasó, amennyi feltétlen szüksé
ges, hogy a lányhoz sodródott szituációikban 
világosan kirajzolódjon előttünk figurájuk. 
Több lehetőséget nem nyújt az írói szándék 
személyiségük kibontakozására, s az így 
nyert kép, a t íp u sa lk o tá s  p ro b le m a tik u s  meg
oldása miatt esztétikai értékét tekintve nem 
mérhető a legmagasabb mércével. Katkó a 
regény kezdetén olyan figurákat állít elénk, 
akik nem ismeretlenek mindennapi életünkből. 
Öt különböző, kialakult, tipikus életvitelt 
regisztrál, pontos megfigyelések alapján, lélek
tanilag motiváltán, remek atmoszférát teremtő 
erővel. (Legsikerültebb részletként Henrik, a 
vidéki újságíró portréját említhetjük talán, 
amellyel a szerző kitűnő indítást ad könyvé
nek.) Azonban a mű további részében, ahol 
a történés menetében, beszélgetéseiken, tettei
ken keresztül lehetne tovább differenciálni, 
finomítani az egyes típusok egyéni arculatát 
— ellenkező fordulat következik be. Az író 
a „cselekményesség sodrában” leegyszerűsíti 
alakjai képletét, átlagtípussá változtatja őket: 
olyan szereplőkké, akik a bemutatásnál jelzett, 
köztudatban rögződött — statikus — alakok, 
típusuknak megfelelően, előzetes elvárásaink 
szerint viselkednek. Nem hordozzák maguk
ban azokat az éles jellemzőket, amelyek egyé- 
nítenék figurájukat: típusuknak az átlagát — 
vagyis magát az eltompult jelenséget — teste
sítik meg. Természetesen ebben közrejátszik 
az is, hogy a regény „cselekményes részé
ben” — Máriával való találkozásoknál — az 
író nem alkalmazza azt a kellően mélyreható
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lélektani alapozást, amelyet a könyv kezdő 
lapjain felvillant.

Nem segítette elő az e g yé n íté s t az sem, 
hogy a főszereplővel történt találkozásokat — 
tehát azonos helyzeteket különböző szerep
lőkkel — aprólékos gonddal, szinte mindvégig 
szó szerinti hűséggel követi a szerző. A hosz- 
szadalmas beszélgetések az egyébként pergő 
eseménysort,,nyomják”, s nem járulnak hozzá, 
hogy a műalkotásban a részletek visszaadásán 
túl a lényegi és különös vonások kerüljenek 
reflektorfénybe. (Pl. Telefonbeszélgetés a ran
devú megszervezése körül, 120. 1., hosszadal
mas beszélgetés, 130—147. 1. stb.) A  tö m ö ríté s  
igényét annál is inkább „számon kérhetjük” 
Katkótól, mivel — előző regényeihez hason
lóan — ebben a művében is az apró epizódok, 
mellékalakok életének bemutatását képes né
hány ecsetvonással jellemzően, plasztikusan 
maradandóan elénk állítani. Frappáns, töké
letes portrét kapunk például Imre apjáról — 
sokkal élményszerűbbet, mint a kutató figu
rájáról. Alig néhány oldalnyi terjedelemben 
előttünk áll nemcsak a talaját vesztett, elma- 
gányosodott öregember — társadalmi lény
ként is tipikus alakká válik. Régi kommunista 
funkcionárius, aki jó szándékán, az ügyért való 
lelkesedésén, a kezdeti problémákon, tetteken 
kívül képtelen az új jelenségekbe, új helyze
tekbe beilleszkedve továbbfejleszteni önmagái, 
s így élete végül zsákutcába jut. Halálának 
körülményei kapcsán — ismét a sűrítés lehe
tőségével élve —- a falu mai gondolkodásbeli 
állapotának felvillantására is remek alkalma 
nyílik az írónak. Hasonlóan vall a peremvárosi 
emberek életvitelének jellegzetességéről, tömö
ren és találóan, a fényképész környezetének 
szereplőin keresztül. A mű teljességét tekint
ve — rész-egész viszonyában — tehát az a 
különös helyzet áll elő Katkó könyvében, hogy 
a mellékalakok sokkal inkább társadalmisá
gukban és ugyanakkor életteli, egyénített szub
jektumukban formálódnak az olvasó előtt, 
mint a központi figurák. Még a nyelvi jellem
zés is elsősorban a mellékszereplők idézésénél 
járt eredménnyel. Hiszen a stilisztikai eszkö
zök alkalmazása főképp hangulatteremtő funk
cióval, s nem egy-egy adott személyiség jel
lemzőjeként jelenik meg a regényben. (Gon
dolunk itt a groteszk elemek remek nyelvi 
felhasználására, vagy pl. egy találó állandó 
jelzősorra stb.)

összességében értékelve a regényt, megálla
píthatjuk, hogy az ő t  férfi komoly szándékkal 
c. munka Katkó eddigi műveinek átlagos 
szintjén mozog. Az ígéretes, ragyogó indítás

után megtörik a kezdeti lendület, a regény íve, 
s a cselekményességre helyezett hangsúly már 
nem alapszik azon az igényes műhelymunkán, 
amelyhez a nyitánynál „szoktatta” a szerző az 
olvasót. A könnyed, olvasmányos stílus, a vilá
gosan átlátható szerkezet, a rutinos fordulatok, 
az írói kelléktár jól alkalmazható „kész” típu
sainak együttese — helyenként szórakoztató, 
kellemes időtöltést nyújt, de középszerűségé
vel a teljes munka az igazi művészi élmény 
színvonalára nem jut el. Talán legmaradan
dóbban a mű kapcsán felmerült asszociáció 
raktározódik el az olvasóban, az a rubinsteini 
gondolat, amely figyelmeztet, ha szándékosan, 
mesterségesen keressük az élményeket, nem 
találjuk meg. Azonban, élve a mindennapok 
valóságát, egyszerre azt vesszük észre, hogy 
zúdulnak ránk a nem is várt, igazi élmények. 
És az olyan mű, amely ezt a valóságot a 
maga igényes művészi eszközrendszerén tük
rözi vissza — mély és maradandó benyomást 
tesz olvasójára. (S zé p iro d a lm i K ö n y v k ia d ó , 
1970)

Zahora Mária

G e r e n c s é r  M ik ló s :

A sz ív rab ló
Gerencsér műve, címe és még inkább alcíme 
(Ü llö s  Fábián v a llo m á sa  k ü lö n b ö ző  s zere lm e i
rő l) ellenére nem lektűrként, hanem irodalom
ként kíván megítéltetni. E törekvés azonban 
éppoly kevéssé használ a könyvnek, mint 
használna a másik variáció. A  sz ív ra b ló  iro
dalomnak is éppen olyan, mint amilyen lek
tűrnek: etwas grün, ahogy Péterfy mondaná. 
Mint ilyen azonban szimptomatikus, kinövései 
általános tanulságokat rejtenek.

Mindenekelőtt a mű poétikai anyagának 
heterogén jellege kíván említést: ilyen és ennyi
féle anyagot egységesen átformálni nagyon 
nehéz, de éppen az anyag jellege miatt legfel
jebb is csak bravúrból lehetne. Itt ilyesminek 
a megkísérlését sem láthatjuk. A  picaró és 
a Bildungsroman mellett ugyanis a politikai 
szatíra, az anekdota, a szociográfiai mélység
feltárás, sőt a vicc is alapvető építőanyagai 
a regénynek, amely sokféleség aztán legkevésbé 
éppen az egyes szám első személyű formát
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viseli el. Rendkívül visszás ugyanis a főhős 
szájából hallani a saját szintjét, saját világát 
fölülről és oldalról kommentáló nevelődési 
és egyéb betéteket. Az én-forma különben is 
töredezik úton-útfélen. Legszembetűnőbben 
a sűrű fejezetcímek törik meg, amelyek har
madik személyűek. A legkirívóbb a szociog
ráfiai réteg anyagszerűtlen kezelése. Különö
sen az aggok „begyűjtésére” gondolok, aminél 
viszolyogtatóbb jeleneteket nehéz elképzelni. 
Legyenek az aggok elesettek és szánalomra 
méltók, vagy csirkefogók és alkoholisták, vagy 
ilyenek is, olyanok is, de a két színt közt lebeg
tetni őket, ahogyan Gerencsér Miklós teszi, 
semmiképpen sem volna szabad ; nem is szólva 
e problémakör és az összes többi diametrális 
eltéréséről.

A  nyelvi anyag eklektikusságát ez a mé
lyebb össze nem illés részben magyarázza csak. 
A nyelvezet ezen túl is számtalan kívánnivalót 
hagy maga után. Az argó fejlődésének érzékel
tetését természetesen nem kívánnám meg, bár 
a regény időviszonyai lehetőséget adtak volna 
ilyen megoldásra is. Az azonban igen visszás, 
hogy viszonylag kevés és többé-kevésbé tel
jesen elkoptatott, általánosan ismert argó 
szón kívül csak mesterségesen gyártott elménc- 
ségeket kapunk a főhős stiláris jellemzése
ként, egyébiránt a nagy vagány csaknem 
intellektuális prózában monologizál. A szel
lemes fordulatok állandó hajhászása részint 
devalválja az igazán jól sikerűiteket is, részint 
gyakori ismétlődésekhez vezet.

D e nemcsak anyagában, arányaiban is si
kerületlen a regény. Többszöri bejelentés után 
feltétlenül a különböző szívek elrablásairól 
szóló történeteket várnánk, ez a vonal azonban 
a szerző szemében legföljebb negyed-ötödrangú, 
korántsem áll az elbeszélés középpontjában. 
Az 56-os ausztriai és nyugat-németországi 
lágerélet sokkal nagyobb hangsúlyt kap, mint 
Karolán kívül bármelyik nőalak, Karola pedig 
a főhős felesége, és ilyenként nem annyira 
egy szívrablás tárgya, mint inkább számos 
ilyennek alanya. De a szerelmekénél alakok
ban jóval gazdagabb az ivócimborák, a felet
tesek és az ellenségek tábora is. A  komoly 
szándékot, a lektűrjelleg kerülését leginkább 
ez a vonás árulja el. Csakhogy ezáltal nem 
csupán az erotikáról mondott le a szerző, 
hanem a kompozíció egy lehetséges, és mint 
láttuk, a heterogén anyag miatt fölöttébb szük
séges eszközéről is. A különféle nők köré 
kiépülhetett volna egy-egy sajátos külön világ, 
az egymást kizáró részek talán ellentétek hul
lámzásává alakulhattak volna. így, amint van,

a mű szétesik darabokra. Nem laza szerkezetű, 
hanem egyáltalán nincs szerkezete. Mindez 
a főhős figurájának kényszerű halványságát 
is eredményezi. Üllős Fábiánnal minden meg
eshet és mindennek az ellenkezője is: hogy 
éppen az esett meg, amiről a regényben érte
sülünk, egyedül a szerző intencióinak köszön
hető, jellemeknek és sorsoknak belső autonó
miája, a cselekmény alakulását meghatározó 
szerepe egyáltalában nincs.

A  mű szimptomatikusságán főleg tárgyának 
csaknem divat diktálta kiválasztását és a 
gyakori — a kényszerű témaválasztásból kö
vetkező — anyag- és tárgyszerűtlenségeket 
értettem. Gerencsér Miklós eddigi életművé
ből éppúgy nem következik ez a regény, mint 
ahogy számos más szerző hasonló típusú mű
vét is csak külső okokkal magyarázhatjuk. 
Úgy tetszik, hogy a legszebb fenomenológiai 
és neostrukturalista rétegelméletek korában 
éppen a különböző rétegek egységes kidolgo
zása, összejátszása, hierarchizálása stb. iránti 
érzék van csökkenőben. Egészen kirívó ese
tekben úgy, ahogyan ennél a regénynél ta
pasztaljuk. (S zép iro d a lm i, 1970)

Vajda Kornél

R. Penn Warren:
R epül a  n e h é z  kő

Huey Long — körülbelül a világválság idején 
Louisiana állam zsarnoki kormányzója, majd 
szenátora — ma már a történelemé. Például 
Arthur M. Schlesinger Jr. Roosevelt korával 
foglalkozó több kötetes munkájában egy tel
jes fejezetet szentel több mint ellentmondásos 
közéleti tevékenységének. A  fejezet címe: A 
vörösnyakúak Messiása. (A „vörösnyakúak” : 
a déli szegény fehérek, többnyire parasztok.)

A  re p ü l a  nehéz k ő  Willie Starkjának poli
tikai pályája, közéleti személyisége nagyjából 
azonos Longéval. Warren Stark kormányzója 
a szó vicinális értelmében vett Messiás, kariz
matikus vezér. Modern politikai fogalmazással 
élve: egy kétségbeejtő helyzetben levő réteg 
megtalálta a maga demagógját, a demagóg 
pedig a maga befogadó közegét. A szerző 
rendkívül komplex emberábrázolása bizonyos 
határokig ő szin te  demagógot állít elénk, aki 
valóban mélyen azonosul azzal az elesett
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réteggel, amelyhez származása, ifjúságának 
élményanyaga fűzi. Az ültetvényesek uralmi 
rendszeréhez képest — amelyet segítségükkel 
s érdekükben állított félre — ad is nekik egyet 
s mást; főleg öntudatot s a biztonságérzet lát
szatát. S egy vezért, akiért lelkesedhetnek, 
akitől még szociális létesítményeket is kapnak.

Stark tipikus déli ember (mintha egy Faulk- 
ner-regényből jött volna vendégszerepelni), 
ám nem tipikus déli politikus, aki esetleg már 
hatalomra jutása előtt, de utána feltétlenül 
eladja magát az oligarchiának, azonfelül rasz- 
szista. A regény kivétel a déli epikában. 
Szerzője bravúrosan megkerüli a megkerül- 
hetetlent, s a m odern  négerkérdésről alig tesz 
említést. Sok más társadalomszemléleti vetü- 
letet is hiába keresnők benne. A regény világa 
minden gazdagságával, életszagával együtt 
bizonyos mértékben zárt világ.

A zárt világ lombikjában Warren tulaj
donképpen egy kérdésre ad választ: melyek 
az adott térben s időben a hatalom megtartá
sának ,,legcélszerűbb” eszközei — amennyi
ben a morált nem vesszük számításba, vagy 
negatív értelemben kalkuláljuk. (A hatalom 
megszerzéséről alig esik szó. Stark a regény 
elején már kormányzó.)

Willie Stark a politikusok ama fajtájához 
tartozik, akiket Robert Musil következő mon
data jellemez: „Az emberekkel besszre speku
láló ember, aki reálpolitikusnak nevezi magát.” 
A „bessz” az adott — s más — esetekben: 
az erkölcsi árfolyamsüllyedés, főleg süllyesz
tés. Stark politikai gyakorlata n yersen  Longé- 
val azonos, annak pszichikai, morális (pon
tosabban amorális) rugóival Warren ajándé
kozta meg hősét de úgy, hogy Huey Long 
is magáénak vallhatja őket.

Stark módszertana mindenek felett mélysé
gesen pesszimista— ennélfogva a „vörösnya- 
kúak Messiásához” képest túlságosan konzer
vatív színezetű. „Az ember bűnben fogan
taik — mondja a kormányzó, aki jó déli 
emberként kedveli a biblikus hangvételt —, 
és romlásban születik, és a pelenka szagától 
a halotti lepel bűzéig vezet az útja. Mindig 
akad valami.”

A regény cselekményéből is  kitűnik: „min
dig akad” amit fel lehet valaki ellen hasz
nálni. Súlyosan kompromittáló adatokkal 
szoros pórázon tartott, bármire felhasználható 
eszközöket lehet szerezni, másokat romlásba 
vagy halálba küldeni. Mint például bizonyos 
köztiszteletben álló, ám sötét múltú Irwin 
bírót, akit a kormányzó utasítására bizonyos 
Jack Burden kerget öngyilkosságba.

Burden figurája — Warren politikai ana
tómiájának integráns része. Magántitkár, bér- 
tollnok, „szimat” és zsaroló. (A világirodalom 
egyik legbőbeszédűbb narrátora is — de ez 
m ásféle bűn.) Ám ahogy Stark majdnem hogy 
meggyőződéses demagóg, úgy Burden majd
nem hogy meggyőződésből bértollnok stb. 
Nemcsak eszköze — kompromittáltság nél
kül — Starknak. Kapcsolatuk ennél sokkal 
bonyolultabb. Stark — mint általában a vici
nális, országos vagy kontinentális méretű 
zsarnokok — nemcsak manipuláló, hanem 
manipulált is. Burdenen kívül titkárnő-szere
tője, Sadie is manipulálja. Egyikük sem „vörös
nyakú” . Mindketten lényegében Long erkölcsi 
szintjén állanak, sőt annak fokozatos leszállí
tásáért felelősek. A döntésszintű politikai k ö r 
nyezet funkcionál szemünk előtt.

Stark végső soron ha nem is tragikus hős, 
de legalább tragikus zsarnok. Már megtudtuk 
róla, hogy — akár modellje — tisztességes 
idealistaként kezdte. Vázlatosan ismertetett 
eszközeit politikai ellenfelei előbb vele szem
ben alkalmazták sikerrel, majd „rákényszerí- 
tették” őket.

Kétségtelen, hogy Huey Long modellként 
nem feküdhet úgy rá a regényre, mint annak 
idején Lousianára. Az író szuverén joga: 
hány adag Long van Starkban. De talán jel
lemző, m i marad ki, vagy csak éppen utalnak 
reá. Ez például a Long által irányított kor
társaira: John Diliingerre, Baby Face Nel
sonra s főleg A1 Caponera emlékeztető fizikai 
erőszak, a kormányzó esetében: állambandi- 
tizmus.

Stark főleg azzal lesz tragikus hős, aho
gyan Robert Penn Warren eddig kiderítet
len meggyilkolását motiválja. Vesztének oka 
voltaképpen dédelgetett álma: a Kórház és 
Egészségügyi Központ, óriás méretű szociális 
intézmény, ahová „minden csavargó ingyen 
befeküdhet”. Főorvosának egy olyan — régi 
önmagára emlékeztető — idealistát jelöl, aki 
történetesen egy régi oligarcha család leszár
mazottja, s akinek húga Stark szeretője. Az 
orvos megtudja azt (természetesen politikai 
intrika nyomán), s lelövi a kormányzót, mert 
— minden valószínűség szerint — azt is tudja, 
hogy míg a célok sohasem szentesítik az esz
közöket, addig bizonyos eszközök eltorzíta
nak mégolyán tiszta célokat is.

Robert Penn Warren a politikai regény 
kiváló elméleti ismerője, amit a „műfaj” világ- 
irodalmi szinten is legrangosabb alkotásáról, 
Joseph Conrad N ostro in o járó l írt tanulmánya 
bizonyít. Kár, hogy R. Penn Warren lépten-
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nyomon jelentkező filozófiai eltökéltsége és 
ilyen irányú adottságai között nagy a hézag, 
s hogy a nagyon is tudatos, intellektuális 
regényírók gyakori hibájától ő sem mentes: 
helyenként csak beszél arról, amit ábrázolni 
kellene. De csak helyenként! Emberek és 
dolgok érzékletes ábrázolója, ellenállhatatlan 
„svádájú” elbeszélő, aki igazi drámává for
málja azokat az elemeket, amelyek nála ki
sebb írónál melodrámaként jelentkeznének és

taszítanának. Olyan lebilincselő olvasmányt 
ad, hogy az olvasó alig veszi észre, hogy 
éppen a legizgalmasabb részek néha kitérők, 
mellékösvények.

Vajda Endre kitűnő fordítással — és az 
írót kissé túlértékelő előszóval — járul hozzá 
a mű előre látható irodalmi és közönségsike
réhez. (M a g v e tő , 1970)

Loránd Imre

T á j é k o z IBI

„Az e g y s é g  jeg y éb era”
(Nemzetközi konferencia Budapesten a szocialista világirodalom kialakulásáról)

1970. november 11—13-án az MTA Irodalom
tudományi Intézete és a Petőfi Irodalmi 
Múzeum rendezésében nemzetközi konferen
cia zajlott le a szocialista világirodalom ki
alakulásának kérdéseiről. A konferencia mun
kájába bekapcsolódtak az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem képviselői is. A tanácskozás 
egy korábban indult program második etapja 
volt. A  Német Művészeti Akadémia lipcsei 
kutatócsoportja budapesti látogatása alkal
mával 1968 szeptemberében a két intézet kép
viselői kifejezték szándékukat, hogy más in
tézmények bevonásával közös kutatásokat 
folytatnak a világirodalom szocialista irány
zatának témakörében. E terv a két intézmény 
évek óta tartó termékeny együttműködése 
során merült fel. A Német Művészeti Akadé
mia és a moszkvai Gorkij Intézet munka- 
szerződése magába is foglalta ezt a program
pontot. 1968 őszén Moszkvában tartózkodott 
a budapesti intézet delegációja a világiroda
lomtörténetírás metodológiai kérdéseivel fog
lalkozó közös szimpóziumon. Záróaktusként 
került sor november 28-án az MTA Irodalom
tudományi Intézete és a Gorkij Intézet együtt
működési szerződése aláírására. Az okmány 
III. fejezet 3. pontja tartalmazza a magyar fél 
csatlakozását a német—szovjet egyezményhez 
a fenti téma kidolgozására.

Hosszabb előkészítő fázis után a lipcsei 
kutatócsoport vette át a kezdeményezést és 
rendezte meg 1970. márc. 30—ápr. 2-án az első 
munkaértekezletet. A vendéglátókon kívül

szovjet és magyar delegáció vett részt a tanács
kozáson. Megtárgyalták a német tervezetet, 
amely a két világháború közötti időszak prog
resszív nemzetközi írói szervezetei történeté
nek kutatását tűzte ki célul. Beható vita után, 
elsősorban a magyar és szovjet résztvevők 
ajánlására, jelentősen kibővült a tematika, 
az írói szervezetek vizsgálatának szerepe mellé 
a korszak szocialista világirodalmi jelenségei
nek elemzése került az előtérbe. A lipcsei 
tanácskozás kialakította a létrehozandó tanul
mánykötet ideiglenes vázlatát, megjelölte az 
egyes fejezetek szervezéséért felelős intézete
ket, elhatározta, hogy a dokumentumanyag 
külön kötetben fog megjelenni. A következő 
munkaértekezlet összehívását a budapesti inté
zet vállalta. Erre a konferenciára került sor 
1970 őszén, a megelőzőnél sokkal szélesebb 
keretek között és szélesebb programmal.

A rendezésben részt vevő magyar intézmé
nyek arra törekedtek, hogy a munkába további 
baráti országok kutatóit is bevonják; így tör
tént, hogy a szovjet és német delegáció mellett 
csehszlovák, bolgár és lengyel kutatók is meg
jelentek, és aktívan bekapcsolódtak a kon
ferencia munkájába. A román meghívott, 
sajnos, nem érkezett meg az értekezletre. 
A szerzői gárda kiszélesítését a célkitűzés ter
mészete indokolta, hiszen nyilvánvaló, hogy 
a szervezettörténeti szempontokon túllépő 
elemzés során a legfontosabb szerepet az össz- 
világirodalmi folyamaton belül éppen a 
„nemzetközi” és a „nemzeti” dialektikája
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játssza, s a felrajzolt kép annál valósabb lesz, 
mennél hitelesebb érvénnyel történik a rész
letek megvilágítása éppen a leginkább érdekel
tek részéröl. Ezt a szempontot a szovjet 
delegáció által előterjesztett tervezet és szerzői 
javaslatok alapos, elemző vitája végeredménye
ként is elfogadta minden résztvevő.

A budapesti értekezlet hármas feladatot 
tűzött maga elé, s ezeket — úgy tetszik — sike
resen meg is oldotta. Az eredeti koncepcióhoz 
képest pontosabbá kellett tenni a célkitűzést, 
végérvényesen ki kellett dolgozni a közös tanul
mánykötet tartalomjegyzékét és meghatározni 
a szerzőket ; módszertani tapasztalatokat kellett 
szerezni az időközben elkészült tanulmányok 
megvitatása alapján, és végül ki kellett tűzni 
a munka megvalósításának ütemtervét és meg
határozni a megvalósítás körülményeit.

A konferenciát megnyitó S ő té r  István 
joggal hangsúlyozta annak fontosságát, hogy 
az összehasonlító módszerrel dolgozó marxista 
irodalomtudománynak nemcsak a régebbi 
korokra lehet kiterjeszteni figyelmét, hanem 
szembe kell néznie az e századi, a kortársi iro
dalommal is, hiszen az elmúlt évtizedek világ- 
irodalma egyúttal a polgári szemlélet és a 
szocialista eszmevilág küzdőtere. S za b o lc s i  
Miklós a konferenciát bevezető előadásában 
felvázolta a vállalkozás előtörténetét, kijelölte 
a továbbhaladás lehetséges útjait, aláhúzta 
az együttműködés és a szemléleti egyetértés 
kultúrpolitikai, politikai jelentőségét, a meg
valósítandó mű szerepét az ideológiai küzde
lemben.

A konferencia három napján tíz előadás 
hangzott el, ezek ízelítőt nyújtottak a készülő 
mű valamennyi fejezetéből. Klaus K a n d ier  
a nemzetközi írói szervezeteket átható alap
vető korkövetelményt, a szellemi mozgalmak 
szervezeti keretekbe való tömörülésének, össze
fogásának történeti, politikai mozgatórugóit 
világította meg. Rámutatott, hogy a nemzet
közi munkásmozgalom szervezett politikai 
harca sugalmazására és befolyásával jöttek 
létre e szervezetek (proletkult, Clarté, Forradal
mi írók Nemzetközi Szövetsége, Kongresszu
sok a kultúra védelmére), soraikban a kor 
új típusú írója, a politikai küzdelmet tudatosan 
vállaló entellektüel alakja formálódott. Irm- 
fried H ie b e l a k o rsza k  a la p ve tő  p ro b lé m á iv a l  
foglalkozó fejezet egy másik témaköréről 
szólt, a kor íróinak az állandóan égető kérdés
ként jelentkező „béke és háború” problemati
kával kapcsolatos magatartását elemezte.

A nemzetközi szervezetekről szóló fejezet 
témakörében B o tk a  Ferenc adott elő a nem

zetközi proletkultról, bemutatva azokat a 
lényegi különbségeket, amelyek az oroszországi 
és a közép- és nyugat-európai proletkult tevé
kenysége között mutatkoznak. Ez utóbbiak, 
az osztályharc viszonyai közt a párt irányítása 
alatt álltak, a klasszikus hagyományokra is 
támaszkodtak, céljuk a munkásosztály művelt
ségének emelése volt elsősorban. Botka elő
adásának metodikai pozitívuma volt, hogy a 
szervezettörténeti kereteken túllépve az iro
dalmi szövegekben megvalósult proletkult- 
eszmét vizsgálta. Ugyanez jellemezte F. Sz. 
N a rk ir je r  előadását a Clartéről; a szovjet 
kutató széles nemzetközi kontextusban vizs
gálta a Clarté viszonyát az Októberi Forrada
lom eszméihez, a Szovjetunióhoz, s elemezte 
azt a differenciálódási folyamatot, ahogy a 
Clarté-mozgalom a trockizmus eszmei vonzá
sába jutott és hamvába holt.

Az elméleti rész témakörében hangzott el 
V arga  Mihály előadása a szocialista realiz
mus fogalmának geneziséről. Varga a gondos 
mikrofilológia módszerével kutatta a fogalom 
felbukkanásának adatait, de mindvégig han
goztatta, hogy a lényeges mégis az: a szocia
lista realizmus nem „találmány”, nem kívülről 
bevitt jelszó a szocialista irodalomba, hanem 
a húszas évek szovjet művészeti életének ter
mészetes képződménye. A szovjet és magyar 
résztvevők élénk vitája (amiben K ö p e c z i  
Béla is részt vett), végül is megerősítette ezt 
a következtetést. I l lé s  László A proletáriroda
lom esztétikája és a társadalmi valóság címmel 
elemezte a „proletárirodalom” fogalmának 
mibenlétét, s ahhoz a következtetéshez jutott, 
hogy a proletkultról adott lenini elemzés, vala
mint a szocialista társadalom fejlődéstörvényei
nek együttes figyelmen kívül hagyása vezet
hetett azokhoz a torzulásokhoz, amelyek a 
rappista irodalomban mutatkoztak, s amelyek
nek az SZKbP határozatával történt radikális 
feloldása nyitotta meg az utat a szo c ia lis ta  
irodalom kibontakozása és realista  esztétikai
princípiumai kiteljesedése előtt.

A tervezett kötet negyedik fejezete a szocia
lista világirodalom néhány kiemelkedő alkotó- 
művésze, teoretikusa szerepét mutatja majd be, 
éppen ezért volt érdekes meghallgatni azt 
az összefoglaló referátumot, amely módszer- 
belileg világította meg a Maxim Gorkijról, 
Romain Rollandról és Johannes R. Becher- 
röl készülő tanulmányok felépítését.

A kötet zárófejezetét olyan tanulmányok 
képezik majd, amelyek a szovjet, német, 
magyar, bolgár, csehszlovák, lengyel, angol—  
amerikai szocialista irodalmak tükrében vizs
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gálják meg azt az eszmei-esztétikai hozadékot, 
amelyet ezen irodalmak számára a szocialista 
világirodalom nyújtott, és megfordítva: amit 
emezekből az összirodalmi folyamat magába 
szívhatott. Milos T o m iik  a szlovák szocialista 
irodalom kezdeteiről, a DAV-ról, Krystyna 
S ie r o c k a  a baloldali szellemiségű lengyel 
irodalomról referált ilyen értelemben, s tárgyát 
talán leginkább Georgi D im o v  bontotta ki, 
aki a bolgár szocialista irodalom és a nemzet
közi szocialista irodalom korrespondenciájá- 
ról beszélt. E kérdéskör az egész kötet koncep
ciójának megfelelően azon elméleti kérdések 
megfogalmazása felé konkludál, amelyek a 
„nemzeti” és a „nemzetközi” dialektikus köl
csönhatásában lelik meg eredőjüket. Erről 
a kérdésről referált S z a b o lc s i  Miklós, figyel
meztetve annak fontosságára: milyen messze- 
ható pozitív következmények származnak a 
két háború közötti szocialista irodalmi áram
latok közös alaptörvényszerűségeinek és sok
színűségének plasztikus felmutatásából. Sok
oldalú meghatározását adta a „szocialista 
irodalom” mibenlétének, részletesen foglal
kozott a periodizáció kérdéseivel, az egykor volt 
elzárkózás, a szektásság elemeinek oldódásá
val, a szocialista irodalom esztétikai emanci- 
pálódásának folyamatával, a harmincas évek
ben megvalósult szintézissel, amely a szocia
lista eszmeiség mellett kiteljesítette az esztétikai 
értékeket is. Elméleti problémákra világított 
rá, és jellemezte a szocialista művész és kritikus 
új típusát, amely a kor küzdelmeiből nőtt, 
magasodott ki. A kor szocialista világirodalma, 
a legkiválóbb müvek híven tükrözik azt a 
tényt, hogy az irodalom a nemzetközi mun

kásmozgalom hű fegyvertársa volt végig ez 
évtizedeken.

A konferencián mindvégig eleven és nyílt 
vitaszellem uralkodott, amiben nagy része 
volt a szovjet küldöttség vezetője, A. L. D im sic  
sziporkázóan szellemes, lcombattáns fellépé
seinek. A konferencia utolsó ülésén megtárgyal
ták a kötet végső szerkezetét, az itt elhangzot
tak alapján a vállalkozás titkárai (Illés L., 
O. Jegorov, K. Kändler) megszövegezték 
a tartalomjegyzéket (a szerzők nevével és a 
tanulmányok címével), ezt az okmányt a de
legációk vezetői (A. L. Dimsic, K. Kändler és 
Szabolcsi Miklós) aláírták, s ezzel a három 
intézmény kötelezettséget vállalt a mű létre
hozására, a szerzői gárda irányítására.

A tervek szerint a tanulmányokat 1971 
végéig kell elkészíteni és megküldeni a part
ner-intézeteknek. Az esetleges vitás kérdések 
tisztázása érdekében 1972 tavaszán sor kerül
het egy újabb munkaértekezletre. A budapesti 
tanácskozáson jelen volt a Kossuth Kiadó és a 
berlini Aufbau Verlag képviselője is, akik beje
lentették készségüket a tanulmánykötet meg
jelentetésére. Az orosz nyelvű kiadás érdeké
ben megbeszélések folynak. Már a konferen
cián világossá vált, hogy más baráti országok 
kiadói is érdeklődnek a mű iránt, amely gaz
dag ismeretanyag közlésén túlmenően kísérle
tet tehet a huszadik századi világirodalom, a 
szocialista világirodalom fontos kérdéseinek 
megvilágítására, s egyúttal szemléletesen bi
zonyítja a különböző országok marxista 
irodalomtudósai közös célok érdekében foly
tatott erőfeszítéseinek eszmei, politikai hasz
nosságát.

Illés László
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M I K L Ó S  PÁL

A sz o c ia lis ta  rea lizm u s 
dokum entum ai*

Kétféle irányzatot tart számon az irodalom- és művészettudomány: az egyik, amelyet 
inkább korszaknak vagy korstílusnak emlegetnek, s melyet rendszerint az utókor 
keresztelt el gótikának, reneszánsznak, klasszicizmusnak és barokknak, és a másik, 
amelyet voltaképpeni irányzatnak is neveznek, s amelynek vagy kortársak (impresz- 
szionizmus, szimbolizmus), vagy éppen maguk a zászlaja alá gyülekező alkotók 
(realizmus, futurizmus stb.) adtak nevet hol botrányos, hol meg ünnepélyes körül
mények között. Az utóbbiak közül a mi századunk több tucatnyit ismerhetett meg, 
legtöbbjüket azonban már esztendős születésnapjukra elfeledte a közönség is, olykor 
még a keresztapa is. Egyetlen kivételes irányzata van a huszadik századnak, amely 
életkor, földrajzi kiterjedés és — főként — tartalmi jellegzetességek (tehát: társa
dalmi jelentőség) tekintetében az összes többi fölé magasodik, s így mintegy a sok 
kicsiny vagy kisebb irányzat, iskola ellenpólusát, hatalmas, monolitikus tömbként 
feltűnő ellentétét képezi: a szocialista realizmus.

A Gondolat Könyvkiadó sorozatcím nélküli, de „izmusok” néven számon tartott 
sorozatának, az irodalomtudomány területén talán legsikeresebb vállalkozásának, 
legújabb (tizedik) darabja, Köpeczi Béla bevezető tanulmánnyal ellátott válogatása, 
„A szocialista realizmus” már terjedelmével is jelképezi az ezen a néven irányzattá és 
irodalomtudományi fogalommá vált szocialista művészeteknek különös jelentőségét: 
a sorozat megszokott egykötetnyi terjedelmével szemben kétkötetes válogatást 
kapunk. Pedig ez a két kötet érdemben nem is foglalkozik a teoretikus megnyilat
kozások alapjául szolgáló művészeti alkotásokkal: a szocialista realizmusnak sem a 
ma már klasszikus, sem pedig a ma még vitatott alkotásai nem kerülnek itt szóba, a 
művekből pedig, ismét ellentétben a többi kötetek gyakorlatával, nem kapunk sze
melvényeket (az Aradi Nóra által válogatott képzőművészeti reprodukciók és két, 
ars poetica-jellegű vers kivételével).

A szocialista realizmus ünnepélyes körülmények között kapta nevét: az első szovjet 
írókongresszus iktatta alkotmányba. Az 1934-ben lezajlott névadást azonban nem 
csupán művek előzték meg — amelyeknek a sajátosságait is összegezték a teória 
megszövegezői —, hanem olyan programnyilatkozatok és elméleti viták is, amelyek
ben a kodifikált programnak már olykor az elnevezés elemeit is tartalmazó, lényegi 
sajátságait pedig többnyire teljesen azonos értelemben összefoglaló nézetek láttak 
napvilágot. Itt elsősorban a húszas évek szovjet iskoláira és vitáira gondolunk. Köpeczi 
Béla koncepciója azonban tágasabb: a szocialista művészet eszméjének a történelmi 
előzményeit a XIX. század húszas éveiig vezeti vissza, az utópisták — Fourier és 
Saint-Simon — gondolataiig. Belinszkij, George Sand és Petőfi is ott szerepelnek tehát

*A szocialista realizmus, I —II. A bevezető tanulmányt írta és a szövegeket válogatta K ö
peczi Béla.

Gondolat, 1970. 1
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az elődök között, majd pedig a megnyilatkozások időrendjében Engels, Marx, vala
mint kortársaik következnek. A történetileg ilyen mélyről eredeztetett eszme körébe 
azután természetesen belefér Wagner, Baudelaire, Heine, Victor Hugo, Zola és 
William Morris, Lev Tolsztoj és Shaw egy-egy nyilatkozata, illetve gondolata is. Az 
első kötetnek 1925-ben, a híres párthatározattal záruló anyagában az említett (szo
cialistának nem nevezhető) személyiségek, alkotóművészek és kritikusok érdekes 
anyaga mellett a főszerepet mégis csak a szocialista művészek, kritikusok és politiku
sok játsszák : az igazán autentikus szövegek, megfogalmazások azok, amelyek Marx és 
Engels tudatos követőitől, a szocialista művészet eszméjének politikailag is elköte
lezett híveitől származnak. Sokat ismerünk már ezek közül, de a válogatás volta
képp ezeken alapul, az eszme gerincét ezek az ismert szövegek alkotják; nagyon ér
dekesek viszont az eddig nem vagy alig ismert szövegek — orosz, bolgár, román, né
met és magyar forradalmárok írásai, az írókongresszus szemelvényei, Bogdanov ja
vaslata —, hiszen ezek teszik teljessé a képet, ezek teremtik meg az eszme törté
neti folytonosságának és elevenségének a hitelét.

Ezt a „szocialista realizmus ante litteram” tablót a második kötet első része egé
szíti ki a húszas évek vitáinak anyagával s a kép kiszélesítésével: németektől japánokig 
és kínaiakig terjed már az eszme, amely aztán az 1932-től számított időszakban az 
irodalom és művészet minden szocialista hívének, alkotójának és kritikusának vagy 
szervezőjének tételes programjává emelkedik. Emelkedik — majd sokszor torzul is: 
dogmává, bürokratikusán felfogott tézissé. A harmincas évek ugyan még az eszme 
terjedésének a dokumentumait sorjázzák — angol és amerikai hívei is felsorakoznak 
—, egyben kidolgozásának elmélyülését, filozófiai és tudományos igényű megalapo
zását is tartalmazzák — Lukács írásai és vitái hozzák ezt elsősorban. Az 1945 utáni 
periódus első szakasza tartalmazza a dogmatizmus dokumentumait — Zsdánov 
s az ő  nyomában közhelyek ismételgetésére szorulók szövegeit. Végül a befejező 
periódus anyaga (1956— 1965) a megélénkült vitákat, az újraértelmezési kísérleteket, 
a dogmától megtisztuló szocialista realizmuseszmény újjáéledésének dokumentumait 
tartalmazza, köztük számos ma még vitatott, nyitott problémát — egyfelől Kuo 
M o-zso és Lifsic, másfelől Lukács és Garaudy bizonyos tételei jelzik ezeket. Valóban 
csak jelzik, s nem csak az utolsók, hanem mind, hiszen ez az antológia, mint mondtam, 
csak a kritikai eszménynek megnyilvánulásaiból van összeválogatva, a művekre, 
amelyek a szocialista realizmusnak a korpuszát, aranyfedezetét képezik, legfeljebb a 
szövegekben megbúvó alkalmi utalások s maguk az idézettek és gondolataik emlé
keztetnek; ezek mögé a jelzések mögé az olvasó emlékezetének kell felidéznie az 
irodalom és művészet alkotásait, az irodalmi élet mozgalmas képeit, s az egészet hor
dozó és éltető történelmi, politikai, társadalmi közeget.

A z antológiának ezt a vállalt funkcióját, a szocialista realizmusnak mint kritikai és 
művészetpolitikai eszménynek a bemutatását tudományos igényű összefoglalásban 
is adja Köpeczi Béla bevezető tanulmánya. Köpeczi hangsúlyozza, hogy a szocialista 
realizmus a XX. század egyik alapvető művészeti irányzata; nem tekinthető azonban 
stílusnak vagy korstílusnak, hanem valóságfeltáró és ábrázolási módszer, amely külön
böző stílusirányzatokban is megnyilvánulhat, és ennek megfelelően „nem szabad 
’zárt’ és ’befejezett’ művészi iskolának felfogni: a társadalmi valóság mozgásának 
megfelelően a művészi gyakorlatban és elméletben egyaránt állandóan módosul”. 
Periodizációs vázlatában a XIX. század alkot egy szakaszt, századunkban pedig
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1905-től négy szakaszt különböztet meg, mégpedig a nevekkel jelzett legfontosabb 
művek és életművek alapján. A fogalom történetére vonatkozóan Köpeczi álláspontja 
az, hogy 1905-től, Leninnek „A párt szervezete és a pártos irodalom” című cikkétől 
kell számítani „a szocialista realizmust, mint művészileg megalapozott és elméletileg is 
kialakult irányzatot” ; meggyőzően bizonyítja, hogy ez az eszme és irányzat — ellen
tétben egyes tévhitekkel — szerves fejlődés eredményeként alakult ki a szovjet iro
dalomban. A szocialista realizmus elméleti kérdései közül Köpeczi négyet vizsgál 
részletesebben ebben a tanulmányában: az ismeretelméleti problémát a modell- 
fogalom alkalmazásával világítja meg, a világnézeti meghatározottságot a tudatos 
állásfoglalás szintjén, de csak ellentmondásaiban, bonyolultságában vizsgálható 
kritériumként fogja fel, a pártosság sokat vitatott kérdésében is történetileg árnyalt 
és körültekintő megfogalmazással foglal állást, végül az irányzat és a stílusok viszo
nyát a nemzeti hagyományok, művészeti ágak és műfajok összefüggésében teszi ért
hetővé és a sokstílusosság értelmében is igazolhatóvá. Az antológia válogatási szem
pontjaival teljes összhangban tehát, a bevezetés elméleti fejtegetéseiben is korszerű, 
az alaptételek tekintetében szigorúan következetes, de történetileg, változásaiban 
megragadott és következésképp konkrét megvalósulásaiban és lehetőségeiben is 
nyitott szocialista realizmuskoncepciót fogalmaz meg.

Elképzelhető, hogy Köpeczi Bélának mind a válogatása, mind bevezető tanul
mánya ellenvetéseket is kiválthat. A válogatásban, bár tisztában vagyok a vállal
kozás nehézségeivel, hiányolok néhány szöveget: elsősorban a Marx előtti kom
munista eszme képviselőitől (Cabet, Buonarotti és mások), a húszas években a szov
jet építészek és urbanisták írásaiból (Larin és Miljutyin könyveiből), a két háború 
közti időkben a cseh Karel Teige, a francia nyelven publikáló Max Raphael és az 
angol Ralph Fox műveiből. (Nem is szólva arról, hogy Quasimodo szerepeltetése 
milyen további hiánylistát gerjeszt az olvasóban!) A nehézségek elsősorban abból 
származnak, hogy a szocialista realizmusnak a történetét még nem írták meg, to
vábbá abból, hogy az irányzatnak a jelenléte és aktualitása, a politikával való szoros 
kapcsolata eddig számos ponton megnehezítette a higgadt értékelés és értelmezés 
munkáját; ilyenformán Köpeczinek egyszerre kellett vállalkoznia egy történeti 
szintézis körvonalazására és — a sorozat alapvető feladatának megfelelően — szé
lesebb, nem szakmabeli olvasóközönség igényeit kielégítő magyarázatra és szöveg
válogatásra. A nehézségekhez viszonyítva és az antológiák teljességének igényét 
eleve elutasítva kell megítélnünk ezt az úttörő vállalkozást (tudtommal soha, sehol 
sem készült még ilyen szöveggyűjtemény!), s így azt mondhatjuk: jelentősen többet 
nyújtott eredeti célkitűzésénél. Azzal ugyanis, hogy ezeket az alapvető szövegeket 
összegyűjtötte és rendszerezve közzétette, egyben a tudományos kutatásnak is ösz
tönző forrásanyaggal szolgál. S ha a szocialista realizmus kutatása, remélhetőleg, 
új lendületet fog kapni irodalom- és művészettudományunkban, akkor ennek a do
kumentumanyagnak bizonnyal fontos része lesz abban.

Ennek a kutatómunkának, úgy tűnik, el is jött az ideje. Köpeczi tanulmányában 
vannak olyan kérdések, amelyeket a szerző maga is a további kutatásokra bíz; 
más kérdésekben pedig valószínűleg nem fogja elfogadni mindenki az ő álláspontját. 
Megfogalmazásai azonban olyanok, amelyeket nem annyira vitatni érdemes, mint 
inkább további részletvizsgálatokkal kiegészíteni, továbbfejleszteni. Oka ennek 
nem egyedül a szerző alaposságában és megfontoltságában rejlik, hanem abban a
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légkörben is, amely ezt a fajta mérlegelést és állásfoglalást lehetővé tette. A párt 
Kulturális Elméleti Bizottságának 1965-ös állásfoglalása — amellyel a második kötet 
anyaga zárul — az összefüggések, a történeti konkrétság és az új iránti fogékonyság 
hangsúlyozásával nemcsak a művészeti irányzat mai jellegzetességeit emelte ki, 
hanem egyben a kritikai és elméleti kutatás alapvető szempontjait is megjelölte. 
Köpeczi tanulmánya és válogatása ennek az állásfoglalásnak a szellemében készült. 
S azóta a viták higgadtabbá válása, a tudományos vizsgálat tárgyszerű megközelítése 
felé áttolódott érdeklődés is arról vall, hogy a szocialista realizmusnak, mint mű
vészeti irányzatnak a történetében, a magukban a művekben bekövetkezett változás 
a kutatásban is lezár egy korszakot. Ez a dokumentumgyűjtemény ennek a korszak
zárásnak is kifejeződése, egyben, reméljük, az új kritikai és történeti vizsgálatok 
útjának is egyengetője lesz.

KE NYERE S  Z O L T Á N

L ukács G yörgy é s  a  m ag y ar 
ku ltú ra*

A fiatal Lukács György a szellemi tudományok két övezetében folytatta vitáit az új 
irodalomért: az esztétikában és az etikában, hogy végső érv gyanánt — e korszaká
nak végén — mégis az erkölcsi elv kerekedjék felül benne. Egy megbomlott tudatú 
világban úgy kereste az elme új rendjét, hogy a szépet oltotta bele az erkölcsiségbe
— téve éppen fordítva, mint ahogy az akkor divatozó esztéticizmus tette. Eljárása
— mint láttuk — mélyen gyökerezett: a magyar társadalomtól kapott örökség terhe 
alatt alakult ki tudatában. Erkölcsi szigorúsága ösztönözte arra, hogy a mérleget 
végső soron a műben esztétikai formát öltő emberi magatartás alapján vonja meg. 
Pályakezdése egyetlen törekvés volt, hogy a kritikát és tágabb értelemben a művészet
tel foglalkozó tudományokat a tetszés felületi rétegeinél mélyebb és szilárdabb ta
lapzatra helyezze rá. Új „esztétikai kultúrát” hirdetett, amely az ember benső meg
tisztulásának erkölcsi mértékén alapult volna. Ezért nem volt meglepő Madáchról 
kialakított véleményének ítéletformája sem. A tartalma annál inkább.

Látszólag, legalábbis. Mert a „vagy Ady, vagy Madách” riasztó alternatívája — 
amit szó szerint ugyan nem fogalmazott meg, de annál félreérthetetlenebbül sugallt 
korai cikkeivel — természetesen következett abból az etikából, amelynek normái 
már voltak ugyan, de a cselekvés földjén még nem eresztett gyökeret. Az a merev 
etikai álláspont, amely csak kihegyezett alternatívákat ismert, anélkül, hogy megértést 
tanúsított volna a jó ügy érdekében végzett munka gyakorlati követelményei iránt, a 
pozitivista relativizmus helyett csak egy újabbat növesztett fel. Márpedig a Madách- 
polémiában ez történt. Az az „i”, amely körül a vita folyt, a pogány ellen készülődő 
erők egységét szegte meg, s ha a fiatal Lukács a madáchi indulatban árulást sejtett,

* A tanulmány első része az 1970. decemberi számunkban jelent meg.
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akkor elvileg előbbrevalónak ítélte az egy táboron belüli ideológiai küzdelmet a 
szembenálló táborok közti társadalmi küzdelemnél. És nem viszonylagos-e annak az 
erkölcsi elvnek az értéke, amely fontosabbnak tekinti egy nagy ügyért vívandó egye
sített küzdelemnél az ügy köré gyűlt tábor belső' megbontását. (Madách allegóriája 
a nemzeti függetlenséget is példázza, Lukács pedig a társadalmi haladásra gondolt.)

A fiatal Lukácsot Adyhoz eszmei rokonszenv és sorsközösség fűzte. Mindketten 
magányosnak látszottak, még ha olykor barátok és hívők kis csapata vette is körül 
őket. Mindketten úgy szakítottak osztályukkal, hogy új osztályhoz még nem tudtak 
csatlakozni: csakhogy Ady magányában is közösségre talált a szociális és nemzeti 
gondok közt, Lukács pedig egyelőre csak egy fiktív közösséghez, a progresszív kul
túrához fellebbezett. Ady-rajongásához elegendő volt a burzsoá-dzsentri berendez
kedés ellen addig felgyülemlett indulat, az elidegenedéssel szemben lassan tudatára 
ébredő kritikai érzék, a sekély vízben gázoló pozitivizmus megvetése és egy változ
tató erő őszinte óhajtása. Ahhoz, hogy Tankréd és vele Madách felhívását is elfo
gadja („Adjátok fel, barátim, azt az i-t Szebb áldozat lesz életmegvetéstek A szent 
sírért vívandó hős csatában.”), mely távolról sem volt oly radikális program, mint 
Adyé, mégis többre lett volna szükség: a magyar történelmi érdek mélyebb átgon
dolására és a társadalmi küzdelmek terepén szerzett gyakorlati tapasztalatokra.

A messianisztikus lázadóból éppen ez hiányzott. A Novalis-esszétől (melyben, 
1908-ban először fogalmazta meg az élet puszta „poétizálásával” szemben a „sors
alkotás” igényét) a Die Theorie des Romansig egyre táguló körben, de hasztalan ke
reste az elméleti gondolkodás és a társadalmi gyakorlat kapcsolatát: rugalmatlan 
formuláival, megcsontosodott alternatíváival maga zárta ki láthatárából az életet és 
a gyakorlatot. A körforgás nem működött; elméleteit tapasztalatok és társadalmi 
impulzusok segítették világra, de az elméletek útja egyelőre el volt torlaszolva vissza
felé a tapasztalatokhoz és a társadalomhoz, még az elmélet és a praxis szükségszerű, 
többszörös áttételeit tekintve is. Ekképpen létrejött egy sajátos szellemtörténeti 
modell, mely később sok tanulsággal szolgált a társadalomtudományoknak. (Érdemes 
volna részletesen föltárni, hogyan hatott és hasonló történelmi körülmények között 
hogyan ismétlődött meg legalább részben és akaratlanul ez a szellemtörténeti modell 
a magyar ideológiában és tudományban. Amit Lukács a Lélek és a formák, valamint 
az Esztétikai kultúra idején az elidegenedés orvosságául javasolt, rokonságban van 
még Németh László „minőség szocializmusával” is. A lélek benső, erkölcsi-kulturális 
megújhodásának eszméje fogalmazódott Némethnél újra, világosabb és publicisz- 
tikusabb, egyszersmind történetfilozófiailag kevésbé eruditív formában.)

III.

A messianisztikus lázadó jéghideg kategóriái először a világháború hatására kezdtek 
olvadni. Régi eszményét, hogy a kritikus is az életről beszéljen, akkor sikerült az 
addigiaknál eredményesebben megvalósítania, amikor a Die Theorie des Romansban 
találkoztak feltorlódott erkölcsi-esztétikai elvei az emberpusztítás ellen feltámadó 
történeti-politikai tiltakozással. A könyv zárófejezetében már ott lappangott a gon
dolat, hogy a „tökéletes bűnösség korában” nem új esztétikai kultúrát, hanem előbb 
valami új rendet kell óhajtania az európai humanistának.
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A  nagy pályaforduló azonban 1918 —19-ben következett be. Az életrajzi adatok 
ma már eléggé ismertek ahhoz, hogy e dolgozatokban melló'zni lehessen ó'ket. Össze
foglalásul elég annyi, hogy Lukács amikor 1918-ban hazaköltözött Heidelbergből, 
bekapcsolódott a félig forradalmi értelmiségi mozgalmakba (ezekben hosszabb- 
rövidebb itthon tartózkodásai idején már korábban is részt vett), majd ó'sszel belépett 
az akkor megalakuló Kommunisták Magyarországi Pártjába, 1919-ben tagja lett a 
Központi Bizottságnak, a Tanácsköztársaság alatt közoktatásügyi népbiztos he
lyettes volt, majd az V. hadosztály politikai megbízottja.

A  cselekvés éve magával ragadta az intellektuelt — az idó' olyan sebességre kap
csolt, hogy csak tettekkel lehetett utolérni. Az történt, hogy a magyar forradalom 
egy csapásra rázúdította élményeit és megoldandó gondjait a szolgálatra jelentkező' 
tudósra, a mérleg egyszeriben átbillent, és a gyakorlat kerekedett felül. A komisszár 
pontosabban válaszolt a kor kihívására, mint a teoretikus. Ha addig a gyakorlati 
ész kullogott az elmélet mögött, most a politikai gyakorlat előzte meg az ideológiát. 
Mindjárt fölvetve azt a tanulságos kérdést, hogy lehetséges-e felelős irányító forra
dalmi cselekvés a forradalmi elmélet még csak hézagos ismeretében.

A  133 nap rövid volt a válaszadásra. Másfelől megmozdult azért a teória is: 
Lukács 1919-ben megjelent tanulmánykötete a Taktika és etika már jelezte, hogy 
észleli az elmélet és gyakorlat fáziseltolódását és behozására törekszik. Az elméleti 
gondolkodás irányváltozását történelmi élmények és társadalmi tapasztalatok idéz
ték elő — ismét a magyar történelem és a magyar társadalom adta az ideológus és 
tudós gondolkodás mögött a valóság fedezetét. Az „ismét” arra vonatkozik, hogy 
Lukács hosszú külföldi tartózkodásai alatt nem kísérte állandó figyelemmel sem a 
magyar politikai életet, sem a magyar művelődést, és messianisztikus lázadásával 
el is szigetelődött mind a radikális baloldali mozgalmak, mind a liberális Nyugat 
táborától. Egyszóval nem volt állandóan bekapcsolva a magyar szellemi világ áram
körébe. Most új kontaktus jött létre, amely először ugyan a politikai munkából 
részt kérő gyakorlati embert töltötte föl energiával, de kezdte helyreállítani a teore
tikus gondolkodó telepeit is.

Ezt bizonyította a Taktika és etika című kötete. Tanulmányai arról szóltak, hogy 
— bár még távol a marxizmustól — hogyan kereste azoknak az ellentmondásoknak 
feloldását, amelyek az etikus magatartás és a kézzelfogható történelmi helyzetben 
megkívánt cselekvés között feszültek. Az előrehaladás abban mutatkozott, hogy már 
egyáltalán számba vette az imperatívuszok és a lehetőségek viszonyát. További 
gondolatmenetük szempontjából különösen fontos az a tanulmánya, amely 1918 
decemberében a Szabadgondolat c. folyóiratban jelent meg A bolsevizmus mint er
kölcsi probléma címmel. Ebben negyedévvel a munkásforradalom előtt felvetette a 
demokrácia és diktatúra kérdését. A cikk érvelésmódja mára már elavult, dokumen
tumértéke mégis van: szkeptikusan, kétségekkel küszködve Lukács ebben figyel
meztetett először arra az igazságra, hogy a proletariátus nagy hivatása a demokrácia 
kivívása. Hogy a szocializmus meg tudja-e teremteni az ember teljes felszabadulását 
elhozó demokráciát, ezt tekintette a legfontosabb társadalmi kérdésnek, megoldandó 
feladatnak egyben.
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IV.

Távolról már az 1928-as ún. Blum-tézisek alapképlete körvonalazódott ebben a 
tanulmányban. Hogy az alapképletbó'l kiformálódjék a pontos egyenlet, és a törté
nelmi valóság számrendjében oldódjék meg, ahhoz egy évtizedre volt még szükség. 
Tudvalévőén Lukács nem 1918 —19-re, hanem 1928 és 1931 közé helyezi pályájának 
ideológiai határkövét. Az attól kezdve írott munkáit tekinti marxistának. Önkriti
kája, mellyel a 20-as évekbeli tevékenységét sújtja, aligha túlzó. Mégis le kell szögezni, 
hogy a bécsi emigrációban született tanulmányai és könyvei (mindenekelőtt az 1923- 
ban megjelent Geschichte und Klassenbewusstsein című kötete) erjesztően hatottak a 
baloldali gondolkodásra szerte a világon, és hatnak még ma is, a francia szociológiai 
iskolától Herbert Marcuse-ig. Ezért, még ha a hatásuk nagyobb is, mint az igazuk, 
fontos állomásai a modern társadalomtörténetnek. Kialakult bennük a szellemtör
ténész tudós egy újabb modellje: a szellemtörténész szocialista, akit egyelőre még nem 
(vagy nem egészen) filozófiai belátása, hanem erkölcsi felelősségtudata köt a mozga
lomhoz. Sokat írtak már ekkori munkáinak messianisztikus szektarianizmusáról, 
amivé korábbi messianisztikus antikapitalizmusa átalakult. És igaz is, hogy szektás 
módon, dogmatikusan gondolkodott ekkor. Csakhogy ez az önként vállalt és saját 
termésű dogmatika nem szegte szárnyát a gondolatoknak, nem vette elejét az alkotó 
kísérletezésnek, nem kényszerített rá aesopusi nyelvet a tudósra. Talán azért is kapta 
fel manapság a nyugati „új baloldal” Lukács e korszakban született munkáit, mert 
romantikusan visszavágyódik velük a sztálinizmus előtti időkbe, amikor a demokrati
kus diktatúra látomását még nem zavarta meg a demokratizmus ellen forduló dik
tatúra.

De első munkája, amely immár évtizedes politikai tapasztalattal maga mögött 
nem az elvont alternatívák magas légköri rétegeiben repült, hanem egy nagyon körül
határolt, gyakorlati feladat ideológiájául született meg, az az írása volt, amelyet 
Blum-tézisek néven ismerünk. Politika, ideológia és filozófia, három egymással össze
köttetésben álló, mégis külön övezet. Lukács addig magáévá tette a politikai gyakor
latot, de átmenet nélkül iparkodott lefordítani a filozófia (pl. az etika) nyelvére és 
ilyenkor (mint pl. az említett 1918-as cikkében) feloldhatatlan dilemmákhoz került. 
A Blum-tézisekben először épített járható hidat a politikai gyakorlat és a társadalom- 
filozófia között az ideológia övezetébe kerülve. Ez volt az első konkrét történelmi 
helyzetet fölmérő ideológiai munkája, amely utat nyitott a politikai gyakorlat és az 
elméleti gondolkodás felé egyaránt.

Külön tanulmány tárgya az a fokozatos oldódás, ami a húszas évekbeli írásaiban a 
Blum-tézisekig tapasztalható. Itt most be kell érnünk a végeredmény megállapításá
val. Lukács a magyar párt, elsősorban Landler Jenő (és az ún. Landler-frakció) 
hatása alatt jutott el a tézisekben felvetett gondolatokig; ahogy az 1919-es kötete 
után fokozatosan belátta a taktika és a végcél között a stratégia szerepét, úgy fedezte 
föl a politika és a filozófia között is az ideológiát. A tézisek írásakor az volt a dolga, 
hogy a magyar társadalom állapotát felmérve javaslatot tegyen a párt további 
munkájára. Ez ideológiai feladat volt.

A Bethlen-rendszer politikai, gazdasági és ideológiai szerkezetét megvizsgálva 
arra a megállapításra jutott, hogy Magyarországon, ahol a társadalom még a demok
rácia polgári formájával is adós, egy demokratikus diktatúra lehetne a szocializmus
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harci terepe. Javasolta, hogy a párt éppen ezért változtassa meg stratégiai tervét, és 
tűzze ki célul a munkás-paraszt demokratikus diktatúrát mint olyan programot, 
amely a leghajlékonyabban vezet át a proletárforradalomba, és az együttműködők 
legnagyobb táborát tudja a megoldandó feladatok köré gyűjteni. A magyar párt, 
mint ismeretes, sajnos elvetette ezt az alapvetően helyes tervezetet, Lukács egyedül 
maradt nézeteivel.

A  Blum-téziseknek már komoly szakirodalma van az 1956-os vitától kezdve 
(Párttörténeti Közlemények, 1956. 3. sz.) a Szabó Bálint könyvében olvasható elem
zésig (Népi demokrácia és forradalomelmélet, Kossuth 1970) és Fehér F. cikkéig 
(kézirat). A részletes analízis helyett itt csak három megjegyzés kívánkozik a fenti 
rövid ismertetés kiegészítéséül. Lukács tézistervezete mindenekelőtt nemzeti prog- 
rám volt: a Komintern VI. kongresszusának elveit segítségül véve, a magyar történe
lem sajátosságaihoz mérte a mozgalom teendőit. Nem vétette szem elől a nemzet
köziséget, de azon iparkodott, hogy megkeresse azokat a kérdéseket, amelyeket 
speciálisan a magyar történelem adott fel a jövőt építő kommunistának. Olyan ter
vet dolgozott ki, amely nem másolta le a nemzetközi mozgalomban érvényben levő 
modellt, hanem a lenini elmélethez folyamodva — az ország adottságaihoz szabottat 
alakított ki. A dilemmát, amit 1918-ban még csak fájdalmasan, riadtan érzékelt, 
m ost oldotta meg, rátalálva a keresett történelmi útra: a forradalomnak, a proletár- 
diktatúrának és a demokráciának arra a sajátos és egymást tételező formájára, amely 
Magyarországon, úgy látta, megvalósítható-megvalósítandó. E tézistervezetnek éppen 
ezért sokkal nagyobb jelentősége volt Lukács számára egy időszerű megbízatás 
teljesítésénél. Téziseit ugyan leszavazták akkor, ő azonban egész későbbi ideológiai 
és tudományos tevékenységében megmaradt álláspontjánál: a demokráciát a szo
cializmushoz vezető forradalmi úton stratégiai feladatnak látta és hirdette.

A  másik két megjegyzés kritikai természetű. A  tézistervezet hasonlóan értelmezte 
a szociáldemokrácia tevékenységét, mint Sztálin már 1924-ben (a szociáldemokrácia 
csak álellenzék, beépül a fasizmusba, sőt lényegében azonos vele), ami ilyen kate
gorikus formában nem volt igaz, és megnehezítette egy dinamikus szövetségi politika 
kialakulását. Ez az álláspont azonban ugyancsak megőrződött Lukács későbbi 
munkáiban. Ennek egyik — nem esztétikai, hanem ideológiai — következményekép
pen utasította el megkülönböztetés nélkül az avantgárd mozgalmakat, mint a polgári 
vagy a fasiszta rend úgymond „álellenzékeit” . (A német expresszionizmust mint az 
USP-ideológia irodalmi kifejlődési formáját” elemezte 1934-ben. Vö. Német realisták 
Szépirodalmi K. 1955. 356 — 387. 1.) Ez volt az egyik (talán éppen legfontosabb) 
oka ekkori és későbbi Kassák-ellenességének. Kassák szerinte elhomályosította a 
munkásság igazi érdekeit, és ezzel a reakció kezére játszott — ez utóbbi összefüggés
ben nevét egyszer még Szabó Dezsőével is összekapcsolta (Magyar irodalom — ma
gyar kultúra, Gondolat, 1970. 278. 1.), forradalmát pedig egyszerűen „az ellenforra
dalom előtt posszibilis forradalomnak” minősítette (Ú j magyar kultúráért, Szikra, 
1948. 177.1.). Ismeretes, hogy Kassák maga is hozzájárult ahhoz, hogy a munkás- 
mozgalommal néhány periódusban megromlott a viszonya, ez a dehonesztáló véle
mény mégis hosszú ideig hátráltatta a magyar avantgárd mozgalmak józan kritikai 
és irodalomtörténeti felmérését (s némelykor nem kevésbé túlzó és egyoldalú ellen- 
véleményeket hívott életre, melyek ugyancsak zavart keltettek a modern magyar 
irodalom megítélésében).
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Lukács stratégiai programja, a munkás-paraszt demokratikus diktatúra nemzeti 
program volt, önálló magyar modellt épített föl: az ország valóságából és valóságos 
gondjaiból nó'tt ki. A tézistervezet furcsa ellentmondásként mégsem hangoztatott 
egyetlen össznépi, össznemzeti jelszót sem. Miközben a proletár internacionalizmus 
elveit szem eló'tt tartva harcba kezdett a soviniszta uszítás és az uralkodó rendszer 
revíziós politikája ellen, megfeledkezett arról, hogy a proletármozgalom védelmezi 
a magyar függetlenséget is. A német veszélyt ekkor még nem lehetett eló're látni, 
az ország gazdasági és politikai téren azonban máris függőségbe került az olasz 
fasizmustól és a nyugat tőkétől. De a tézisek szerzőjének erről nem volt külön szava. 
„A nemzetek felszabadulását csak a nemzetközi proletárforradalom fogja meg
hozni.” — Mindössze ennyit írt róla lefegyverző messianizmussal. (Párttörténeti 
Közlemények, 1956. 3. sz. 94. 1.)

Ez a vonás is megőrződött későbbi munkáiban. A XIX. század második felének 
irodalmához és ideológiájához azért nem találta meg a megfelelő kulcsot, mert 
utópikusán hitt benne, hogy a nemzeti lét minden gondja-baja automatikusan jóra 
fordul és megoldódik a társadalmi haladással. Jókai iránt azért érzéketlen mind
máig, mert csak a politikai kompromisszumot látja műveiben, és nem veszi számba 
azt az energiakészletet, amit történelmi eszményekből elraktározott a magyar (leg
alább szellemi) integráció kivívása végett. A nemzet és haladás, mondani sem kell, 
egy ügy volt Magyarországon is, de az ország függőségéből következően két feladat, 
melyek megoldásában-megoldhatóságában még fáziskülönbség is mutatkozhatott. 
Ilyen esetekben a szellem embereinek kellett az éppen kisebb lehetőséggel bíró fel
adatot ébren tartani, egyszersmind ügyelni arra, hogy a fáziskülönbség ne legyen 
nagyobb, mint amilyet a történelmi-társadalmi valóság megkivánt. Ez az alapelv 
elvezethet az 1849 utáni magyar irodalom kritikai történetéhez — de nem egyértel
mű elutasításához, negatív nivellálásához.

V.

A Blum-tézisek után — az 1931-3 3 -ig  pártfeladattal Berlinben töltött időt kivéve — 
véget ért Lukács gyakorlati politikai tevékenysége. Többé irányító pártpozíciót 
nem töltött be, későbbi tekintélyét tudományos és ideológiai szerepével vívta ki. 
A politika után a tudomány korszaka következett el: az 1930-as években Lifsiccel 
és még néhány szovjet filozófussal megkezdte egy átfogó és önálló marxista esztétika 
kidolgozását. Lukács elméleti alapvetésül Marx—Engels és Lenin munkáihoz for
dult vissza, szembehelyezkedve a filozófia sztálinista vulgarizálásával és a vulgari- 
zálás politikai gyakorlatával is. Legfőbb célkitűzése az volt, hogy olyan elméletet 
építsen föl, amely nem ad lehetőséget voluntarista ítélkezésre, amely a megalkotott 
művek és nem az alkotók politikai szerepvállalásai alapján mondja ki a végső szót 
a művészi érték dolgában. Olyan esztétikán munkálkodott, melynek reális alapja 
van, mégpedig szó szerint: a társadalmi valóság.

A realizmus filozófiai fundamentuma mindenekelőtt a lenini tükrözés-elméletbe 
ágyazódott, ideológiai iránya pedig a Blum-tézisekből következett. A pályakezdés, 
a fiatalkori Ady-élmény és a Tanácsköztársaság után ez volt a negyedik áramkör,
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amely a magyar valóságból jövet elméleti műveibe vezetett. Esztétikai kutatásait 
tudománytörténetileg sem föltárni, sem értelmezni nem lehet a tézistervezet és még 
inkább a mögötte álló társadalmi tények ismerete nélkül. Lukács a realizmus elméle
tében azokat a tapasztalatait általánosította az esztétikai fogalomkörében, melyeket 
a magyar társadalom megoldásra váró ügyeinek számbavételekor szerzett. Amikor 
nagyrealizmusról beszélt, akkor demokrácia-felfogását fordította le a művészetelmé
let nyelvére és azokat a törekvéseket kutatta föl a XVIII —XIX. és XX. század eleji 
irodalomban, amelyek szerinte egy tettekre kész és tettekre képes embertípust 
ábrázoltak. A demokrácia visszavezeti az embert a társadalomhoz, megszüntetve az 
elidegenedést; a realizmus lankadatlanul hirdeti a cselekvés, ha nem is mindig lehe
tőségét, de legalább értelmét. Ha a szocializmus az igazi demokrácia társadalma, 
akkor az új szocialista művészet sem támaszkodhat másra, mint a realizmusra. — Ez 
volt ennek az elméletnek ideológiai gondolatmenete.

Mire a tézistervezet országhoz kötött eszméiből hosszú tudományos munka során, 
a 30-as, 40-es években művészet-ideológia lett, a sokszoros általánosítások után már 
egyetemes érvényre tartott igényt. A realizmus elmélete egy világirodalom-felfogás
ban öltött testet. Lukács eszménye a goethei értelmezésű világirodalom volt, annak 
immanens irodalmi kozmopolitizmusa nélkül. (Vitatkozott is Goethének azzal az 
elvével, hogy „Wer den Dichter will verstehen, Muss ins Dichters Lande gehen”, 
Nagy orosz realisták, Szikra, 1951. 252. 1.) A herderi nemzeti irodalom elvének 
ellenképét alakította ki: Herder szerint az irodalom végcélja a nemzeti jellem ki
munkálása és ábrázolása volt — Lukács a világirodalmiságot látta elérendő szintnek 
és értékmérő normának. A valóság tükrözésével az oda való fölemelkedés lenne az 
irodalmi mű dolga. A világirodalom az ő értelmezésében nem összegzés, nem átlag, 
nem is az értékek megőrzés céljából történő összegyűjtése, hanem azoknak a nagy 
emberi ügyeknek a foglalata, amelyek bár nem tagadják a nemzetek létét, mégis 
a nemzetek fölött irányítják az emberiséget egy-egy történelmi korszakban a társa
dalmi haladás útján.

Sokszor került már viták kereszttüzébe a realizmus elmélete. Nézték összevont 
szemöldökkel, milyen tág, úgymond, túl tág a szellemi horizontja, hova vezet, ha 
Gorkij mellett olyan gyanús polgárok is helyet kapnak benne, mint Thomas Mann, és 
nem beszél-e túl sokat a franciákról vagy az angolokról, egyáltalán mért nem söpri 
már félre az útból azt a sok klasszikust? Mások riadozva méregették, milyen szűk 
égboltot von a fejük fölé: az expresszionizmus lenne az ellenség, hát még Brecht 
sem elég szocialista, és mi lesz a művészi kísérletezéssel? Esztétikai elvek értékét persze 
nem lehet a névmutatókon lemérni, sem a felsorolt példák szerint megítélni. Nem az 
a döntő, hogy hány íróra hivatkozik az elmélet, még csak az sem, hogy hányra al
kalmazható dicsérően, hiszen lehet olyan hasznavehetetlen általánosságokat mondani, 
amelyek mindenkire ráillenek. Az a döntő, hogy miként alkalmazható, hogy kate
góriái a valóságból származnak-e. Lukács munkáiban csak azok a nyelvterületek 
és azok a korszakok szerepeltek, amelyeket jól ismert, ezért marad ki belőlük a 
keletiség, valamint Közép-Kelet és Dél-Európa megannyi kis irodalma. Defoe-tól 
Thomas Mannig és Goethétől Gorkijig így is elég sok mindent bevont vizsgálatának 
körébe, hogy páratlan erudíciójáról bizonyságot adjon.

Üzemzavar inkább az alkalmazás módjában és lehetőségében keletkezett. Ennek 
egyetlen — filozófiai, esztétikai szempontból nem is legfontosabb — jelenségére
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szeretném felhívni a figyelmet. Az a világirodalom-fogalom, melyben a realizmus el
mélete a 30—40-es években testet öltött — Lukács minden törekvése, jóhiszemű, 
őszinte kijelentése ellenére —, inkompatibilis volt a nemzeti irodalom fogalmával. 
Az esztétika persze szükségszerűen általános kategóriákkal dolgozik, melyekben már 
elmosódnak a határok a nemzeti irodalmak között. Nincsen külön bolgár katarzis, 
de azért a katarzis fogalmának magába kell foglalnia a bolgár tragédia-irodalom 
egyéni vonásait is, ha vannak ilyenek. Az inkompatiblitás tehát elsősorban az iro
dalomtörténészeket érinti, akiknek a munkakörébe a nemzeti irodalom részletes 
analízise is beletartozik, akiknek a hasonlóságok mellett az egyéni és a közös vonások 
szintézise mellett a sajátos, helyi, mással össze nem mérhető minőségeket is fel kell 
dolgozniok. Akik nem tehetnek úgy, mint a parkrendezők, akik egyformára nyesik 
a fák koronáját.

Lukács ekkori elméletéből kimaradt a stílus fogalma és egész mögöttes esztétikai 
zónája, mely nélkül nehéz megragadni a mű és az alkotó egyéniségét. Másfelől az az 
ideológiai és társadalmi fejlődés, amelynek tükrözését a XVIII—XIX. és a XX. szá
zad eleji világirodalom kötelező mércéjéül szabott meg, nem volt más, mint a szűkén 
vett Nyugat-Európa történelme a francia forradalomtól kezdve. Annak az ember
típusnak irodalmi tükörképe került bele a lukácsi világirodalomba, aki ezt a törté
nelmi modellt megvalósította, vagy (bár nem ott élt) meg akarta valósítani, majd a 
modell hanyatlása idején fellázadt ellene vagy (bár nem ott élt) legalább eszményei 
ellen. Lukács — megfelelő kutatási anyag birtokában — e modelltől különböző tör
ténelmi-társadalmi állapotokat is pontosan le tudott írni (pl. a cári Oroszorszá
got), de a mérce ilyen esetekben is az alapmodellhez való viszony lett és aszerint 
értékelt. (Tolsztojt pl. „balzacosította” egy kicsit.)

A realizmus elmélete ebben a világirodalom-fogalomban tág lehetőséget adott az 
esztétikai gondolkodást megtermékenyítő általánosításokra, de akadozott, amikor az 
általánost a nemzetire, sajátosra, egyénire kellett visszaváltani. Inkompatibilitása 
akkor mutatkozott meg, amikor egy-egy irodalmi jelenség eltért az alapmodellhez 
tartozó legfőbb művészi törekvésektől (pl. a magyar késő romantika). Irodalomtör- 
ténetileg nem lehetett és nem lehet az ilyen jelenséget megnyugtatóan értelmezni e 
világirodalom posztulátumai alapján, legfeljebb csak azt lehet bebizonyítani róla, 
hogy nem tartozik bele a világirodalomba, ami a jelenség (egy irányzat, egy alkotó, 
egy mű) önkörében kifejtett hatásáról, erejéről nem mond semmi értékminősítőt. 
Hogy Lukács egyik, már az 1960-as években említett példáját idézzem: a Zalán futását 
a magyar irodalomtörténet szempontjából egyáltalán nem minősíti, hogy az angol 
közönség Milton eposzai után érdektelennek tartaná. Még az sem változtat történeti 
helyén és esztétikai értékén, hogy ma már nálunk sem sokan olvassák. Irodalomtör- 
ténetileg a műveket csak ahhoz a környezethez lehet mérni, amelynek kihívásaira 
válaszolnak, s nem a környezet átmérője, hanem a válasz igaza szerint ítéltetnek meg. 
így a nemzeti irodalom értékei között tarthat számon olyan műveket is, amelyek 
nem vesznek részt a világirodalom nagy körforgásában. A „vagy világirodalom, 
vagy provincializmus” nem igazi alternatíva. Ha mégis felállítják ; az irodalomtörté
net nem tud vele mit kezdeni: összeférhetetlen a feladatával.
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VI.

Mindezzel már a közepébe vágtunk Lukács György azon újabb alkotói korszakainak 
is, amelyekben ismét fellendült publicisztikai és kritikai tevékenysége, és munkája a 
magyar irodalomra és a magyar kultúrára is kiterjedt. Az első esztétikai szintézis- 
kísérlet befejeződött: tanulmányai (melyek magyarul a felszabadulás után a Realiz
mus problémái, valamint az Adalékok az esztétika történetéhez c. kötetében jelentek 
meg) és a Történelmi regény c. monográfiája ölelte fel anyagát. Ezután a kritikai 
alkalmazás és az új analízis ideje következett el.

1938 és 1941 között a moszkvai Új Hang hasábjain Révai Józseffel együtt követ
kezetes harcot indított a magyar demokratikus nők egyesítéséért a fasizmus ellen, 
és az írástudók felelősségére hivatkozva szólította fel szellemi ellenállásra a magyar 
írótársadalmat. Ady nevét és a demokrácia jelszavát tűzte a gyülekezőhely fölé, 
ahol, úgy gondolta, újra egyesülhetne a magyar haladás egymással szembefordított 
két tábora. Közös programot nem valami szent megbékélés jegyében hirdetett, hanem 
komoly elvi kritika közben. Egyaránt bírálta mind a népi, mind az urbánus írók 
magatartását, és leszögezte, hogy egységfront csak akkor jöhet létre, ha mindkét tá
bor tagjai szakítani tudnak a fasizmus kezére játszó liberalizmussal, és következetes 
demokratákká válnak. A  liberalizmus és demokrácia éles megkülönböztetése új 
vonása volt publicisztikájának: ezzel bővült ki a Blum-tézisekböA átmentett demokrá
cia-elmélete. írásaiból kiviláglott, hogy noha egyik tábor tevékenységével sincsen 
megelégedve, ő is, mint Révai, a népi írók balszárnyát tekinti a legbiztosabban meg
nyerhető szövetségesnek, és a johbszárnyat, valamint a liberális urbánus vonalat a 
legtávolabbinak.

Kritikáinak ez a korszaka a gondolatok folyamatosságával ívelt át a felszabadulást 
követő évekbe. A népfrontpolitika eszméit a fasizmus katonai leverése után is idő
szerűnek vallotta, és publicisztikájában a demokratikus átalakulás programját 
hirdette meg. „A harc ma formailag a demokrácia különböző típusai között folyik : 
a körül a kérdés körül, hogy a demokrácia csupán állami-politikai-jogi formává 
legyen-e, avagy a nép tényleges életformájává váljék” — mondta 1946 szeptemberében 
egy Genfben rendezett szimpóziumon. Ideológiai vitacikkeiben élesen elhatárolta a 
szocialista „tényleges” demokrácia fogalmát a polgári „formális” demokráciáétól, 
és széles körű összefogásra szólított fel a jobboldali restaurációs erők ellen. Az 
írókat arra biztatta, hogy találják meg az irodalom önkörében a társadalmi harcok
ban való részvétel lehetőségét. A pártosság fogalmát a stratégiai vonal követésében 
jelölte meg, az író — mondta — nem napiparancsokhoz igazodik, mint a sorka
tona, hanem saját harcmódjával segíti a frontot, mint a partizán.

Lukács 1945—49-ig nemcsak általános ideológiai feladatokat vállalt magára, 
hanem tevékenyen részt vett a magyar irodalomszemlélet átrendezéséért indított 
kritikai vitákban, irodalomtörténeti polémiákban is, és Révai mellett vezető szerepet 
töltött be a magyar marxista irodalomtudomány megszervezésében. Tanulmányai
ban új értékrend körvonalait rajzolta meg, a nemzeti klasszicizmus elveivel a magyar 
kultúra forradalmi hagyományait szögezve szembe. Értékrendjének, folyamattör
téneti vizsgálatainak alapvetését máig magáénak vallja a magyar marxista irodalom- 
történet. Máig az az elkötelezett, haladó irodalom vízválasztója, hogy Csokonai, 
Petőfi, Ady, József Attila eszméihez híven gondolkodik-e. Lukácsnak igaza volt,
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amikor leleplezte az irracionalizmus kártékony szerepét, amikor harcolt a nemzeti 
pesszimizmus ellen, amikor veszélyesnek ítélte a népi-urbánus ellentétek föléledését, 
amikor óvott attól, nehogy személyeskedő' viták szennyezzék be az irodalmi élet 
elvi tisztaságát. Kritikai állásfoglalásainak nyílt, merész szelleme máig példája az 
írástudónak.

Negyedszázad alatt azonban az alapokra épületet kellett emelni, és a tartószerkeze
tek beemelésénél, a válaszfalak pontos elhelyezésénél kiderült, hogy az alaprajzból 
életfontosságú részletek maradtak ki, és hogy itt is, ott is elnagyolt statikai számítások 
nehezítik a kivitelező dolgát. Kiderült, hogy a lukácsi irodalomszemlélethez csak 
ügy maradhatnak hűek az új magyar irodalomtörténet követői, ha lankadatlanul 
kiegészítik megállapításait, ha éber figyelemmel helyreigazítják véleményét, ha az 
alapelv megerősítése végett megharcolnak minden részletigazságért. így aztán éppen 
a Csokonaitól máig tartó nagy láncolat történetében alig maradt olyan irodalmi 
korszak, amelynek sokoldalú feltárása közben vitatkozni ne kellett volna Lukács 
Györggyel.

Először azért, mert noha nemzeti irodalomról írt, de nem önfejlődése és valóságos 
nemzetközi összefüggései, hanem egy ideológiai tételezésű világirodalom posztu- 
lát umai szerint. Másodszor azért, mert történelmileg értékelt, de elnagyolt történe
lemszemlélet alapján. így olyan koordináta-rendszerben mérte le a magyar irodalom 
eseményeit, mely óhatatlanul pontatlanságokhoz, gyakran súlyos tévedésekhez veze
tett. Világirodalom-fogalmát már láttuk, most történelemszemléletét kell még meg
ismernünk, hogy kritikáit, irodalomtörténeti véleményét megértsük, és ráakadjunk a 
hibaforrásokra.

Magyar történelemszemléletében a részletes, gondos analízist évtizedes ellenérzések 
és megrögzött prekoncepciók helyettesítették. Egyik sem volt alaptalan, de egyik 
sem volt kidolgozott — legalábbis árnyalt, tudományos véleményhez kevésnek 
bizonyult. Lukács helyesen különböztette meg a lenini elmélet alapján a demokráciát 
a liberalizmustól, de ezt nem alkalmazta körültekintően a magyar állapotokra, és 
ezért sötétebb tónusra festette a magyar társadalom történetét a valóságosnál. Lebe
csülte az ellenzéki erők törekvéseit és a magyar demokratizmus hagyományait a XIX. 
században, nem vette elég széles körűen figyelembe a kiegyezést létrehozó és az 
azt követő objektív helyzetet, a magyar társadalom rétegeit, csoportosulásait pedig 
differenciálatlanul szemlélte.

így a magyar társadalom visszahúzó erőit és a magyar szellemi élet reakciós 
törekvéseit egyértelműen a kiegyezésből eredeztette. Szemében 1867 volt az elrontott 
pillanat, a bajok és gondok forrása, s a kiegyezést a társadalom minden vonatkozásá
ban reakciós fordulatnak látta. Szerinte e fordulat után az egész magyar szellemi élet 
szükségszerűen provincializálódott, a kompromisszum elfogadásából következően 
hazugsággal és képmutatással telítődött, a művészet megtorpant és epigonná vált. 
A demokratikus közélet hiánya kifejlesztette a „hatalomvédte bensőség” írói maga
tartását — e magatartás azt jelentette, hogy az írók lemondtak a társadalom alap
kérdéseinek elemzéséről, és cserébe a rendszer eltűrte őket, még bizonyos enyhe 
ellenzékiséget is engedélyezett nekik. Ez a „hatalomvédte bensőség” megszabta 
a magyar irodalom útját egészen a felszabadulásig. Mivel a társadalom legégetőbb 
gondjairól hallgatni kellett, nem jöhetett létre sem önálló magyar filozófia, sem nagy 
realista művészet. Az osztálykompromisszum befonta az egész magyar szellemi életet,
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s e hálóból csak Ady, aztán később József Attila tudta kitépni magát : magányosan. A 
magyar társadalom — 1919 tragikusan szép epizódját leszámítva — egyenesen futott 
a fasizmus felé.

E történelmi kép az irodalmi termés negatív nivellálásához vezetett. Abból a fel
fogásból, hogy a magyar szellemi élet nagy része — a társadalom következtében — 
reakciós közeget alkot, egyenesen következett a művészi alkotások túlzottan egynemű, 
mégpedig negatív értékelése. Ez a negatív nivellálás át- meg átszőtte irodalomtörténeti 
megállapítá; ait. Petőfi, Ady és József Attila kimagasló alakja mellett csak a Toldit. 
és a Jónás könyvét, Arany és Babits egy-egy alkotói korszakát méltatta értékének 
többé-kevésbé megfelelően. Differenciálatlanul szemlélte a XIX. század egész második 
felét, nem fordított kellő figyelmet a századforduló és a századelő radikális szellemi 
csoportosulásaira, nem vette kellően tekintetbe a magyar proletárirodalom hagyomá
nyait sem. A jelen és a múlt irodalmában csak egynemű visszahúzó erőt látott min
denben, ami a csúcspontokon kívül esett. 1849 és 1906 közé egy pusztaság képét 
rajzolta, melyen csak két fa áll: Petőfi és Ady.

Ugyanez a szemlélet nyilatkozott meg a kortársakról szólva. Az élő irodalomból 
— bírálva őket, vitatkozva velük — Déry Tibort és Illyés Gyulát emelte értékrendjének 
legmagasabb fokára. E kiemelést esztétikai és világnézeti szempontok egyaránt in
dokolták: a kiemelés azonban — a történelmi és irodalomtörténeti múlt magányos 
hőseinek mintájára — egyszersmind abszolutizálást is jelentett. Pedig irodalmunk 
termékeny megújításában Illyés és Déry nem állt egyedül, osztozott velük a magyar 
írótársadalom többsége. A modern magyar próza egyik remekművét, az Iszonyt 
Lukács csak egy „féldzsentri lány” történetének olvasta, amely „néma tiltakozás az 
új demokrácia ellen” (Ú j magyar kultúráért, Szikra, 1948. 122. 1.). A „harmadik 
nemzedék” új műveiben is pusztán visszahúzó polgáriságot látott, Weöres Sándor 
nála ellenforradalmárként szerepelt (i. m. 118. 1.), az akkor szárnyukat bontogató 
fiatalok egyik csoportját pedig, műveik elemzése nélkül, az Újhold beköszöntő cikke 
alapján utasította el. Mindezt csak vázlatosan tudom leírni, még a felsorolás teljes
ségének igényével sem, hiszen az említettek közül is akármelyik kérdés elemzéséhez 
külön tanulmány kellene.

VII.

1949-ben hosszú időre ismét abbamaradt Lukács publicisztikai és kritikai tevékeny
sége. A Rákosi-rendszer az ellene indított offenzívával kezdte meg hatalmának gya
korlását a szellemi életben. Azért támadták, ami a leghaladóbb és legelőremutatóbb 
volt munkáiban. Demokratizmus-eszméje ellentétbe került az osztályharcok élese
déséről szóló teóriával, a „partizán-elmélet” és a „nyulacska meséje” pedig össze
ütközött a voluntarizmussal. A vita dühével Lukács visszavonult a magyar irodalmi 
élet publicisztikai és kritikai bástyáiról, és csak nagy ritkán jelent meg újra az ott 
küzdők között. Hallani lehetett még egy-két felszólalását, néhány alkalmi megem
lékezés, egy pár köszöntő kikerült még a tolla alól, de ez irányú tevékenysége már 
nem volt rendszeres. Egyetlen irodalomtörténeti tanulmánya származik ebből az 
időből: 1955-ben A z ember tragédiája felújításakor Madáchról szóló ifjúkori véle
ményét elevenítette fel újabb történelemszemléletének kereteiben; de cikke még több
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is volt ennél; benne sűrűsödött össze a negatív nivellálás egész elmélete: Madáchtól 
Kosztolányiig egyetlen reakciós közegnek látta a magyar irodalmat.

Magyar tárgyú kulturális publicisztikája ezután csak az 1960-as évek második 
felében élénkült meg újra. Ekkor politikai, ideológiai és filozófiai viták több hullámát 
tudhatta ismét maga mögött, de túl nyolcvanadik évén, eró't érzett és eró't érez, hogy 
még újabbakra vállalkozzék. Új témában is: kiállt a magyar filmművészet eredményei 
mellett, Déry Tibor novelláin kívül ez volt az utóbbi évtizedek magyar kultúrájából 
az egyetlen, amit pártfogásába vett. Az irodalomról azonban lényegében régi elveit 
ismétli meg, ragaszkodva minden félreértéséhez is. Só't ma még élesebben, még vég
letesebben fogalmaz, mint a koalíciós csaták idején. Példa erre legutóbbi cikke (Bartók, 
Nagyvilág, 1970. 9. sz.), melynek ugyan lírai pátoszt ad a történelmet alakító emberbe 
vetett rendületlen hite, de egy nagy művészről és koráról szóló objektív elemzésként 
aligha fogható fel. Úgy ír, mintha Bartók elfogadásának ára lenne: vagy száz esztendő 
magyar kultúráját kellene elvetni érte a tanulmány alapján. Lukács bátorságról és 
erkölcsi alapról beszél. A történelem tanúsága szerint a megőrzéshez kell igazán: 
hogy kultúránk világtörténelmi jelentőségű nagyságai mellett egyetlen értékét se 
hagyjuk veszendőbe menni.

Míg az 1930—40-es években írott kritikái pontosan tükrözték esztétikai gondol
kodásának akkori állapotát, a realizmus elméletét, az 1960-as években a magyar 
irodalmi, irodalomtörténeti tárgyú nyilatkozatai és írásai alig mutatják nyomát 
annak, hogy új, nagy esztétikai szintézise már mennyivel szélesebb fogalomkörrel és a 
valóságot már mennyivel pontosabban megragadó kategóriákkal dolgozik. A z esz
tétikum sajátossága és a korábbi realizmuselmélet között hatalmas minőségi különb
ség van, amit az irodalomtörténetben is hasznosítani lehetne. Lukács néhány világ- 
irodalmi kérdésben már revideálta régi álláspontját, de a magyar irodalom terén 
makacsul ragaszkodik tévedéseihez is. Még mindig a korábbi elmélet szerint ítél — 
a magyar kultúrával foglalkozó mai írásai ezért konzervatívabbak saját filozófiájánál. 
Pedig filozófiai gondolkodásában fölhalmozódott az elmúlt negyedszázad magyar 
történelmének és művelődésének sok tanulsága is, bekapcsolva az ötödik nagy áram
kört, amely a magyar társadalomból vezet elméleti munkáiba. A visszacsatolás 
azonban még megoldásra vár. Azokkal az irodalomelméleti kérdésekkel együtt, 
melyek a filozófiai megközelítés és a műalkotás konkrét egészének viszonyára, 
valamint a nemzeti irodalom és a világirodalom valóságos kapcsolatára, eleven köl
csönhatására vonatkoznak.

15



Á l l á s f o g l a l á s

KI SS GY. CSABA

Vladimír Minac új könyve
— Parázsfúvás —

„A mi öntudatunknak, a mi büszkeségünknek — ha egyáltalán ilyen még létezik — 
nincs semmiféle tartalma: nem egyéb kocsmai gesztusnál. A tudat alatt, különösen 
pedig a fiatal értelmiség tudata alatt az a félelem dolgozik, hogy mi nem érünk semmit, 
és nem is fogunk soha semmit sem érni. Pedig mi lenni akarunk valami ; még azt az 
árat is hajlandóak vagyunk megfizetni érte, hogy önmagunkat föladjuk.” A szlovák 
írókat, gondolkodókat mindig fájó hevességgel gyötörte népünk elismertetésének 
vágya, hogy örömükró'l-gondjukról, szellemi és anyagi teljesitményeikró'l; egyáltalán: 
létezésükről, szlovák mivoltukról tudomást szerezzenek Európában és szerte a vilá
gon. A  fölemelkedéshez a segítő körülmények mellett erős összetartozás-érzésre és 
összetartásra van szükség. Vladimír Minaé azt vizsgálja műveiben, hogy elég teher
bírók-e a szlovákokat összetartó szálak, hogy a XX. század szédítő tempójában 
képes lesz-e népe a társadalmi-gazdasági és technikai fejlődés próbáit megállni. 
Ad-e ehhez elég biztatást a történelem? A kérdésföltevést ismerjük. Az aggodalmat 
is, a kisnépek aggodalmát, amellyel megmaradásukra, jövőjükre keresnek igazoló vá
laszt. Közép- és Kelet-Európa népei nem egy alkalommal kerültek a nemzeti pusztulás 
szakadékának szélére, hosszú évszázadokig szenvedték a társadalmi és nemzeti 
elnyomás kettős igáját. Történelmünk párhuzamosai, a hasonló élmények és reakciók 
közismertek. Harcoltunk együtt és egymás ellen, hol csak a kapott-adott sebekre, 
hol csak a kézszorításokra emlékeztünk, sorsunk ma a szocializmus építésében fonó
dik össze. A régi sebek sajnos azonban még nem mind hegedtek be, a gyógyulást kö
zösen kell segíteni, ezért a szomszéd népek szellemi embereinek megnyilatkozásaiból 
különös figyelemmel szeretnénk kiszűrni azokat a hangokat, amelyek a párbeszéd 
hullámhosszán érkeznek. Vladimír Minaé új történelmi esszéje, a Parázsfúvás sajnos 
csak részben, kisebbik részében mutatja meg a kéznyújtáshoz vezető utat. A szlovák 
nemzeti tudatot a történelem nagyítólencséje alá helyező írás a mai nemzeti érzés 
forrásvidékére tesz kirándulást, az ellentmondásokat létrejöttükben szándékozik 
megvizsgálni. A jövő lehetőségeinek fölhasználásához szükség van a hagyomány 
megtartó erejére, de József Attila szavára emlékezvén: be is kell vallani a múltat, 
mégpedig következetesen az egészet.

Kik vagyunk mi, szlovákok, és mire lehetünk büszkék — ezekre a kérdésekre 
kereste a választ Minac öt évvel ezelőtt is az Irodalmi Szemlében, „Egy nemzet él itt” 
című esszéjében. A maga idejében nagy visszhangot keltő írás az újabb műhöz 
hasonlóan a szlovák nép nemzetté alakulásának útját nyomozta; az író akkor is, 
most is a szlovák történelem egyik legellentmondásosabb időszakából, a 48-as forra
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dalom és szabadságharc eseményeiből szándékozik levonni a máig érvényes tanulsá
gokat. Nem ereszthetjük el fülünk mellett szavait, nemcsak azért, mert közös dolgaink
ról szól, hanem azért is, mert nemzedékének egyik legkiválóbb szlovák prózaírójáról 
van szó, a Szlovák Nemzeti Felkelés emlékét trilógiában megörökítő alkotóról, 
akinek nézetei, állásfoglalásai nagy hatással vannak mind a szlovák szellemi életre, 
mind a szélesebb közvéleményre. A Parázsfúvás eredetileg a Slovenské Pohladyban 
jelent meg 1969-ben. Esszéjéért Krcméry-díjat kapott a szerző, amellyel évente a 
folyóiratban megjelenő legjobb írásművet jutalmazzák.

A múltat nem a történettudós minden részletet aprólékosan átvizsgáló türelmével 
és objektivitásával veszi szemügyre, hanem a népek biztatást adni akaró művész 
szenvedélyével. De a biztatást nem mindig onnan meríti, ahonnan kellene ; ez a műve 
sem mentes az elfogultságoktól, és ami számunkra külön fájdalmas: a közös törté
nelemben a mi szerepünket is gyakran nem az igazságnak megfelelően értékeli. 
Mindazonáltal különbséget kell tennünk az öt év előtti elragadtatott kitörések (ami
kor a vérkeringésbe jutott, a magyarok elleni csaknem „mitologikus” gyűlöletről 
beszélt) és az újabb esszé hangneme között. Korábban a szlovák poltikát csak a 
magyar mozgalmak fonákjának látta; a szlovák nemzet törekvései csak annyitértek 
szerinte, amennyire el tudtak szakadni a magyaroktól, illetve a csehektől. E fölfogás 
szerint a kis népek tulajdonképpen nem csinálhatnak saját politikát, mindig a na
gyobbak játékszeréül maradnak. A külső erők mértéken fölüli eltúlzása a saját fe
lelősség csökkentésére is szolgálhat, a történelmi haladás egyedül helyes zsinór- 
mértékének elvetésére, arra, hogy minden történelmi eseményt csakis a nemzeti 
törekvések sikere, illetve sikertelensége felől közelítsünk meg. A Parázsfúvásban 
ugyan több objektivitással vizsgálódik az író, de szemlélete most sem maradt mentes 
ezektől a vonásoktól.

Bár nem szabad elfeledkeznünk a hamis látószöget bizonyos fokig magyarázó 
szlovák történelem néhány sajátságáról. A szlovákság kisebbségként lett nemzetté, 
majd az Osztrák—Magyar Monarchia fölbomlása után a régi magyarországinál majd
nem veszélyesebb — mert egy nyelvileg közelebb álló burzsoázia elnyomásának 
következményeképpen jelentkező — asszimiláció lehetősége árnyékolta be a nemzeti 
kibontakozást — az első csehszlovák köztársaságban. Sőt, ennek a politikának a 
rossz ízeit a fölszabadulás utáni évek sem tudták közömbösíteni, a Novotny-idősza- 
kot is beleértve, a szlovákságnak csak a legutóbbi időben sikerült kivívnia a teljes 
nemzeti egyenjogúságot. Mindez nehezítette a tisztánlátást, segítette a tragikus elő
ítéletek továbbélését, fékezte a nemzeti problémák valóban őszinte és önkritikus 
föltárását. Minacnak ezen az úton kellene tovább- és végigmennie: a Parázsfúvásban 
néhány helyen jó irányba tapogatózó felelősségkeresés útján.

A nemzeti tudat megteremtésének szándéka nehéz feladatot rótt a szlovák nemzet
ébresztőkre. A többi európai népek polgári nemzetté való átalakulásuk idején a 
történelemben keresték törekvéseik igazolását, középkori birodalmakra és uralkodók
ra hivatkoztak. A szlovákoknak nincs történelmük — írja Minac, nem lehettek nagy 
királyok, hódító hadvezéreik harcaira büszkék, nem emlékezhettek saját országukra; 
ezért a múlt példáival nevelni akaró irodalmároknak gyakran ki kellett találniuk 
a fényes múltat. Pontosan, hamis illúziók nélkül látja ezt az író, tudja, hogy a hagyo
mányteremtő írók nemegyszer túlságosan is elrugaszkodtak a valóságtól, olyan hősök 
kerültek bele hosszú nemzedékeken keresztül mind a mai napig a szlovákok tudatába,
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akik talán nem is éltek, olya n tettekre emlékeznek, amelyek nem történtek meg. 
Tárgyilagosan megvilágítja a már-már eszményekké merevedett alakok igazi arcát; 
így ad például illúziót rombolva magyarázatot arra a kérdésre, hogy miképpen került 
Csák Máté, a feudális oligarcha a szlovákok nemzeti panteonjába. Nem dinasztiák 
harca, nem trónviszályok és hódító háborúk alkotják a szlovák történelmet, hiszen 
a szlovákság túlnyomó része kunyhókban és nem palotákban lakott. Ebből a törté
nelmi tényből azonban nem lehet olyan képletet fölállítani, ahol az egyik oldalra — 
az elnyomottakéra — csak szlovákok, a másikra — az elnyomókra — pedig csak 
magyarok kerülnek, ahogy ezt Minac teszi, megfeledkezve a szegény szlovákokkal 
közös sors terhét húzó magyar kizsákmányoltak millióiról. így megcsorbul a meg* 
maradás népéről, a törölctől-tatártól, az üldözések elől hegyekbe-erdőbe húzódó 
szlovákokról mondott féltőn szerető szavak igazsága is.

1848 —1849 a szlovák történelemben, az első politikai színrelépés időpontja, a 
magyarországi forradalom és szabadságharc eseményeit vizsgálva a szlovák történe
lem máig égető pontjaira bukkanunk. Olyan ellentmondásokról van szó, amelyek
nek következményei a mai szlovák—magyar egyetértés lehetőségeit is beárnyékolják. 
Hiába vetjük össze a szabadságharc oldalán és a szabadságharc ellen fegyvert fogó 
szlovákok számát, megállapítván, hogy a honvédek soraiban harcolók száma sok
szorosa a császári oldalon harcolókénak, a mai szlovák nemzeti tudatban mégis 
Húrban gárdistái jelentik a 48-as szlovák mozgalmat. Minác problémafölvetése nem 
a történelemhez föllebbez elsősorban, hanem az emberek gondolkodásában meglevő 
kép vonásait akarja kiegészíteni, módosítani. Történeti esszéjének főhőséül olyas
valakit választott, aki személyes sorsával: egyéni életútjával példázza az egész szlovák 
mozgalom fejlődését a reformkortól a szabadságharcon keresztül a Bach-korszakig. 
Ján Francisci, akit költőként, politikusként és irodalomszervezőként is számon 
tart a szlovák történelem, éppoly ellentmondásokkal terhes utat jár meg, mint a 
szlovák liberális-demokrata mozgalom, amelynek maga is egyik tagja volt.

A  felső-gömöri szlovák nagyközösségből, Nyustyáról származó szegény sorsú 
fiú gyermek- és iskoláséveiben megismeri az akkori Felső-Magyarországot: táguló 
körök vezetnek a szülőfalutól a nagyvilágot jelentő Pozsonyig. Meleg színekkel festett 
képet ad az író Gömörről, a szűkebb értelemben vett szülőföldről. Lőcse példáján 
érzékelteti néhány rövid szóval a jellegzetes „felvidéki” hangulatot: a város főterét, 
ahol a templom, a korzó és a patríciusok házai mind nyugalmat és biztonságot 
sugároznak. A muskátlis ablakokban könyöklő polgárkisasszonyok képe számunkra 
óhatatlanul Mikszáthot vagy Krúdyt idézi. Elhatározó jelentőségűek voltak a nyila
dozó értelmű fiatal szlovák fiú számára a felvidéki evangélikus kollégiumok, külö
nösen pedig a pozsonyi, ahol Stúrék köre lázas buzgalommal munkálkodott a szlovák 
nemzet ébresztésén. 1848 őszéig egyértelműen pozitív irányba fejlődött mozgalmuk, 
az egyenlőség-testvériség —szabadság elveinek diadalra jutásától saját népe szá
mára is javulást várt a plebejus-demokratikus szellemű szlovák ifjúság. A könyv 
feszültsége is érezhetően nő a forradalom kitörése utáni időkről szólva, a csúcspontot 
akkor éri el, akkor sűrűsödnek egy gyújtópontba ellentmondások, amikor az ellen- 
forradalom oldalára kerülő szlovák ifjakról, a mozgalom pálfordulásáról kell szót 
ejtenie az írónak. Nem kell emlékezetbe idéznünk 1848 mulasztásait a jobbágyföl
szabadítás és a nemzetiségek kérdésében, azt is tudjuk, hogy széles polgári rétegek 
hiányában a köznemesség volt a forradalom vezető ereje; mindez azonban nem festi
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át Bées zászlaját a haladás lobogójává. Egyik fél sem mentheti föl magát az elmaradt 
kéznyújtás feleló'ssége alól. Minác a szeptemberi szlovák betörést azzal magyarázza, 
hogy a magyar kormány csapta be az ajtót a szlovák törekvések előtt. Ha születtek 
is elhamarkodott és helytelen intézkedések a kormány részéről, a Habsburg-reakció 
szolgálatába álló szlovák mozgalom föllépését nem lehet igazolni: „Az, ami Stúr 
tragikus tévedése, és amire a szlovák nemzet egész életével ráfizethetett volna, a 
Stúr politikája volt. Stúr, ez a népi forradalmár, a szlovák nemzet sorsát a legreak- 
ciósabb feudális hatalmakhoz, az osztrák dinasztiához és a cári Oroszországhoz 
kötötte” — mondotta egy parlamenti beszédében a két világháború között Vladimír 
dementis.

1848 decemberében Minác hőse, Ján Francisci már osztrák csapatokkal közös 
vállalkozásban vesz részt. Magyarország Vendée-ja címet visel a szlovák fegyveres 
akciókról szóló fejezet. A forradalmárnak indult ifjakra zsoldossors várt. A második, 
decemberi katonai föllépés elítélésében, a dicstelen szolgálat ostorozásában nem 
fukarkodik az író a kemény szavakkal: „Az ördögnek nyújtották a kisujjukat: az 
ördög megragadta az egészet. A nemes célhoz vezető utak egyáltalán nem nemesek, 
inkább piszkosak voltak.” És ezen az úton valóban nincs megállás, ebben a szolgálat
ban erkölcsileg csak lejjebb lehet kerülni, ezt tisztán látta a szlovák író; Francisciból 
Haynau pribékje lesz, akinek a gerillák elleni tisztogató akcióban szégyenteljes fel
adatok elvégzését kell vállalnia. Ennek a nemzeti sebeket föltáró, önbíráló hangnak 
következetesebb végigvitelét szerettük volna látni Minác könyvében. Nem a kímélet
len önostorozást kérjük számon, nem a múlt pozitív hagyományait kisöprő indu
latot, hanem a kellő önkritikát, annak az elfogulatlan látásmódnak az érvényesülését, 
amely a párbeszédhez elengedhetetlenül szükséges.

Tökéletesen egyetértünk a szerzővel, hogy nem mindegy, hogy milyen örökséget 
kapnak történelmi tudat tekintetében a fölnövekvő nemzedékek, abban sincs vitat- 
nivaló, hogy a nemzet mint az emberi együttélés egyik kipróbált formája még hosszú 
ideig létezni fog, de nem ártana nagyobb hangerővel hirdetni a kölcsönös egymás
rautaltságot, amire egyébként a befejező részben maga is fölhívja a figyelmet: „. . . a 
nemzet . . .  csak más nemzetekkel együtt hozza létre a civilizáció alkotásait.” A 
nacionalizmus és a vele kérlelhetetlenül szembenálló patriotizmus vitáiban elhangzó 
szavaknak, gondolatoknak, igazságoknak érvényessége nem áll meg az országok 
határainál. Nemzetek élnek egymás mellett és együtt, nem szólhatunk úgy magunkról, 
hogy mondandónk a szomszédokat ne érintse. De itthoni vitáink sem mozoghatnak 
légüres térben, figyelembe kell vennünk azokat a helyes, illetőleg tévúton járó törek
véseket, amelyek a szomszédos országokban a nemzeti tudat helyét és szerepét kere
sik a szocializmus építésének időszakában.

Minác izzó szenvedéllyel beszél, őszintén kíván szólani; ha szubjektivitása több
ször kerülő útra is viszi, ezt az őszinteséget többre kell értékelnünk, mint az elvte
lenül és harsányan mea culpázó nemzeti nihilizmust, és remélhetőleg közelebb kerü
lünk a közös igazsághoz, ha az író saját maga, de mi is mindannyian itt, Közép- 
Kelet-Európában tudomásul vesszük könyvének nemcsak a szlovákokra vonat
kozó üzenetét: „Igazi, teljes értékű szlováknak lenni annyit jelent, hogy minden 
ember testvérének lenni: ez fennkölt történelmi örökségünk is.” (Vladimír Minác: 
Dúchanie do pahrieb. Smena Bratislava 1970.)

2 * 19



M ű h e l y
S O M L Y Ó  G Y Ö R G Y

A m e g ra g a d o tt  idő k ö ltő je*
Életrajzi kiegészítés

A  N a p k ö v e  magyar fordításának első kiadásá
hoz fűzött utószavamban, amely bővített for
mában azóta többször is megjelent (A  k ö lté sze t  
é v a d a i  2, 1968; H á rm a stü k ö r , 1970; spanyol 
nyelven: D iálogos, Mexico, 1965), röviden 
vázoltam, amit az Octavio Paz költészete 
iránt érdeklődő magyar olvasónak a költő 
életéről hasznos lehet tudnia.

Idegenkedve önmagam ismétlésétől s attól 
az idegenkedéstől is, amit az efféle ismétlések 
az olvasók egy részében kelthetnek, inkább 
elnézést kérek az olvasók másik részétől, ha 
érdeklődésüket ehhez a már említett tanul
mányomhoz vagyok kénytelen utalni. S itt 
csupán néhány adatra térek ki újra; s inkább 
csak kiegészítem a máshol már elmondottakat.

Mindenekelőtt a költő életének közvetlen 
környezetét említeném: a nagyapát, aki az 
in d ig en is ta , vagyis az indián probléma felé 
először forduló hispano-amerikai irodalmi moz
galmak egyik mexikói előfutára volt ; az ügyvéd 
apát, Zapata, a forradalmi parasztvezér hívét, 
az általa kezdeményezett földreform egyik ki
dolgozóját, majd Zapata Egyesült Államokbeli 
képviselőjét; és anyját, aki friss spanyol be
vándoroltak nagy műveltségű lánya: egészében 
azt a családon belüli forradalmi hagyományt, 
amely kerülőkön át is mindvégig egyik meg
határozója Octavio Paz sokrétű költői és 
gondolkodói életművének. Ama ritka versei 
egyikében, amelyek a mi szóhasználatunk sze
rint ,,közéleti”-nek tekinthetők, fel is idézi a 
nagyapa és az apa alakját, vacsora-asztal 
melletti intimitásukban általánosított törté
nelmi jelentéssel ruházva fel őket. Ügy, hogy 
ez a „családi kör” a versben „nemzeti dallá”, 
valóban azzá a canción m ex ican ávk  válik, 
aminek a címe mondja; vagy más hasonlítással, 
hazája utolsó százados történelmének könnyed, 
mégis keserű vonalakkal odavetett skurcává,

kicsit Derkovits H árom  n em zedékének távoli 
párjává.

Fiatalon vállalt önkéntes részvétele a spa
nyol polgárháborúban, az előbbiek közvetlen 
és logikus következményeként, további gon
dolkodásának máig visszatérő szilárd kiinduló
pontja marad, „lényének része”, amely „nem  
távozik tőle”, mert: „Aki egyszer megpillan
totta a Reménységet, többé nem feledheti el.” 
Későbbi csatlakozása a francia szürrealista 
mozgalom második (vagy inkább már harma
dik?) hullámához, ha nem csalódunk, és sza
bad ezt a feltételezést ily futólag megkockáz
tatnunk, okát a nemzetközi forradalmi moz
galom torzulásainak korai és éles felismerésé
ben lelhette. Mindenesetre, ha a költő indulá
sát, a hazai irodalom hatása mellett, főként az 
európai és amerikai irodalmaknak olyan alak
jai befolyásolták, mint Eliot, Saint-John Perse, 
Ezra Pound, később a szürrealizmus kései fő
alakjai, André Breton, Benjamin Péret (a 
N a p k ö v e  kitűnő francia fordítója) hatása válik 
elsődlegessé, akikkel két hosszabb párizsi tar
tózkodása idején (1946—1950 és 1959—1962) 
szoros kapcsolatot tart fenn. A szürrealista 
költészet 1964-ben kiadott reprezentatív anto
lógiájában (Seghers, Párizs) ő szerepel egyet
lenként a nem francia nyelvű költők közül. 
Közben, a második világháború alatt hosz- 
szabb időt töltött Guggenheim-ösztöndíjjal az 
Egyesült Államokban. Majd párizsi diplo
máciai évei után, mint hazája indiai nagy
követe, az érdeklődését már régóta kísértő 
Kelet világával és kultúrájával köt szenvedé
lyesen személyes kapcsolatot, amely lírája leg
utóbbi szakaszát témában és szellemben egy
aránt meghatározza. A nyugati meredélyek 
után megjárva a k e le ti  le jtő t is.

Az 1964-ben vázolt életrajzon itt kell az 
egyetlen lényeges korrekciót és kiegészítést 
elvégezni. Octavio Paz, mint annyi hispano- 
amerikai költő elődje és kortársa (most leg

* Utószónak készült Octavio Paz válogatott verseihez (F ekete  su garak , Európa Kiadó, 1971.)
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utóbb, kiemelkedő példaként, éppen Pabló 
Neruda), hosszú időn át a diplomáciai karrier
ben kereste és találta meg a költői és szellemi 
fejlődésének leginkább megfelelő polgári hiva
tást. S ez a hivatal, úgy látszik, hosszú időn 
át összeegyeztethető volt mind forradalmi 
lelkiismeretével, mind ihlete természetével. 
„Meg kell mondanom, hivatásom gyakorlatá
ban sosem kellett erkölcsi meggondolásokba 
ütköznöm — nyilatkozott egy ízben. — Me
xikó külpolitikája egészében a lehető legjobban 
képviseli hazám érdekeit.”

E nyilatkozat hitelét csak erősítheti, hogy 
abban a pillanatban, amikor hazája belpoliti
kájában olyan eseményekre került sor, ame
lyeket még a „lehető legjobb” külpolitika sem 
igazolhat, Octavio Paz habozás nélkül mond le 
állásáról. 1968 nyarán, a mexikói Olimpia 
küszöbén, az ország lázongó diáksága viharos 
tömegtüntetésekkel kívánja felhívni a világ 
figyelmét Mexikó megoldatlan szociális prob
lémáira. A kormány brutálisan elfojtja a tün
tetéseket. S a költő, aki sosem tekintette, s az 
utóbbi időben még kevésbé tekinti a költészetet 
a publicisztika porondjának, az eseményekhez 
kapcsolódó „aktuális” verset ír, egy másik, még 
keserűbb „mexikói dal”-t:

(  A  v á ro si
a lk a lm a zo tta k  m o ssák  

a z Á ld o za to k  Terén a  v é r t.)  —

és, az önkéntes száműzetést vállalva, nyílt 
levélben mond búcsút nagyköveti megbízatá
sának. Azóta nem tért vissza Mexikóba. 
1969-ben amerikai egyetemeken tanított. 1970- 
1971-ben Cambridge-ben ad elő spanyol iro
dalmat és poétikát.

Tékozló fiú

Az ösztöndíjasként és diplomataként, szám- 
üzöttként és „ambuláns íróként” vállalt több 
évtizedes vándorélet, amennyire a körülmé
nyek következménye, ugyanannyira egy tuda
tosan épített életprogram megvalósítása is. 
„Az első hispano-amerikai írók, akik számot 
vetettek önmagukkal és sajátos történelmi 
helyzetükkel — írja A z  a la p ve tés  irodalm a  
című alapvető tanulmányában — a száműzöt- 
tek nemzedéke volt.” S a maga tudatos törek
vése „egyre mexikóibbá és egyre egyetemesebbé 
válni” Azt is tudva, hogy e kettős föladat 
voltaképpen egy: a nemzetihez csak az egye
temességen át, az egyetemességhez csak a

nemzetünkön keresztül vezet az út. Kiváltképp 
áll ez azokra a sajátos történelmű nemzetekre, 
amelyek a hispano-amerikai kontinensen ala
kultak ki, s amelyeknek sajátosságait Octavio 
Paz talán mindenkinél bátrabban és éleslátób- 
ban elemzi, említett tanulmányában éppúgy, 
mint A  m a g á n y  ú tv e s z tő i  című könyvében. 
Amelyek „történelmük során először lettek 
kortársaivá a többi embereknek”. A mester
ségesen létrehozott ú j v ilá g , amely „még fel
fedezve sem volt egészen, amikor már el volt 
nevezve”, amely „a nominalizmus diadala: 
neve szülte létét”, amely „mielőtt még lett 
volna, már tudta, milyennek kell majd lennie”, 
ez az „utópisztikus valóság” csak úgy ismer
heti meg önmagát, ha megismeri azt a világot, 
a  rég it, amely létrehozta, az európai történel
met, amelynek „előre kigondolt alkotása” . A 
mexikói — vagy általában: hispano-amerikai 
— mindenki mástól megkülönböztetett hely
zetét az adja, hogy legszűkebben vett n e m ze ti  
hagyománya — ha valóban ráébred erre, s ez 
a század eleji „modernistákkal” kezdődő rá
ébredési folyamat máig talán éppen Octavio 
Pazban emelkedett a sokrétű tudatosság leg
magasabb fokára — k é t  fö ld ré sz  kultúrájával 
egyenlő. Vajon miben rejlik a különlegesen 
„mexikói” szellem? Azoknak a totónak agyag
szobrocskáknak rejtélyes nevetésében-e, ame
lyekről egyik legszebb tanulmányát írja (N e 
v e tés  és v e ze k lé s )  — vagy A sp a n yo l n ye lv  
e tim o ló g ia i szó tá rá b a n -e , amely e tanulmány 
sorai közt éppen e szobrocskák egyike mellett 
foglai helyet a költő párizsi lakásában álló 
könyvszekrény „harmadik polcán” ? Mágikus 
totónak mosoly és logikus új latin grammatika, 
prekorteziánus naptár és materialista dialek
tika, teotihuakáni őséjek és modern forradalmi 
mozgalmak ennek a szellemi univerzumnak 
egyre táguló határai.

Octavio Paz költői és kritikusi életműve — 
a maga sajátos körülményei közt, de éppen 
úgy, mint annyi más korunkbeli alkotóé, ki
vált olyanoké, akiknek nemzeti fejlődése ki
rekesztődött a történetileg kialakult, elneve
zését máig sem megközelítő „világirodalom” 
sodrából — „kétfrontos harc”. S Octavio Paz 
mindkét fronton a legnyíltabb terepeken vál
lalja a küzdelmet önmaga csonkítatlan teljes
ségéért: a nemzeti — etnografikus-folklorisz- 
tikus — elzárkózás ellen a prekolumbiánus és 
prekorteziánus múlt éppoly tudós, mint ami
lyen eksztatikus elsajátításával, a felszínes 
világirodalom-utánzás ellen Nyugat és Kelet 
ősi és modern kultúrájának minél szervesebb 
feldolgozásával küzd.
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Ennek a küzdelemnek mintegy „életfor
mája” a külképviselet és a száműzetés, a 
világjárás és a hazatérés: a tékozló fiú sorsá
nak kihívása és vállalása. „Ahhoz, hogy visz- 
szatérjünk a házunkba, előbb meg kell koc
káztatni, hogy elhagyjuk. Csak a tékozló fiúk 
térhetnek haza — írja (s már ifjúkorában 
szerkesztett folyóiratának is a T ékozló  f iú  
címet adta). —-„A hispano-amerikai irodalom
nak szemére vetni gyökértelenségét annyi, 
mint nem ismerni fel, hogy csak ez a gyökér- 
telenség teszi lehetővé számunkra, hogy fel
fedezzük azt, ami a valóságból a mi részünk . . . 
A hispano-amerikai irodalom, gyökértelen és 
kozmopolita mivoltában, a hagyomány ku
tatása és visszaszerzése. Amelyet kutatás köz
ben fedez fel.”

A  távozás tehát a hazatérés feltétele; mint 
ahogy a hazatérés is az újabb távozásé. Kivált 
ha úgy tudjuk, mint ő, hogy a költő „a szavak 
öntudata, más szóval: hazavágyás a dolgok 
igazi valójába” .

*

A megtestesült idő

Az ember számára az idő igen hosszú időn át 
adott volt és egyértelmű. Akár a föld, amelyen 
élt; csak ellentétesen. Nagy leegyszerűsítéssel: 
az európai kultúra mérhetőségében, a percek 
és századok egymásra következésének egyenes 
vonalúságában vélte adottnak az időt; a kü
lönféle európán kívüli, keleti, prekolumbiánus 
vagy primitív kultúrák mérhetetlenségében, 
Nap-piramisi vagy tantrikus mozdulatlanságá
ban, önmagába visszatérő körvonalában. Az 
egyik számára az idő folyam volt, amelybe 
„sohasem léphetni kétszer”, de amelynek kér
lelhetetlen sodrából sohasem lehet kilépni; 
a másik számára tenger, amely mindig ugyan
ott hullámzik, bárhol lépjünk is bele, de amely
ből ki is lehet lépni, a lélek különleges állapota 
révén.

A  mi korunkban, a kozmogónia, az anyag 
és a lélek szemléletének válságaival párhuza
mosan az idő e rendjei is megbomlottak; 
mindenekelőtt éppen az időren d  vált bizony
talanná, „relatívvá” ; megszűnt mind monoli- 
tikus-piramidális egységvolta, mind mérhető, 
kisebb egységekből álló folyamatossága. Szem
besültek és elkeveredtek egymással a különböző 
kultúrák eddig elszigetelten élő idő-fogalmai, 
és tovább bonyolódtak a modern természet- 
és társadalomtudományok új feltételezéseivel. 
Az eddig alkalmazott időegységeknél mérhe

tetlenül kisebb (a másodperc százmilliomod 
vagy még kisebb része) és mérhetetlenül na
gyobb (több billió év) időket kellett felfognunk, 
a makro- és mikrokozmoszok, s közöttük 
az emberi történelem, sőt a mindezt megismerő 
és átélő emberélet valóságos közegeiként.

Az írásbeli művészeteket korunkban semmi 
sem bolygatta fel annyira, mint az idő szem
léletében beállt eme változások; az elbeszélő 
műfajokban az események kerültek új viszony
ba az idővel; a lírai, evokatív műfajokban 
maga a létezés.

Octavio Paz költészetének középpontjában 
már nem is ezek az új viszonyok, hanem 
„ m a g a  a z  id ő ”  áll. Az idő — és az idők . Az 
„örökkévaló jelen” és a „perc által legyőzött 
jelen” állandóan egymásba fonódó kettőssége.

Még akkor is, amikor korunk szerinte „két 
legnagyobb hatású festőjét”, Picassót és Marcel 
Duchamp-t veti össze, az összevetés alapját 
az időhöz fűződő viszony alkotja. Picasso 
műve „nem a tiszta idő zuhogása, hanem maga 
az idő, brutális sürgetésével, a pillanat köz
vetlen jelenlétével. Duchamp kezdettől fogva 
a késleltetés szédületét állította szembe a sür
getés szédületével. . .  Picasso az, ami történni 
fog és az, ami történik, az eljövendő és az 
ősi, a távoli és a közeli. . . Sietősen fest, 
szinte a sietség fest az ecsetével: ő az idő, 
amely fest. Duchamp képei a mozgás meg
mutatása: elemzése, széthullása és visszája a 
gyorsaságnak.” A két festő szembeállításában 
a maga legbensőbb kettős időélményét jele
níti meg. Azt, amelyet verseiben és esszéiben 
különféleképpen, de mindig egymásra vonat
koztatva nevez el és szólít meg. A „kronolo
gikus” és „mitikus” idő kettősségében, ame
lyek közt a M a g á n y  ú tv e s z tő in e k  történeti 
elemzései, a N a p k ö ve  önmagába visszatérő 
s mintegy a Vénusz égi pályáját követő vers
mondata feszül, ugyanaz a kettősség fogal
mazódik meg, mint ami itt a „tiszta idő” és 
„maga az idő” ellentétei közt. S ugyanez 
ellentét feloldásának ábrándja kísért, már 
ugyanazoknak a szavaknak játékával, mint a 
Duchamp—Picasso-párhuzamban, egy egészen 
korai versében, ahol az emlékező a fény képé
ben jelenik meg, amelynek „emléke sincsen”, 
„s nem sürgeti s nem késlelteti semmi” .

A híres goethei „Verweile doch! du bist 
so schön!” — bár, mint még régebben már 
Shakespeare és mások is, megálló pillanatot 
csak mint az ember lehetetlen óhaját jeleníti 
meg, tehát értelme szerint, klasszikus egyértel
műségében mutatja az egymással szemben és 
egymáson kívül álló embert és időt — szó
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használatában már sejteti az idő bensejében 
később bekövetkező konfliktust, magának az 
időnek kettéválását, amikor feltételezi, hogy 
az id ő  (a „pillanat” Augenblick) képes lehet 
nemcsak m úlni (ami klasszikus természete), 
hanem időzn i (Weilen), természetével látszólag 
ellentétesen, mai fogalmaink szerint azonban 
csupán m ásik  te rm é sze te  szer in t viselkedni. 
Ami Goethénél még merész és lehetetlen áb
ránd, napjainkban a slágerek mindennapos, 
olcsón közhelyszerű állításává vált: M eg á ll  
a z  i d ő . . .

A megállíthatatlan és a megállt idő kettős 
természete feszíti Octavio Paz költészetét, ki
vált pályája későbbi szakaszának nagy versei
ben, mint a N apköve, M a g a  a z  idő, Vrindaban, 
A z  e rk é ly , Csupa s z é l ,  F ehér.

A totónak agyagszobrocskákról szóló, már 
említett tanulmányában megint másképp vonja 
meg a két szélső pontot, amely között költé
szete körben kileng. „Mert a végtelen időbe 
veszve élek, amelynek nem volt kezdete és nem 
lesz vége”, de/és „időnek hívnak . . . ”. Az em
ber egyszerre valami, ami végességében nyom
talanul belevész a kívüle létező végtelenbe, 
másrészt ő maga e végtelenség. Az idő részei 
fellázadnak az idő egésze ellen. Múlandó ter
mészete folytonos viaskodásban áll múlhatat- 
lanságával. A „soha nem szűnő jelen” önnön- 
magával (önnönmagában semmisíti meg ön
magát, „a perc által legyőzött jelenvalót” . 
S ugyanakkor „a jelen örökkévaló”, mert/de 
„a jelen nem idő — az idő nem jelen”, „az idő 
egyre falja a jelent” . Az, amit élünk, sosem 
„idő”, hanem „élet” ; idő az, amit sosem él
hetünk, az, amit „múltnak” és „jövőnek” 
neveztünk el. Vagy csakis „maga az idő” 
létezik, létet adva nekünk, vagy csak mi léte
zünk, alakot adva az időnek. Az idő „mohó 
vágy megtestesülni”, az ember pedig „tudat és 
kéz, az időt megragadni” . Hogy a létezés 
létezhessen, hogy érvényre jussanak megállít
hatatlanul

a z  eltűnő d o lg o k  örvényeiben
a  fe ltű n ő  d o lg o k  törvén yei.

*

„A grammatika költészete”

A fenti idézetek nemcsak jelentésükkel mutat
nak Octavio Paz költészetének izzó magva 
felé, nyelvi-költői alakzataikkal is.

A vers alkotóelemei, úgy látszik, igen nagy
mértékben állandók a költészet kezdetei óta.

Csak éppen egymás közti arányuk és eloszlá
suk változik — az viszont jelentősen — a kü
lönböző stílusokban. Minden költői stílust, 
irányzatot vagy iskolát — az elkerülhetetlen 
egyszerűsítéssel — azzal is lehetne jellemezni, 
az állandóan jelen levő versépítő elemek közül 
melyiket (vagy melyikeket) helyezi az összes 
többi fölé. Például: a romantika a verbalitást, a 
szimbolizmus a jelképességet, az impresszio
nizmus a szó zeneiségét és színeit, az expresz- 
szionizmus a megszólító és felszólító módokat, 
a szürrealizmus a képet stb. A legújabb köl
tészet egy — szerencsére még el nem nevezett 
(meg nem bélyegzett?) — fontos irányzata a 
nyelv szerkezetének paralelizmusait, a mondat
tan szimmetriáit vagy aszimmetriáit; azt, amit 
elsőként a múlt század végi zseniális angol 
költő és esztéta, Gerard Manley Hopkins 
nevezett el „grammatikai figurának”, s aztán 
Roman Jakobson állított nyelvészeti-poétikai 
kutatásai középpontjába. „A képek nélküli 
költeményekben rendszerint a ’grammatikai 
képek’ uralkodnak és helyettesítik a trópuso
kat.” E jakobsoni megállapításnál pontosabbal 
nem is lehetne jellemezni Octavio Paz költői 
módszerének fő elvét. Különös módon, bár, 
mint láttuk, a szürrealisták maguk közül 
valónak tekintik, s egy ideig legalább maga is a 
szürrealizmushoz vonzódott, költészetében épp 
annak a hiánya lep meg leginkább, ami a 
szürrealizmus fő jellemzője: a képé. Ez a 
költészet nem csupán azoknak a hagyományos 
elemeknek van híjával, amiknek hiányát lassan 
már az oly hagyományőrző magyar költészet
ben is kezdjük megszokni: rímnek, szabályos 
metrumnak, strófaszerkezetnek, verbális csil
logásnak, nyelvi ízeknek és színeknek, hanem 
a „modern” költészet legfőbb (vagy legfőbb
ként számon tartott) eszközének, a /tépnek is, 
a kényelmesen megvilágító, ódon hasonlatnak 
éppúgy, mint a metafora villanófényének.

Mindezek helyett a nyelvtani kategóriák 
megfelelése és különbözősége, párhuzamossága 
és szembenállása, szavak és fogalmak váratlan 
és várakozásteljes helycseréje lép szikrázóan 
pontos, szinte elektronikai működésbe, a szin
taktikai és szemantikai hasonlóságok és ellen
tétek, az azonos mondatminták különböző 
szóanyaggal való megtöltése, vagy az azonos 
szavak ellentétes grammatikai funkciókba való 
állítása. Nemcsak a hagyományos, vagy akár 
legmodernebb használatú k ép ek  mellőzésében 
különbözik a szürrealista, vagy egyszerűen 
csak a legközelebbi múltban általában modern
nek érzett, versmodelltől, még inkább abban, 
hogy annak szándékolt és hirdetett nyelvi
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„automatizmusát” éppen ennek szöges ellen
tétével, a nyelvi szerk e ze te s sé g g e l váltja fel. 
Csaknem mindent, de mindenképpen a leg
fontosabbat nem a lexikális színek, hangok, 
ízek árnyalataival, hanem a grammatikai szer
kezetek árnyalataival fejezve ki.

Néhány példát erre az Octavio Paz költé
szetében mindinkább egyeduralkodóvá váló 
költői módszerre:

v íz  lángja  v a g y
tű z  t is z ta  cseppje

*

m inden k id o m b o ro d o tt
a  s z ín tő l  a  fo rm á ig  

a  fo rm á tó l  a  tü z ig
m inden  e lo szlo tt

*

a  n e m -lé te ző  b e szé d  
a d  lé te zé s t  a  csöndnek

*
a m it lá to k  a z t  én terem tem

a m it lá to k  a z  te re m t engem

ö ltö z é k  a m ely  le v e tk ő z te t  

*

te s te d b ő l á rn yék o d b a  hullasz

á rn yék o d b ó l n evedbe hullasz

n evedből a  te s te d b e  hullasz

E vég nélkül sorakoztatható paralelizmusok 
sorát még csak annak a futó bemutatásával

BOJ TÁR E NDR E

Az irodalm i mű m in t
Az irodalmi mű elolvasását, a mű keltette 
élményt csúszdához hasonlíthatjuk, melynek 
egyes pontjait kiszakítjuk és elnevezzük, 
hogy beszélni tudjunk róluk, hogy vizsgálni 
tudjuk őket. A mű elolvasása után legelőször 
is értékelünk, majd értelmezünk, S végül 
tudatunk mintegy leírja a művet. Itt mind
járt több megszorítással kell élnünk: 1. az

szaporítanám, hogy ez egymásnak-felelések 
nem csupán egy-egy verset feszítenek belülről, 
egyes versek között is feszülnek, szoros szer
kezeti egységbe fogva magát az életművet; 
mint e három különböző versből vett sorok:

kezem
testedben  új te s te t  f e d e z  f e l  

*

a z  időben o t t  e g y  m á sik  id ő  is 

*

a z  életben  m ás é le t is  van

E legutóbb idézett verssor „grammatikai 
figurát” alkot a költői egy prózai mondatával 
is, amelyben talán világnézetének legfőbb gon
dolatát fogalmazza meg: „Mert minden ember
ben ott rejlik a lehetősége annak, hogy mássá 
váljon, pontosabban, hogy mássá tudjon  váln i."

Octavio Paz költészetének alanya az ön
magát megváltoztató ember, „az idő meg
ragadására” itt levő „tudat és kéz” , amely 
önmaga mindig új meg új alakját ragadja 
meg az időben, folytonosan megvalósítva az 
életben levő „másik életet”. S akinek számára 
a költészet lehetősége azonos e mássá válás 
lehetőségével. A költészet olyan tevékenység, 
„amely képes megváltoztatni a világot és az 
embert”, ezért „lényegénél fogva forradalmi 
tett” . De mindkettő csupán lehetőségként rej
lik bennünk; képessé is kell tennünk rá ma
gunkat. A költemény célja nem önmaga. Nem 
is valami közvetlen, szűkén vett gyakorlati 
eredmény. „A művészet célja nem a mű, ha
nem a szabadság.” És: „amikor a Történelem 
felébred . . .  a költészet a tettek mezejére lép” . 
Mert nem elég álmodni. Ahogy Octavio Paz 
„a költemény felé” haladva ráébreszt: ki is kell 
érdemelnünk álmainkat.

a z  é r t e lm e z é s  t á r g y a
ideális olvasó nem járja végig az élmény e 
három szakaszát. Ha már értékelt, s leszűrő
dött benne az a megfoghatatlan gyönyör, 
amit a valósággal való újabb gazdagodás ki
vált ■— vagyis az esztétikai érték — akkor 
nem fog azon tűnődni, hogy mi az olvasott 
jó könyv „mondanivalója” , még inkább „tar
talma” . 2. Nem minden irodalmi tnű képes
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kiváltani érték-élményt, sőt, értelmezés-él
ményt sem. 3. Nem minden olvasó képes érték
élményre, sőt, értelmezés-élményre sem.

Az élmény-csúszda mindhárom szakaszán 
azonos folyamat játszódik le: az elolvasott 
müvet — a tárgyművet — az olvasó szembesíti 
a maga tudatával, mégpedig az értékeléskor 
a maga egész társadalmi-történelmi tapasz
talatával, egyéni biopszichikai és fiziológiai
biológiai adottságaival és képességeivel; az 
értelmezéskor már csak a fiziológiai-biológiai 
s nagyrészt biopszichikai tulajdonságaitól, 
valamint a pillanatnyi individuális-konkrét 
helyzettől független tudattal, melyben ily 
módon már csak a történelmi-társadalmi 
tapasztalat maradt, azok a kollektív tudatban 
levő kódrendszerek, melyek az illető olvasó 
történelmi korát és társadalmi helyzetét jellem
zik; s végül a leíráskor az olvasói tudatban 
létező nyelvi és irodalmi kódrendszerekkel. 
Ennek a folyamatnak, ennek a villámgyors 
oszcillációnak az eredménye (tulajdonképpen 
persze m aga ez a  fo ly a m a t)  az értékeléskor 
a z  e s z té tik a i  é rték , az értelmezéskor a mű 
e len tése , a leíráskor pedig a mű stru k tú rá ja . 

Még tovább menve azonban célszerűnek 
látszik megkettőzni ezeket a fogalmakat. 
Az élmény maga ugyanis — minden szakaszán 
— kétfázisú; az első a „preracionális, a fél- 
tudatos-érzelmi fázis”, s utána következik 
„a tudatosító, kritikailag feldolgozó fázis” .1 
Ennek értelmében az olvasói tudatban az 
értékeléskor konstituálódó e sz té tik a i é r té k  
mellett (időben némileg után) megkülönböz
tetjük a racionális fázisban kialakuló e s z 
té t ik a i  tá rg y a t, az értelmezéskor a mű tulaj
donképpeni je len tése  (Sinn), a mű értelme,

sokszor egyetlen szóval is kifejezhető „mon
danivalója” mellett, amely elillan, mihelyt 
szavakba akarják foglalni, a racionális fázis
ban az ennél megfoghatóbb, jobban a műhöz, 
a mű mondatainak a jelentéséhez kapcsolódó 
jelentést (Bedeutung), amit mi az esztétikai 
tárgy analógiájára szem a n tik a i tá rg y n a k  fo
gunk nevezni, s végül a leíráskor a mű s tru k 
túrá ja  mellett a második fázisban konstituálódó 
m orfo lóg ia i tá rg y a t,1 2

A következőkben tehát a műélmény középső 
részével, az értelmezés-élménnyel kívánunk 
foglalkozni, az ebben az élményfázisban kons
tituálódó jelentéssel és szemantikai tárggyal, 
egyszóval a je lk é n t  felfogott műalkotással.

A „szemantikai tárgy” terminus technikus 
konstruálásával épp az volt a célunk, hogy 
egyrészt megfogalmazzuk az esztétikai és 
morfológiai tárgyra utalva azt, hogy a mű
alkotás a kódok közösségén alapuló jel is, 
másrészt, hogy a műalkotást jelként felfogó 
eddigi elméletekkel szembehelyezkedjünk. 
Ezeknek az elméleteknek a lényegét pregnán
san fogalmazza meg J. Mukarovskÿ: „Minden 
műalkotás au ton óm  je l ,  mely áll: 1. a ’tárgy- 
műből’, mely az érzéki szimbólum szerepét 
tölti be; 2. az ’esztétikai tárgyból’, mely a 
kollektív tudatban van, és mint ’jelentés’ 
működik; 3. ajelölt dologhoz fűződő viszony
ból, mely viszony nem irányul egy külön, 
’önálló’ létre — mivel autonóm jelről van szó 
—, hanem az adott környezet szociális jelen
ségeinek (tudomány, filozófia, vallás, politika, 
gazdaság) egész kontextusára.”3

Ezt behelyettesítve Ogden és Richards 
ismert jelháromszögébe, a következő képet 
kapjuk:

tá rg y -m ű  — je lö lő  
(signifiant)

e sz té tik a i  tá rg y  =  je le n té s  
(signifié)
A z  e g ész  va lóság  =  je lö lt  
(denotátum)

Felfogásunk szerint Mukaïovskÿ itt az 
esztétikai érték konstituálódását írta le, s 
ily módon azonosította az értéket a jelentéssel, 
illetve az értéket úgy fogta fel, mint a műal
kotás jelentését.

Nézetünk szerint azonban a z iroda lh ti m ű
a lk o tá s  nem  e s z té tik a i  j e l :  a műalkotás esz
tétikum-jellege az esztétikai értékben fejeződik

ki, s amennyiben jel, annyiban nem esztétikum. 
E két valami összekapcsolása hamis evidencia 
alapján, teljesen mechanikusan ment végbe, 
mint például Charles Morrisnál: „Ha a jel
elmélet az egyik olyan alap, amire az esztétika 
épül, akkor az érték-elmélet ugyanilyen nél
külözhetetlen bázis -— ebből azt a következ
tetést kell levonni, hogy az esztétikai jelek

1 Hankiss Elemér: Az irodalmi kifejczésfcrirák lélektana Ep. 1970. 32.
2 Bővebben minderről 1. Bojtár Endre: Az itcdalrri nű élteké és értékelése Valóság, 1970/12.
3 Jan Mukarovskÿ: К sémantice básnického obrazu (A költői kép szemantikájához). In: 

Studie z estetiky, Praha, 1966. 88.
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designátumát (jelentését — В. E.) az értékek, 
jobban mondva az értékes minőségek képezik.”1 
Morris nagyszerű felismerése abban áll, hogy 
ő a jelentésnek a valóság nem-esztétikai 
értékeit tartja, tévedése, hogy ennek ellenére 
esztétikai jelről beszél — min1 egyénként majd 
mindenki.

A  jel azonban nem esztétikai. A  műélmény 
során konstituálódó esztétikai tárgyon a z  
e s z té t ik a i  é rték , fu n kció  é s  norm a  egyszerre 
van jelen, ezek sz in tézisén ek  is felfogható. 
Az értelmezés-élmény során konstituálódó 
szemantikai tárgyon viszont már csak az 
esztétikai funkció és az esztétikai norma van 
jelen. Közérthetőbben: amikor a mű jelen
tését bogozgatjuk, akkor már az esztétikai 
érték nincs jelen, beépült értékeink makró- 
struktúrájába, vagy „úton van” efelé, s in
tenciónk nem az esztétikai értékre, hanem 
a jelentésre irányul. De minek a jelenté
sére?

A  tárgy-m ű n ek  ugyan is n incs je le n té se , 
ezért (vagy mivel) a tárgy-mű nem lehet jel, 
legfeljebb jelzés (egy könyv vastagsága például 
jelezheti, hogy valószínűleg nem lírai versről 
vagy elbeszélésről van szó). A  tárgy-mű 
csak elolvasása után lép be a jelek világába, 
elolvasva viszont már nem tárgy-mű többé, 
hanem jelentés (Sinn). Ennek értelmében a 
mű egészének jelháromszögében a szimbólum 
a jelentés (Sinn) lesz. Ez természetesen gyakor
latilag képtelenség, hiszen a szimbólum (a 
signifiant, a jelölő) nem lehet más, csak érzéki- 
leg megragadható valami, és a jelentés nem 
ilyen. Elméletileg azonban elképzelhető, s 
talán gyümölcsöző elképzelés már csak azért

is, mert így és csak így különböztethető meg 
egymástól a jelentés és az érték.

A jelentéshez (Sinn) mint szimbólumhoz 
milyen denotátum fog tartozni? Az irodalmi 
műalkotásnak mint jelnek nincs denotátuma. 
A z  iroda lm i m ű a lk o tá s  felhasználja a kollektív 
tudatban levő valóságot, nem is az embernek 
antropológiailag lényeges jegyeit, mint Muka- 
rovskÿ más helyütt állítja), s ezekből te rem ti  
m eg  a  m aga d en o tá tu m á t. A szimbólum és a 
denotátum közötti viszonyt, a je le n té s t (Be
deutung, szemantikai tárgy) eszerint Morrissal 
együtt e  k ó d o k  eg yü tte se ib en , a  n em -esz té tik a i  
é rték e k b en  k e ll  lá tnunk, a z z a l  a  m egszorítá ssa l, 
h o g y  e  je le n té s t, a  sze m a n tik a i tá rg y a t is  m aga  
a  m ű  terem ti. A műalkotásnak mint je ln e k  
a z  é r té k e  éppen abban re jlik , h o g y  a  valóság  
é r té k e it  e lren dezi, ille tv e  ú ja k a t te rem t k ö zé jü k . 
Mukarovskÿ és a cseh strukturalisták állításá
val ellentétben az esztétikai érték nem „át
tetsző”, „üres”, „tartalmatlan”, hanem éppen 
ellenkezőleg, a legtartalmasabb az összes érték 
körül. U g ya n ezt k e ll  m ondanunk a z  e s z té tik a i  
fu n k c ió ró l is , m elyn ek  cé lja , ta r ta lm a  ily  m ódon  
a z  ö ssze s  n e m -esz té tik a i é r té k  lesz . Azt látjuk 
tehát, hogy ily módon a denotátum is, a sze
mantikai tárgy is magának az irodalmi mű
nek a kreációja. Magáról a jelentésről (Sinn) 
pedig már korábbról tudjuk, hogy az: folya
mat, melynek forrásai a tárgy-mű és a kódok, 
nem-esztétikai értékek. Ily módon tehát pon
tosabban meg tudjuk ragadni a jelentés bo
nyolult oszcillálási folyamatát, meg azt is, 
hogy a tárgy-mű, meiy nem lehetne a műalko
tás-jel „tagja”, hogyan kapcsolódik mégis 
a jelentés folyamatába:

szem a n tik a i tá rg y  (Bedeutung) =  nem  e s z  té tik a i é r té k e k

!

je le n té s  (Sinn) =  a  m ü alko tás-je!  
je lö lő  je le n té se  (Sinn)

tá r g y -m ű

Itt tehát egy szüntelenül ide-oda viliódzó 
folyamatról van szó, melyben nemcsak a 
jelentés, de a jelháromszög minden tagja 
„történik”, s minden más jellel — így a nyelvi 
jellel szemben is — a  m ű a lk o tá s-je ln ek  nincs 
á lla n d ó  kom ponense. Azt mondhatjuk, hogy

a z  o lvasó i tu da tban  le v ő  tá rsada lm i k ó dok  
(denotátum)

a z  o lvasó i tuda tban  le v ő  tá rsada lm i k ó dok

a műalkotás jel-háromszögében állandó hely
cserének vagyunk szemtanúi. Ezzel kapcsolat
ban merül fel az irodalmi műalkotás-jel auto
nóm jellegének a kérdése.

A formalisták-strukturalisták kezdetben azt 
hangoztatták, hogy az autonómia azt jelenti,

‘ Charles Morris: Signification and Significance. Cambridge, (Mass.), 1964.
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hogy a jel önmagára irányul. Közülük Ja
kobson például megragadt ezen a fokon;8 
a teoretikusabb elmék azonban már akkor is 
érezték, hogy tételük magyarázatra szorul, 
így például az akkor még prágai strukturalista 
René Wellek: „Az autonóm jel fogalma első 
pillantásra nehézkesnek tűnik, mert a ’jel’ 
szóban már bennfoglaltatik ahhoz a valamihez 
fűződő viszony, amit jelölni kívánunk. Ez 
azonban mégsem egyszerű ’contradictio in 
adjectio’, hanem csak az úgynevezett realitás
sal közvetlen kapcsolatban álló műalkotás 
autonóm jellegének némiképp paradox meg
fogalmazása. Ennek az autonóm jelnek egyet
len funkciója éppen az, hogy közvetítsen egy 
közösség tagjai között.”6 Nyilvánvaló, hogy 
ez kevés a műalkotás-jel specifikumának meg
ragadásához, hisz a legtöbb jelnek, így például 
a nyelvinek is ugyanez a funkciója. Ezért 
Mukaïovskÿ már abban jelöli ki a mű autonóm 
voltát, hogy „itt a figyelem magára a jelre 
irányul, s ezért minden egyes szónak a szöveg 
környező összefüggéseihez fűződő jelentés
viszonya kerül előtérbe”,7 s ez az egész mű
alkotásra mint jelre vonatkoztatva azt jelenti, 
hogy a műalkotás a társadalmi jelenségek 
kontextusára, az egész „környező összefüggés
re” irányul.

Az autonóm jellegnek ezzel a felfogásával 
teljes mértékben egyetérthetünk, csupán ki
egészítenénk azzal a számunkra korántsem 
lényegtelennek tűnő megjegyzéssel, hogy a 
m ű alko tás-je l m aga te r e m ti m eg sa já t je lö lő jé t  
( a  je le n tés t, a  S in n -t) , je le n té sé t ( a  n e m -e s z 
té tik a i é r té k e k e t) , s  je lö l tjé t  (a  k ó d o t) .  Erre 
egyébként Mukarovskÿ is céloz: „Mikor azt 
mondjuk, hogy a műalkotás a társadalmi 
jelenségek egész kontextusára irányul, ezzel 
korántsem állítjuk, hogy szükségszerűen össze
olvad ezzel a kontextussal oly módon, hogy 
közvetlen tanúbizonyságként vagy passzív 
reflexióként lehetne felfogni.”8 De tovább is 
mehetünk. A  m ű a lk o tá s-jé l a u ton óm iá jáh oz  
a z  is h o zzá ta r to z ik , h o g y  a  je le k  tö b b sé g é v e l

— így a nyelvivel — szem ben  m e g te re m ti  
m agának, mégpedig szükségszerűen, a  m aga  
olvasójá t és s z e r z ő jé t  is. Hogy ez milyen lénye
ges különbség, gondoljunk arra, hogy például 
az „asztal” szó esetében teljesen közömbös, 
hogy ki ejti ki és ki hallja ezt a szót. Azt, 
hogy az olvasó is „be van kódolva” a mű
alkotásba, Hankiss Elemér igazolta meg
győzően,9 a mű-szubjektumot pedig J. Sla- 
winski és M. Cervenka határozta meg a leg
jobban:10 11 a mű-szubjektum nem azonos konk
rétan a szerző személyével, hisz sokszor nem 
is ismerjük ezt a személyt, sokszor nem is 
egy személyről van szó, s tudunk gép alkotta 
műalkotásról is, ahol ez a személy meghatá
rozhatatlan. De nem azonos a narrátorral sem, 
aki a mű-szubjektumhoz képest csupán a 
szereplők egyike. A mű-szubjektum az a 
jelentésegység, melyet minden irodalmi mű
alkotás mögött ott érzünk, s magából a műből 
következtethetünk ki. Az, hogy a műalkotás-jel 
melyik komponensét helyezi előtérbe, melyiket 
teremti meg inkább, melyiknek ad viszonylag 
nagyobb stabilitást, amelyre a többi tényezőt 
vonatkoztatni lehet, ez megint csak műven
ként és műfajonként változik. A líra nyilván
valóan a mű-szubjektumot teszi meg ilyen 
viszonyítási pontnak, míg a realista és natura
lista regény a jelentést, a nem-esztétikai érté
keket stb. Ennek megfelelően véleményünk 
szerint egyértelműen eldönthetetlen, hogy a 
Peirce-i háromféle jel közül a műalkotás me
lyik. Ha ugyanis a tárgy-mű és a jelentés 
(Sinn) viszonyát tekintem, akkor a műalkotás
jel szimbólum. Ha a jelentés (Sinn) és a 
mű-szubjektum viszonyát, akkor Morris-szal 
együtt11 azt kell mondanunk, hogy a műal
kotás ikon. (Hogy ez mennyire műfajoktól 
függ: az ikonicitás — mely nagymértékben 
jellemző a regényre — problémája rejtezik 
Lucien Goldmann homológia-elméletében, s 
nem véletlen, hogy ehhez éppen a regényben 
találja meg az illusztrációs anyagot.12) A jelek 
három alosztálya közötti különbséget Peirce

8 Lásd pl. Roman Jakobson: Nyelvészet és poétika. In: Hang—Jel—Vers. Bp. 1969.
6 René Wellek: Déjiny ceského verse a metody literární historié (Mukarovskÿ „Dejiny 

ceského verse” c. műve és az irodalomtörténet módszerei) Listy pro umení a kritiku, II. évf. 
(1933—34).

7 Jan Mukarovskÿ: i. m.
8Uő: Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty (Az esztétikai funkció, norma 

és érték mint szociális tények), 1936. In: Studia z estetiky, Praha, 1966.
9 Hankiss Elemér: Kihez szól a vers? Kritika, 1968. 11. sz.
10 J. Slawinski: О kategorii podmiotu lirycznego (A lírai alany kategóriájáról).
11 Charles Morris: Signification and Significance. Cambridge, (Mass.), 1964.
12Lucien Goldmann: Nouveau roman et réalité, Bruxelles, 1963.
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viszonylagosnak mondta. Hogy a műalkotás 
mennyire mozgó jel, annak újabb bizonyítéka, 
hogy a különböző jelfajták a műalkotáson 
b e lü l  mozognak (például az olvasótól függően). 
A szimbolikus, az indexszerü és az ikonikus

jelek megléte ugyanakkor arra mutat, hogy a 
műalkotás olyan értelemben tökéletes jel, 
hogy a különböző jel-fajták „olyan egyenlő 
mértékben keverednek, amennyire csak lehet
séges”.13

V O I G T  VI LMOS

Ö sv én y  v e z e t  a  m ű a lk o tá s o k  
s z e m io t ik á j a  fe lé

— V. Ja. Prop (1 8 9 5 —1970) emlékének —

A tudományok napjainkban folyó újraszer- 
veződésének (előkelőbb kifejezéssel: stratégiai 
evolúciójának) egyik leglátványosabb mozza
nata a szemiotikái jellegű kutatások kibonta
kozása, elterjedése, ágazati szemiotikák és 
többek között különböző ihletettségű művészet
szemiotikák megjelenése. E folyamat során 
egyrészt szemiotikái felismerések művészeti 
megfelelőit keresik, vagyis a szemiotikában 
már kidolgozott elvekhez esztétikai, poétikai 
hasonmásokat gyűjtenek; másrészt viszont 
az egyes művészetek elméleti-poétikai-eszté- 
tikai kutatásaiból is általánosítanak olyan 
felfedezéseket, amelyek közelíthetők a sze
miotika irányába. A szemiotika eszkalációja 
egyfelől, a szemiotizálás agressziója másfelől 
nagy területekre behatoltak már, mindazáltal az 
egyik hadművelet sem ért még véget, és a fron
tok közti senki földje is elég hatalmas maradt.

Mivel a következőkben nem tudomány- 
történeti szemlét, nem is a szemiotika tudo
mányelméleti helyének kijelölését szándékoz
nánk adni, itt és csupán röviden utalnánk arra 
a körülményre, e kétféle művelet némileg 
eltérő elgondolásokra épül, és még a szemioti
káról alkotott felfogás sem egyezik bennük 
tökéletesen.

A  szemiotikának a művészetekre kiter
jesztése voltaképpen abból a koncepcióból 
indul ki, amely szerint a szemiotika filozófiai 
tudomány, az ismeretelmélet sajátos válfaja, 
amely az emberi megismerést egymást kölcsö
nösen kifejező („jelölő) rendszerek interakció
jaként fogja fel. A speciális művészetelméletek 
szemiotikává bővítése viszont abból a felisme

résből táplálkozik, hogy a műalkotások szer
veződése során olyan rétegek, jelenségek 
figyelhetők meg, amelyek magasabb rendűek 
annál, hogy egyszerűen struktúrának vagy 
formának lennének nevezhetők. E nézet 
szerint a szemiotika a művészi alkotótevé
kenység sajátos szféráinak a leírására alkalmas 
tudomány, mintegy a legmagasabb szintű 
művészeti kompozíció feltárója, a művészet 
sajátszerűségének a kimutatására alkalmas 
módszer.

Anélkül, hogy egyszerűsítenénk ez ön
magában eléggé bonyolult témát, szeretnénk 
utalni arra, hogy a művészetszemiotika ilyetén 
felfogásához a legkülönbözőbb oldalról köze
ledtek már századunkban: Pavlov második 
jelzőrendszer-elméletére épülő művész-tipo- 
logizálása, Lukács Györgynek az „egy-vesszős” 
jelzőrendszerre vonatkozó fejtegetései, a tartui 
szemiotikái iskolának a „másodlagos jelölő 
rendszerek” kidolgozására történő kísérletei 
(ide veszik a művészeteket is!), de akár Cassi- 
rernek a nyelvet, mítoszt és a művészetet 
„szimbolikus formá”-nak nevező álláspontja 
— mind-mind akörül forognak, hogy létezik 
a művészetek esetében valamely sajátos rend
szerszerűség, amely analóg felépítést mutat a 
nyelvvel, jelölő funkciója is van, ugyanakkor 
mégis elválasztható a nyelvtől, önálló jelenség. 
Ha szabad némi szójátékkal élni, a nyelv 
metafizikája és a metanyelv fizikája egyaránt 
arra késztette a legkülönbözőbb kiinduló
pontú kutatókat, hogy feltételezzenek valamit, 
amit a szemiotika művészetszemiotikának ha
tároz meg.

13 Peirce-t idézi Jakobson: A nyelv szemantikai vizsgálata. In: Hang — Jel — Vers. Bp. 1969.
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Persze attól, hogy ilyen konszenzus merül fel 
valami megnevezését illetően, még elképzel
hető lenne, hogy közcsalódás áldozatai azok, 
akik a művészeti szemiotikát létező lehetőség
nek vélik. Éppen ezért a következőkben egyes- 
egycdül azt kívánnánk bemutatni, milyen 
meggondolások alapján tételezhetjük fel e 
szféra meglétét, hogyan és mit következtet
hetünk jellemvonásait illetően. Ez annál 
könnyebben körülhatárolható feladat, mivel 
a szemiotika különböző képviselői körülbelül 
egyforma indokok alapján, sőt nagyjából 
egyforma módon is közeledtek e témához, és 
mivel a konkrét igazolások száma elég kevés, 
ezek közül nem nehéz egyetlen, frappánsnak 
tűnő példát kiemelni. (Talán nem is marad 
sokkal több felhasználatlanul!)

Amikor ugyanis azt szeretnénk bizonyítani, 
hogy a műalkotások elemzése során szükség
szerű lépcsőfok a szemiotikái elemzés, ter
mészetszerűen csak olyan példát vehetünk 
elő, amelyen a korábbi (előbbi) alacsonyabb 
lépcsőkön végighaladt már az elemző. Ilyen 
pedig kevés van, hiszen olyan művészeti 
telenségeket, amelyeket morfológiailag és struk- 
jurálisan gondosan végigelemeztek, a struk
turalizmus negyedszázados divatja után sem 
könnyű felmutatni.

Hogy a dolgok közepébe vágjunk, abból 
kell kiindulnunk, hogy a műalkotásokban a 
következő struktúrák találhatók:

a nyelvi szerkezet szintje 
a morfológiai egységek szintje 
a strukturális egységek szintje 
valamely más szint, amelyet nevezzünk 
egyelőre feltételesen szemiotikái szintnek.

A nyelvi szerkezet (irodalmi művek esetében, 
például) megnyilvánul a grammatikai szabá
lyokban :

Amennyire bírtam, hideg voltam, nyugodt, 
De a veszély közel és sürgető, tudod. 
Várjuk a jobb időt, óvjuk a Gyermeket. 
Most a gonosztevők szövik a terveket.

(Racine: Athália, Kosztolányi Dezső fordítása.
III. felv., 6. jel.)

A szövegben a b írtam  és a vo ltam  múlt idői, 
az id ő t és G yerm eket meg a te rve k e t tárgy
ragjai nyelvi szerkezet szintjén függnek össze 
egymással. Ettől különböző szint a ritmus és a 
rimelés, amely ugyan nyelvi eszközökkel él, 
de már egy ettől különböző poétika szervezett
séget tükröz. De ettől is különbözik az a 
szint, amelyen a „hideg nyugalom” szemben áll

a „sürgető veszély”, a „Gyermek”, a „gonosz
tevők” említésével. Nem is e különböző szer
vezettségek felfedezése tekinthető újdonságnak 
(hiszen mindezt kimondatlanul ezerévek óta, 
kimondva is réges-régen ismeri az irodalom- 
tudomány), hanem annak a problémának a 
felvetése, miképp különböztethetők meg egy
mástól az egyes szintek, ezeken belül pedig a 
szintek kitöltésének egyes szegmentumai?

A művészi közlés egységekre tagolásának, 
szegmentálásának a problémája annál jelen
tősebb, mivel nem tehetjük meg azt, hogy 
ugyanazt a szöveget különböző szempontok 
szerint tagoljuk, hanem azt a szintet kell 
megkeresnünk, amelyen az egymás után 
következő egységek elkülönítése releváns, és az 
így kapott szegmentumokhoz rendelhetjük 
hozzá a más szinteken is szükségszerűen be
következő változásokat. A szegmentumok 
kijelölése során arra is ügyelnünk kell, hogy 
elvben lehetséges többféle szegmentálás: az 
egyik a legkisebb megkülönböztethető egysége
ket keresi, amelyek egymáshoz viszonyítva 
csupán már egyetlen relevánsnak vett vonásban 
is különböznek; a másik eljárás azokat a 
legnagyobb kontinuumokat keresi, amelyeken 
belül még legalább egy, relevánsnak vett 
vonás azonos marad. (Ehhez a problémafelve
téshez társult, noha ezzel nem mindenben 
azonos, a m ikroszegm en tu m ok  (vagy kis szeg
mentumok) és a m a k ro szeg m en tu m o k  (vagy 
nagy szegmentumok) egymástól való megkü
lönböztetésének a szükségessége is.

A nyelvi-irodalmi közlés szegmentálása 
során problémaként jelentkezett az egyes mű
fajok és műnevek különbözősége is. Első 
tekintetre úgy látszott, nagy nehézséget okoz, 
miképp lehetne azonos módon szegmentálni 
drámai, lírai és epikai alkotásokat. Szinte 
az első szegmentálási kísérletek során kiderült 
azonban, hogy az egyszerű nyelvi » közlés 
szegmentálása nagyjából megadja az epika szeg
mentálását, a drámák szegmentálásában pe
dig az egyes szereplők replikái önálló közlések
nek tekinthetők, amelyeket immár az előbbi 
feladatra lehet visszavezetni, sőt a lírai al
kotások közlésének szegmentálása is nagyjá
ból elvégezhető hasonló elvek alapján. Ugyan
akkor azonban a nyelvi közlés általában vett 
szegmentálási módjának a megtalálása koránt
sem bizonyult olyan egyszerű feladatnak.

A szorosabban vett nyelvtudományban 
először és kellő súllyal mindjárt Roman Ja
kobson említette meg 1957-ben a szegmentálás 
problémáját, amikor megkülönbözteti egy
mástól a közlés részeit („speech event” : Es) az
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elbeszélés részeitől („narrated event” : E"), és 
mindkettőn belül annak részt vevő személyei 
(„participant” : Ps és P“) szerint próbálkozik 
újabb rendszerezéssel.1 Ez a megoldás nagy

jában érvényesíthető az irodalmi alkotásokra 
is, azonban elégtelen arra, hogy csupán ennek 
segítségével szegmentáljuk az irodalmi alko
tásokat. Jakobson elgondolásait közvetlenül 
nem is használták fel irodalomszemiotikai 
vizsgálatok előkészítésére.

Úgy látszik, az irodalmi művek tagolására 
még mindig alkalmasabbnak mutatkozik az a 
végső soron a klasszikus retorikában gyökerező 
,,tényező”-beosztás, amelyet többen is megkí
séreltek modernizálni, és a mai szegmentálás 
szolgálatába állítani. Nem véletlen például, 
hogy amikor 1945-ben Kenneth Burke az első, 
rendkívül határozott kísérletet teszi az iro
dalmi mű egyes részeinek szerveződése kiderí
tésére8 (az ő szavával a „motívumok gramma
tikájának” a megalkotására), éppen ezt a 
megoldást pártolja. Burke felfogása szerint az 
irodalmi mű szegmentikumai a tettek („ac
tion”), amelyek öt tényezővel: voltaképpen a 
színhely, a jelenet, a cselekvő, a cselekvés, 
és a cél („scene”, „act”, „agent”, „agency”, 
„purpose”) milyenségével jellemezhetők, és 
aszerint különböztethetők meg egymástól, 
hogy a tényezők konkrétan miként befolyá
solják egymást. (Az ilyen különböző kapcso
latok elnevezésére a „ratio” szót használja.) 
A megoldás voltaképpen frappáns, és egy
szerre ad eléggé kevés számú alapelemet (5), 
amelyek kombinációja viszont olyan nagy 
számot (4.5+3.4.5+2.3.4.5+1.2.3.4.5 =  320) 
ad, amely alkalmas arra, hogy viszonylag sok
féle szegmentumkapcsolódást megkülönböz
tethessünk egymástól.

1970 tavaszán, a szegedi novellaelemző- 
megbeszélésen igyekeztem bizonyítani, hogy 
az epikus alkotások szegmentálásához (és a 
fentiek értelmében többé-kevésbé a többi mű
nemhez tartozó alkotások szegmentálásához 
is) elegendő négy tényező egymástól megkülön
böztetése.1 2 3 * Ennek megfelelően, úgy definiálhat
juk az [epikus] irodalmi mű szegmentumait: 
a szövegfolyamat egy olyan egysége, amelyben 
a következő négy tényező : a cselekvés maga, a 
cselekvés színhelye, a cselekvés ideje vagy a 
cselekvő személy meg nem változik. Aszerint,

hogy az egymást követő szegmentumok kö
zött milyen tényező változott meg, az elő
ző szegmentumban még meglevő, de annak 
végén megváltozó elemről nevezhetjük el az 
egyes szegmentumokat A  (cselekvés), L  (szín
hely), T  (idő), P  (Személy) szegmentumoknak. 
Ezek a szegmentumok mikroszegmentumok, 
és egymásutánjuk, változásaik, összegük és 
ezen belül egyes típusaik aránya elég sokrétű 
képet ad arra nézve, hogy a szegmentált 
irodalmi alkotások milyenségét meghatároz
hassuk. Mivel pedig az egyes szegmentumok 
meghatározása a fenti szabály értelmében 
bármely alkotás esetében ugyanaz a folyamat, 
és az egyes szegmentumtípusok között fennálló 
arányok (ha például százalékban fejezzük ki 
őket) szintén azonos eljárás útján megkaphatok, 
a szegmentálás ilyen módja alkalmasnak 
látszik összehasonlító poétikai vizsgálatok 
céljaira.

De miért is kellett ilyen hosszasan időzni a 
szegmentálás kérdésénél akkor, amikor cé
lunk a műalkotások szemiotikái vizsgálatai 
lehetőségének megállapítása? A felelet egy
szerű: azért, mivel nem csupán gyakorlatilag 
igazolható a szegmentumok vizsgálatában a 
műalkotások szemiotikái szintjének a megléte, 
hanem elméletileg is igazolható, hogy ez az 
összefüggés szükségszerű. (Ami a gyakorlati 
igazolást illeti, hadd utaljak még egyszer arra, 
hogy a budapesti verselemző és a szegedi 
novellaelemző szimpózium éppen elég előadásá
val bizonyította azt, hogy a metastrukturális 
analízis egyfelől, a szegmentálás tanulságainak 
komolyan vétele másfelől valamelyes empirikus 
művészetszemiotikához vezet.)

A szegmentumok önmagukban még nem 
alkotnak szemiotikái szintet, ha ilyent kere
sünk, ezt a szegmentumok csoportosulásában 
(a makroszegmentumok milyenségében), illetve 
az egyes szegmentumok közti kapcsolatok— 
ellentétek milyenségében kell megtalálnunk. 
Konkrét példán igazolhatjuk, hogy mindkét 
feltételezés helytálló.

Ma már közhely, hogy a strukturalista 
módszerű szöveganalízisnek mindmáig, utol 
nem ért tökéletességű mintapéldája Propp 
analízise az orosz varázsmesék egy csoport
járól. Az is köztudott, hogy Propp óta többen 
is tovább folytatták ugyanennek a meseanyag-

1 Jakobson, Roman: Shifters, verbal categories and the Russian verb. Cambridge, Mass., 1957.
2 Birke, Kenneth: A grammar of motives. Englewood Cliffs, 1945.
3 Erről bővebben is, konkrétabban is: A novellák felépítésének elemzése. Alföld 21 (1970)

6. szám, június, 39—48.
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nak a vizsgálatát,1 és ily módon a különböző 
módszerfi vizsgálatok mintegy egymást ki
egészítik. Az eddigi elemzések során nem ki
sebb tekintélyek, mint Lévi-Strauss, Bremond, 
Greimas, Meletyinszkij és mások foglalkoztak 
azzal a problémával, mennyiben morfológiai 
és mennyiben strukturális Propp elemző 
módszere. Mivel e helyen nem ezzel a prob
lémával foglalkozunk, sőt nem is az irodalmi 
alkotás szintjeinek a számát kíséreljük meg
szabni, nem térünk ki részletesen arra, hogyan 
folyt le és hová jutott e vita: számunkra most 
lényegbevágó végeredményét abban foglalhat
juk össze, hogy a diszkusszió szinte mindegyik 
résztvevője posztulálta a szegmentumok to
vábbi szerveződésének, illetve az egyes vonások 
oppozíciójának a meglétét az orosz varázs
mesékben, sőt Greimas és Meletyinszkij ha
tározottan, de a többiek is legalább megen- 
gedően azt is kifejtették, hogy mindez már 
valamelyes magasabb, bízvást mondhatóan 
szemiotikái szinten valósul meg. Ez a felisme
rés a huszadik század folklorisztikájának és 
szemiotikájának egyaránt több évtizedes fej
lődésére tett pontot, egyben azonban kiindu
lása lehet a müvészetszemiotika más feladatai 
megoldásának is.

Meletyinszkijnek és tanítványainak 1969- 
ben megjelent két klasszikus tanulmánya nem 
csupán a kérdés tudománytörténetét foglalja 
össze, hanem pontosan rendszerezi azokat a 
felismeréseket is, amelyeket a szemiotikához 
kapcsolhatunk. Közülük most csak a két 
kardinális jelentőségűt idéznénk: amelyek a 
szegmentumok szerveződését, illetve a szeg
mentumok egyes vonásai korrelációját mutat
ják be.

Propp definíciója szerint a mese funkciók 
egymásutánja.6 Funkción Propp cselekvő 
személyek speciális cselekedeteit érti. Az általa 
vizsgált varázsmesékben 31 ilyen funkciót 
mutat ki, és ezek egymásutánját nagyjából 
azonosnak találja. Például a 108. számú mese 
funkcióinak egymásutánját így rajzolja fel:

A 1 f D" G8 J Pr1 Szp1

egy másik mese. a 112. számú ilyen képlettel 
írható fel :

A1 f D* G 8 J Pr7 Szp8

Amint a jelölésből jól látszik, a funkciók 
sorrendje azonos, és csupán a két utolsó 
funkció konkrét kitöltése tér el egymástól. 
Természetesen vehetünk olyan mesét is, 
amelyben az eltérések nagyobbak. Ilyen pél
dául a 105/II. számú mese:

a1 f D8 G8 Z8 Le \ Pr1 Szp2

Ebben már két további funkció is megjelenik, 
bár a funkciók egymásutánja ettől eltekintve 
változatlan marad. Idézhetünk viszont még 
inkább eltérő mesét is. A 138/1. számú ilyen:

a3 В1 C f D 2 G2 Z2 Б1 P1 L1 1
Pr4 * Szp4

Ez és a legelőször idézett 108. számú mese 
között már csak két funkció, az eltávozás 
(jele: f ) és a visszatérés (jele: J) azonosak, 
vagyis meglehetősen általános az egyezés, 
minden egyes többi funkció kitöltése más-más 
módon történik meg.

A kutatás hosszú ideig annak a felismerését 
csodálta, hogy ilyen azonos funckiósorrend 
egyáltalán megtalálható, kimutatható. Az 
utóbbi húsz évben viszont egyre olyan kísér
letek következtek, amelyek arra irányultak, 
hogy az ismétlődéseket mintegy kiemelve a 
funkciósorrendekből, nagyobb, összefüggő 
tömböket állítsanak egybe. Ha Propp „funk- 
ció”-it szegmentumoknak tekintjük (mint 
ahogy a mi terminológiánk szerint azok is !), e 
probléma a szegmentumok csoportosításának 
a kérdéseként jelentkezik, és rendkívül érdekes 
eredménnyel jár. Jóllehet nem eleve ilyen cél
kitűzéssel foglalkoztak a kutatók a kérdéssel, 
végül is a következő megállapításra jutott 
Meletyinszkij.

A mesékben cselekvések (ezt ,,e” szimbólu
mokkal jelöli) sorozata található, amely érté
kek (ezt ,,1” szimbólumokkal jelöli) sorozatára 
irányul. Meletyinszkij tabulálása6 szerint fel
tűnő, hogy az értékekre irányuló cselekvések 
bináris blokkokat alkotnak, amelyek válta
kozva pozitív és negatív (állító, illetve tagadó) 
jellegűek. Ha a mesében a legfőbb cselekvést

»

4 Ennek összefoglalása: Meletyinszkij, Je. M.: A mese strukturális-tipologikus kutatása. Ma
gyar fordításban : Strukturális folklorisztika. Tanulmányok. Bp.—Szolnok, 1971. (Sajtó alatt.)

6 Ez és a következő adatok forrása: Propp, V. Ja.: Morfologija szkazki. (2. kiadás)
Moszkva, 1969.

6 Meletinskij, Eleasar: Zur strukturell-typologischen Erforschung des Volksmärchens. 
Deutsches Jahrbuch für Volkskunde 15 (1969) 1—30., különösen 26—27.
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és értékét (együttvéve a fő „próbát, feladatot”) 
nagybetűkkel, az-előzetes próbát görög belük
kel, a főpróbát esetleg követő kiegészítő 
próba részeit kisbetűkkel jelöljük, a következő 
általánosított sémát kapjuk a mese szegmen
tumainak elrendeződésére vonatkozóan:

E L  . .  ЕЛ . . .  EL . . "ë T . .  . e l

E séma nem tökéletesen logikai (akkor
---------. . .  + + . . . ---------- . . .  + + . . . ---------- . . .
+  +  formában lehetne felírnunk), hanem még 
mindig a mese bizonyos sajátszerűségeit fejezi 
ki (például a fő-érték és a fő-cselekedet hiá
nyát a mese elején hangsúlyozzák, de az elő
zetes próba kellékeinek hiánya ritkán jelenik 
meg explicit módon), ugyanakkor már az 
egyes mesék közvetlen szerkesztését messze 
túlhaladó általánosításnak felel meg.

Tudjuk, hogy Propp a maga funkció-táb
lázatait morfológiának nevezte, és ehhez képest 
a strukturális analízist általánosított művelet
nek vélte. Mesemorfológiájában a m en et (oro
szul ,,hod”) szót használja azon nagyobb egy
ségek megnevezésére, amelyeken belül több 
szegmentum kerül egymás mellé. Ilyen pél
dául a mese kezdete, az esetleges melléktör
ténet, vagy a fő feladat utáni mellékpróba 
egésze. Ezeket a mi terminológiánkkal makro- 
szegmentumoknak nevezzük. Amíg csak ezek 
konkrét kitöltését vizsgáljuk, voltaképpen 
nem léptünk túl a morfológiai-strukturális 
analízisen. Amikor azonban már e nagyobb 
egységek egymáshoz kapcsoltságát vesszük

szemügyre, a bináris párok, illetve az oppo- 
zíciók meglétének a felismeréséig jutunk el, egy 
magasabb szintre jutottunk, amelyen az 
összefüggések már általánosított, jelölő jelle
gűek. Azon a szinten, ahol a gyermektelen 
öreg házaspár a még nem szereplő főhőst 
involválja (L), és ahol a hős találkozik útján 
egy emberrel, aki oly gyorsan fut, hogy száz
mázsás vasat kell a lábára akasztani, nehogy 
kirohanjon a világból (A), és e két mesei 
közhelyben az első negatív, a második pozitív 
megfogalmazását tartjuk releváns elemnek, 
e szinten már bízvást beszélhetünk szemiotikái 
jellegről, a művészeti szemiózis klasszikus 
példájáról, amelyben jelölő és jelölt szabály
szerűen összefügg egymástól, ugyanakkor meg 
is különböztethető egymástól.

De nemcsak a bináris blokkok rendszeré
ben jutunk el a morfológiától a művészet
szemiotikáig. Egy cseppet sem véletlen ugyan
is (bár a tudományos közvélemény, még a 
folkloristáké is, alig vette észre ezt), hogy 
Propp két definíciót ad a varázsmese mű
fajáról. Nem csupán funkciók bizonyos egy
másutánjának nevezi azt, hanem azt is közli, 
hogy e műfaj „hét, speciális szereplővel le
bonyolított történet”.

Ha a funkció (a szegmentum) cselekvő 
személyek speciális cselekedete, célszerű, hogy 
e személyeket közelebbről is megvizsgáljuk, 
megkíséreljük rendszerezésüket. Már Propp 
világosan felsorolta őket, az újabb kutatás 
(megint csak leginkább Meletyinszkij és ta
nítványai) csupán az átmeneti formákat

SEGÍTŐ

segítő-adományozó segítő mátka

adományozó-segítő tanácsadó mátka

ADOMÁNYOZÓ HŐS MÁTKA

kényszerített adományozó próbára tevő mátka

ellenséges adományozó

ELLENSÉG

ellenséges mátka
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helyezte el, és a szereplők egynémelyikét vonta 
össze. Propp hét szereplője (pontosabban, 
ahogy ö nevezte „szerepköre”): a hős ellen
fele, az adományozó (aki legtöbbször varázs
tárgyat ad a hősnek), a hős segítője, a király
kisasszony és király (akik a hősnek nehéz 
feladatot adnak, néha meg a jutalmat szol
gáltatják), a hős útbaigazítója, maga a hős 
és végül az ál-hős (aki a hős nevében is fellép
het). Meletyinszkij ehhez képest egyszerűsíti 
a sémát,7 ugyanakkor az egyes szereplőket 
egymáshoz viszonyítva a szó legszorosabb 
értelmében vett szerepkörbe illeszti.

Amint a rajzból mindennél jobban kitűnik, 
voltaképpen a szerepek egymást kiegészítik, 
határolják, sőt opponálják is (nemcsak olyan 
közvetlenül felfoghatóan, mint az ELLENSÉG 
és a SEGÍTŐ, hanem úgy is, mint például az 
ADOMÁNYOZÓ és a MÁTKA, amely 
oppozició igazi értelmét csak akkor fogjuk fel, 
ha visszaemlékezünk az előbbiekre: a mese 
értékmegszerzés elbeszélése). Olyan teljes 
funkciós rendszert kapunk itt, amelyet megint 
csak a morfológiai-strukturális szintnél ma
gasabb szintre kell relevánsnak tartanunk.

Vegyünk egy példát. A királykisasszony 
(tehát a mese morfológiája szempontjából 
releváns tényező) részt vehet a mese e.X vagy 
E L, vagy akár e 1 blokkjaiban. Strukturális 
szerepét ez a körülmény szabja meg. Például 
a pásztorfiúnak aranyszőrű bárányáért el- 
árulja/megmutatja a testén levő titkolt je
gyeket (еЛ), vagy öt rabolja el a sárkány, 
akinek a legyőzése az egész mese forduló
pontja (E L), de az lehet, hogy a más hős
tettért csak mintegy jutalomba kapott feleség- 
k irálykisasszony körül támad utólagos bonyo
dalom: gonosz ellenfél kutyakölyköt csempész 
a gyermekágyba, elrabolván az újdonsült 
menyecske aranyhajú fiát (el). Mindez azon
ban még irreleváns a szerepkör szempontjából. 
Itt azt vesszük figyelembe, hogy segíti-e a 
hőst (táltos lovat juttat neki), próbára teszi-e 
(elbújik, és a hősnek kell megtalálnia) vagy 
éppen elpusztítására tör (éjjel gonosz kísértet 
képében szét akarja szaggatni a hőst); vala
mint azt, hogy milyen más szereplői vannak 
még a mesének. Ha ugyanis a királylány pél
dául az „ellenséges mátka” pozícióját foglalja

el, ettől még lehet a hősnek valaki a segítője 
vagy adományozója, ettől a körülménytől 
függetlenül is, de már az ellenség és a mátka 
figurái közül az egyik feltétlenül a királylány, 
mintegy ő tölti be a szerepet. Azt mondhatnánk, 
legvégső redukálásában akár három konkrét 
szereplő is kitöltheti a mesét: a központban 
álló hős, egy adományozó-segítő figura, és 
egy ellenség. Ez esetben azonban a mátka 
„jutalom” képében jelenik meg, és az ado
mányozó-segítő figurája is kettéválik. Lehet 
ugyanaz a konkrét szereplő, de a szerepek 
funkciós körében kettőnek számít.

Ez a példa is elégségesen igazolhatja, hogy 
a mesei szereplők konkrét (morfológiai
strukturális) elhelyezkedésén túlmenően mű
ködik a mesében egy magasabb funkciós 
szereprendszer is, amelyen belül az egyes figu
rák kitöltése kölcsönösen befolyásolja egy
mást. Ezenkívül az oppozíciók itt is világosan 
felfedezhető módon egymást hívják elő és 
indokolják. Ha például a hős egy boszorkány
nál szolgál, és onnan szerzi meg csodálatos 
segítőtársait (ellenséges adományozó szerep), 
nem csupán elméletben, hanem a mesékben 
valóban gyakori a pontosan oppozícióban 
levő másik szerepe: a boszorkány lánya 
segíti a hőst (segítő mátka szerep). Nem a 
nép valamelyes körben járó logikája magya
rázza ezt, hanem egyszerű mesei mechanizmus: 
a mesei értékek száma véges. Ha az adomá
nyozó egyszersmind ellenség is (a boszorkány), 
nincs szükség arra, hogy a segítő újabb csoda
tárgyakat adjon (ezeknek nincs is helye a 
mesében), mire a segítő eltolódik valamely 
irányba, és nem az adományozó felé (amely 
pozíciót a boszorkány úgyis betölti), hanem a 
mátka-pozíció irányába.

A mese mechanizmusát nyugodtan nevez
hetjük szemiotikái jellegűnek: mivel a konk
rét szereplőknek a szerepek funkciós körében 
való helyét szemiózissal jelölik ki a szövegek. 
Hogy ez a mechanizmus mennyire egyértelmű 
és fejlett, jól mutatja számos olyan mese, 
amelynek mintegy a tárgya éppen az alter
natívák végigkísérése. A legismertebb ilyen 
történet az úgynevezett „édeslány és mostoha
lány” meséje,8 amelyben a megalázott mostoha
lány vándorol, eljut egy öregemberhez, az

7 Meletyinszkij, Je. M.: Nyekljudov, Sz. Ju. — Növik, Je. Sz. — Szegal.'lD. M.: Probléma 
sztrukturnogo opiszanija volsebnoj szkazki. Tn: Trudü po znakovüm szisztémám IV. Tartu, 
1969. 86—135. különösen 115—118. (Tartu Riiklik Ülikooli Toimetised — 236.)

8 E mesetípus (AaTh 480) monografikus feldolgozása, az egész világról összegyűjtött válto
zatok alapján: Roberts, Warren E.: The tale of the kind and the unkind girls. Berlin, 1958.
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durván, de kéri, hogy segítsen neki, az édes
lány sok fáradsággal, de nagyon kedvesen 
bánik az öreggel, aki jutalmul választástenged 
neki tárgyai között. A szerény leány nagy 
ajándékkal tér haza. Az irigykedő édeslány 
megkísérli utánozni, durván bánik az öreggel, 
m ohó a választásnál, maga is elpusztul.

E mesében az alternatívák-oppozíciók mes
teri váltogatása első tekintetre egyenesen 
hihetetlen, olyannyira pontos, még fokozati 
különbségekre is kiterjed. Csak ízelítőnek 
néhány konkrét példa.

A  mostohalány (első tekintetre — jelenség) 
dolgos (+ ) , de az édeslány (első tekintetre +  
jelenség) üldözi (—). A mostohalány el- 
bújdosik (—), de eljut az öregemberhez, aki 
munkát ígér neki (+ ):  kéri, fürdesse meg. 
Viz nincs a közelben (—), a lány megkérdezi, 
honnan hozzon vizet (+ ) ,  az öreg azt mondja, 
vegyen trágyalevet, és abban fürdesse meg(— ), 
a lány azonban inkább elmegy messzire (—), 
de friss vizet hoz és abban fürdeti meg az 
öreget (+ ) . Az édeslány viszont ajándékért 
indul el (+ ) , az öregember munkaajánlata 
nem tetszik lustaságának (—), dúl-fúl, hogy 
nincs víz (—), megkérdi az öregembert (+ ), 
de durván (—), és csakugyan trágyalében 
füröszti (— ), azaz inkább csak locsolja, 
mert füröszteni sem tud (—).

Mindez már nem a morfológia vagy a 
struktúra szintje, hanem a két részletben 
gyakran szó szerint egyezőek az egyes elemek: 
itt a kompozíción túlmenő oppozíciós lehe
tőségek kiaknázásának a tanúi lehetünk.

*

Amikor a fentiekben a morfológiai-struk
turális analízistől a szemiotikái vizsgálatig 
vezető út járhatóságát bizonyítottuk, észre
vettük, hogy ez csak egyetlen lehetőség, keskeny 
ösvény a művészetszemiotika irányába. De 
talán másutt hasonló utak nyílnak vagy nyíl
hatnak. Ezzel kapcsolatban csupán két gon
dolatra szeretnék még utalni.

Egyrészt könnyen igazolható az, hogy más 
művészetekben is előfordulnak hasonlóan

metastrukturális szerkezeti formák, mint az 
itteni szóbeli irodalmi példák esetében. Zenei 
és képzőművészeti alkotások motívumgram
matikájának kutatói egész életművükkel bizo
nyíthatják ezt. Most azonban (helyszűke 
miatt is) hadd ne részletezzük e tényeket.

Másrészről viszont elhangzott az az ellen
vetés, hogy a népköltészet bármily világosan 
szemiotikáinak bizonyuló jelenségei egyben 
még nem bizonyítják azt, hogy a hivatásos 
művészetekben is megfigyelhető e jelenség. 
Erre a kérdésre könnyű feleletet adni. Éppen 
az a tény, hogy már a népköltészetben ilyen, 
első tekintetre váratlanul bonyolultnak, fej
lettnek tűnő szemiotikái rendszerek találhatók, 
bizonyíthatja azt, hogy a hivatásos iroda
lomban akár ennél sokkal bonyolultabb, 
összetettebb szemiózisok felkeresésétől se ri
adjunk vissza. Egyébként azonban még arra 
sincs szükségünk, hogy csak ilyen elvi választ 
adjunk. Konkrétan utalhatunk arra, hogy 
hasonló irányban indult el egész sor irodalom
kutató, a művészeti szemiotika vagy a meta- 
struktúra irodalmi kimutatását szándékozván. 
(Csupán nem olyan huzamos és folytonos a 
kutatás, no meg az eredmények komplikál
tabbak lévén, nehezebb őket röviden össze
gezni.) Legyen elég itt Zsirmunszkij hősepika- 
kutatásaira, Rychner és mások chanson de  
g e s te  kutatásaira, Bahtyin Dosztojevszkij- és 
Rabelais-kutatásaira, Tzvetan Todorov De- 
kameron-elemzéseire, de akár Sklovszkij re
gényelméletére utalni. Sőt, azt hiszem, az 
orosz formalizmus líraelmélete éppúgy hason
lítható az itt elmondottakkal, mint Ingarden 
és mások elgondolásai az irodalmi művek 
rétegezett szintjeiről. Ha optimista kicsengést 
akarunk adni az ilyen ágazatú vizsgálatokhoz, 
azt is mondhatnánk, nem csupán a művészet
szemiotika, hanem a műontológia is meríthet 
az eredményeiből. Vagy talán ez utóbbi mondat 
részben már tautológia is, és az esztétikai sze
miotika meg az esztétikai ontológia egy és 
ugyanaz lenne? Ki tudja! Sok minden kide
rült már a műelemzésekből, talán egyszer ez is 
kiderül majd.
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В. N A G Y  L Á S Z L Ó

A z a v a r  e s z t e n d e j e
(Jegyzetek az elmúlt év magyar filmjeiről)

Ha a mezőgazdaságban gyönge vagy éppen 
rossz termést takarítanak be, súlyos baj ugyan, 
amit így vagy úgy mindenki megérez, de még
sem következtetünk belőle az egész mező- 
gazdaság hanyatlására. Nem árt ezt a meg
fontolást a művészi termés év végi áttekintései
nél is szem előtt tartani. Az ilyen mérleg 
lényegében mindig csak keresztmetszet, és nem 
valami történeti fölmérés része; eredményeket 
vagy kudarcokat rögzít, nem pedig általános 
tendenciák ívét rajzolja meg.

Mindezt azért szükséges előrebocsátani, 
mert 1970 — legalábbis az előző évekhez ké
pest — szűk esztendő volt a magyar film
gyártásban. Rosszabb évekről és szériákról is 
vannak ugyan emlékeink — az ötvenes évek 
végének szürke unalmáról, hogy az ötvenes 
évek elejét ne is említsük —, ám később el
kényeztettek bennünket a filmesek az utóbbi 
idők nagyszerű lendületével. Reméljük, most 
sincs egyébről szó, mint kideríthetetlen okok
ból támadt rossz konstellációról.

A bemutatásra került húsz filmet áttekintve, 
feltűnő, hogy mennyire megfogyatkozott a 
művészileg izgalmas, jelentékeny, maradandó 
értékűnek ígérkező filmek száma. Akad né
hány nagy igényű mű, de csökkent az átütő 
erejük. Bajok vannak a gondolati eredetiséggel 
és pontossággal, bizonytalanabbá vált a meg
formálás, vagy a formai bravúrok üres eszté- 
tizmusába fúlt. Sok filmünkből valósággal 
árad a stúdióhangulat, a műteremszag. Nem 
abban az értelemben, ahogy a harmincas évek 
filmjeiből, amikor a havasi erdőt is műterem
ben építették föl. Filmjeink szellem e  lett bel
tenyészet jellegű; csaknem teljesen hiányzik a 
szélesebb társadalomra való kitekintés, az akár 
közvetett szociológiai indíték vagy cél. A 
húsz filmből öt olyan akad, amelynek konflk- 
tusa, megformálása kifejezetten atelier-jellegű. 
Akármilyen pittoreszk és mulatságos is a mű
vészvilág, a filmes és másféle mutatványos 
szakma, kicsit sok a tévésekből, manekenek-

ből, írókból és színészekből. Jó előre óvtam 
magam a „hosszmetszet” csapdájától, de ha 
az évi termés negyedrészében már maga a 
téma is befelé fordulásra vall, ez föltétlenül 
több a véletlennél, ez már tendencia, kivált, 
ha meggondoljuk, hogy az atelier-jelleg nem
csak az atelier-témájú filmekben jelentkezik. 
De lássuk a példákat : a K rebs, a z  Is ten  egy 
szépségkirálynő-választásról s a tömegszóra
koztatásról szól; szépségkirálynőt választanak 
a B ű bájosokban  is. Filmeznek és tévéznek a 
T örtén elm i m agán ü gyekben , a z  N . N ., a  h a lá l  
a n g ya lá b a n , a N a g y  k é k  je lzé sb e n , a G yu la  
vitézben ', a „show” a témája és műfaja a 
S zé p  lán yok , ne s ir ja to k n a k . A húsz filmből 
tizenhárom szól intellektuellekről, írókról, mű
vészekről. Kettőben játszanak jelentősebb 
szerepet munkások, jellemző, hogy az egyik 
„munkásfilm” az említett „show”, a másik 
pedig a Gyula vitéz, a „show” paródiája. A 
közember máskülönben is elég csúf ábrázattal 
néz ránk a filmvászonról. Ilyen arányok mellett 
igazán nem meglepő, hogy a legtöbbjük lum
penegzisztencia. Fejes és Moldova vagányai, 
mire a Gyarmat utcába értek, „elsüllyedt kul- 
túrjavakká” váltak. A papírmasé apacsokon 
fölényes vagy irtózkodó tekintet siklik végig. 
(N . N .,  G yula  v ité z )

Az, hogy a témában mutattam meg az ate- 
lier-szemlélet elharapózását, semmiképpen sem 
jelenti, hogy a tematikát kizárólagos, vagy akár 
súlyponti jelentőségűnek tartanám a művek el
bírálásában. A B űbájosok  magasan jobb film, 
mint a S zé p  lá n yo k , ne s ír ja to k , holott az 
előbbinek egy maneken, az utóbbinak egy 
ifjúmunkás a főhőse. Ám ez esetben éppen a 
tematika jelzi a legföltűnőbben, hogy az el
múlt esztendőben rendkívüli módon csökkent 
a filmesek társadalmi érdeklődése. Pontosab
ban: szűk körre korlátozódott.

Az atelier-szellem egyébként nemcsak a 
témákban, hanem az ábrázolásmódban is ott
hagyta a maga nyomát. Formai megfelelője —
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jobb szó híján — az esztétizmus, a stilisztika 
önállósodása és eluralkodása a mondanivaló 
rovására. Ez összefügg azzal is, hogy az utóbbi 
években javult a filmgyártás technikai szín
vonala, korszerűbb eszközök állnak rendel
kezésre, és erősen tért hódított a színes film. 
(Filmjeinknek több mint a fele már színes.) 
Mindennek azonban egyelőre a realitás, a 
hitelesség látta a kárát. Mai témákban külö
nösen szemet szúr a színek természetellenessége, 
a látvány irreális tarkasága. A nyersanyag 
ugyanis hűségesebben rögzíti a színeket, mint a 
szemünk, és nagyon nehéz az ember szubjektív 
színérzékelése és a nyersanyag pontossága 
közti ellentmondást áthidalni. Részben ezen 
bukott el, vált eszményítetté Szemes Mihály 
É r ik  a  f é n y  című filmje is, — persze még inkább 
a filmbeli konfliktusok, problémák „legöm
bölyítése” miatt. Ez az eszményítés régi mód
szere. A divatos irányzatok, a szecesszió vagy 
a szecesszióval keveredett szürrealizmus is meg
tette a magáét. Hat filmünk járja e stilisztikai 
forradalom útját. A helyszín mi lenne más, 
mint kastély, Balaton-part, Cote d’Azur? Nem 
ez a baj persze, hanem inkább, hogy ernyedt 
és másodlagos ez a stílusforradalom. Révész 
György, az U tazás a  k o p o n y á m  körü l rendezője 
nem is titkolja, hogy neki semmi másra nem 
kell, mint a tumoros agyvelő látomásainak 
közvetítésére. Szépen rendben tartott, logikus 
látomások ezek; Karinthy parabolái alapján, 
melyeket nem pangásos pupillával írt. Ha 
Révész filmjében a projekciók lélektani hite
lével van baj, Nádasy László N a g y  k é k  je lz é sé 
b e n  viszont a modern filmművészet valameny- 
nyi formai vívmányának eklektikus zsúfoltsága, 
a témától messze rugaszkodó, hisztériás eről
tetése bosszant. Van ebben a filmben ál
űrhajó, ebédre fogyasztott naphal, Krisztus
kereszt, rokokó, teniszjáték, fölgyorsítás, ki
merevítés, és amit még akartok, illetve amit 
Nádasy mindeddig látott. A B űbájosok  ma- 
nekene és képzelődő kislánya tobzódik a 
virágokban, piros muskátlikban; az O dor  
E m ilia  ruhabemutató a millennium időszaká
ból; e filmben történik, hogy az előkelő leány
nevelő intézet igazgatónője fölkel a helyéről, 
s minden cél nélkül a kerti tó túloldalára megy, 
csak azért, hogy az operatőr is egy teljes kört 
írhasson le a kamerájával. Hasonlóképpen el
szaporodtak a minden funkció nélkül való 
hirtelen ráközelítések, az úgynevezett gumi- 
optikás fölvételek, éspedig nemcsak a „stilisz
tikai forradalom” útját járó filmekben. A 
S z e r e lm i á lm okban  a zongora körül játszik 
ringlispilt a kamera, így adva tudtunkra,

hogy a hős nem látja, amit mi látunk, hanem 
emlékezik rá. De akadnak teljesen fölösleges 
gépmozgatások Gaál István puritánságra tö
rekvő és szigorú filmjében, a M a g a s isk o lá b a n  
is. És itt is nagyon „színes — a miliőhöz, a 
témához, a film komor mondanivalójához 
képest — a színes technika.

*

Van egy műfaj, mely évek óta krónikus 
válságban szenved: a vígjáték. E válság sem 
enyhült, inkább súlyosbodott az elmúlt esz
tendőben. Összesen hét vígjátékot mutattak be, 
s ezek közül csak egy mondható sikeresnek. 
Igaz, hogy azt viszont szatírának szánta a 
rendezője, Bácskai Lauró István. Az év utolsó 
bemutatójáról, a G yula  v ité z  télen -nyáron ró \ 
van szó. A kalandos tévészériákat és szuper
spektákulumokat szellemesen kigúnyoló film 
jó néhány remek jelenettel dicsekedhetik. Első- 
rangúak a műfaji paródiák. A rendező azon
ban többet akart: az alja-nacionalizmus le
leplezését, a tömegkommunikációs eszközök
kel való felelőtlen és rövidlátó manipulációk 
kiteregetését. Ezt a célt azonban már nem 
sikerült elérnie, mert maga is beleragadt az 
általa kigúnyolt stílusba — jóllehet annak 
valamivel magasabb rendű formájába —, a 
kommersz filmek konvencióiba. így a film épp 
ott válik hatástalanná, szellemeskedővé, sema
tikussá, ahol a tévés kalandsorozatok hamis 
eszméket stimuláló hatására akar rámutatni. 
De Bácskai Lauró legalább bizonyos igénnyel, 
jó ízléssel viszi tovább a lejárt kommersz film
stílust; Keleti Márton T örtén elm i m agánü gyei 
és Mamcserov Frigyes C sa k  eg y  telefon ja  
azonban még a stíluson belül is talmi. Gondol
junk vissza a T izedesre  vagy a B utaságom  
tö r té n e té  re, s nyomban látjuk, hova jutott pár 
év leforgása alatt Keleti, s hova a kommersz 
vígjáték. Sanyarú vigasz, hogy a C sa k  e g y  
te le fo n n a l végre legalább már lejutottunk a 
kút fenekére. Ennél alább már nem kerülhe
tünk, s ha megfúlni nem akarunk, mielőbb 
meg kell próbálnunk kikapaszkodni. Van né
hány biztos támtégla e műfajban. Az elmúlt 
évekből a pályakezdő Gyarmathy Lívia film
je, az Ism e ri a  sza n d i-m a n d it? . idén pedig 
Kardos Ferenc E gy őrü lt é js za k á ja , mely va ló 
ban  szatíra volt. Igaz, e film körül éles viták 
folytak, némelyek rosszindulatú allegóriát lát
tak benne. Szerintem azonban egy mentalitás 
ad abszurdum fejlesztett következményeit mu
tatja be, egy jellegzetesen kísérleti helyzetben. 
Az derül ki belőle, hogy a bürokrácia és az 
anarchia nem ellentétei, hanem ikertestvérei
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egymásnak. Mindenesetre Kardos a kommersz 
stílusnak is hadat üzent ebben a szatírában. 
S ez annál inkább fontos, mert minden jel 
arra vall, hogy a harmincas évek Hollywoodjá
ban és az Ufa filmstúdióiban kialakult ábrázo
lásmód már összes tartalékát és hatóerejét 
elvesztette. S ez nemcsak a vígjátékokra áll. 
Olyan típusú életrajzfilmeket, amilyen például 
Keleti S zere lm i á lm o k ja , már sehol a világon 
nem gyártanak, szelleme, ha valaha volt ilyen, 
réges-rég átvándorolt a televízióba.

*

Az „esztétizmussal” párhuzamosan, de azzal 
nem föltétlenül összefüggésben, elterjedt az 
elvontabb, parabolaszerű filmek száma is. 
Szerkezetében az előbb említett Őrült éjszaka 
is parabolikus. Még négy film sorolható ide, 
ami a termés egynegyedét jelenti: az arány a 
műforma ellenfeleit sem kell aggodalommal 
eltöltse. E sorok írója nem tartozik közéjük. 
Nyomós okok indokolják a térhódítását, ha 
tetszik, a divatját. A praktikus ellenérv, hogy 
félreérthetők, könnyen engednek az allegorikus 
belemagyarázásoknak, nem áll helyt. A leg- 
törzsökösebben realista film is félreérthető. A 
művészet alapténye, hogy jelentése rétegzett, 
sőt, igen gyakran, éppen a nagy művek eseté
ben önellentmondó, akár az emberi személyiség 
egyáltalán, az élet, amit modellál. A parabolák 
többértelműsége azért föltűnőbb, mert konst
rukciójuk is jobban kiütközik. S vannak olyan, 
rendkívül fontos társadalmi problémák, me
lyeknek föltárása a historizáló módszerrel le
hetetlen, esetleg hamis eredményre vezet. így 
foglalkozik például Sándor Pál a „kiválasz
tottság” problémájával ( S ze re ssé te k  O dor E m í
liá t) Gaál István a drill mechanizmusával 
(M a g a s isk o la , Mészöly Miklós szövegkönyve 
alapján) — Kardos filmje mellett ez a két 
parabolakísérlet keltett a múlt évben föl
tűnést. Sándor filmjének az volt a baja, hogy 
szépelgésbe és önsajnálatba fulladt, tehát nem 
volt eléggé  parabola; Gaál filmjét az interpre
táció bizonytalansága teszi kérdésessé. Közép
utat keres a merészen elvont játékstílus, és a 
nyers, a kegyetlenségtől sem visszariadó rea
lizmus között. A téma mindkét végletet lehe
tővé teszi, sőt valósággal előírja, Gaál termé
szete azonban mindkettőtől visszariad. Szépen, 
intelligensen, de passzívan tolmácsolja a szö
veget; rendezése azonban, hiába jutalmazta 
meg érte a Cannes-i fesztivál zsűrije, bágyadt, 
erőtlen.

Ezzel az elbizonytalanodással Gaál nem

zedékének más tagjainál is találkozunk. Úgy 
látszik, a magyar „új hullám” e nagy súlyú 
kulcsalakjainál lankadóban van az indulás 
lendülete; új erőforrásokat kellene fölkutat- 
niok Szabó István S zerelm esfilm je  ernyedtebb 
— bár formailag tetszetősebb — változata 
előző két filmjének. Kósa Ferenc í t é l e te  is 
veszített nyelvi sűrűségéből, gyökösségéből a 
T ízezer  n a p h o z  képest. Szabóval ellentétben 
Kósa új stílust keresett, de csak a film néhány 
részletében, kivált a befejezésben sikerült meg
találnia. Szikárabb, keményebb, egyszerűbb 
fogalmazást, ami különben már a T íze ze r  n a p 
ban  is ott sejlik.

*

S ezzel már a bíztató jelenségekhez érkez
tem. Hiszen a Dózsa-filmet mint vállalkozást 
és mint kivívott eredményt, egyképpen lehe
tetlen lebecsülni: a magyar filmtörténet e ls ő  
olyan történelmi filmje, mely a forradalmi 
hagyományokról forradalmi módon akar be
szélni; szembeszállva a szuperfilmek Piloty 
vásznaira emlékeztető dagályával. És az a 
tény is filmtörténeti érdekű, hogy miképp 
maga a parasztforradalom, a róla szóló film is 
három nép közös vállalkozása. Sok baj és 
összecsapás közepette, mégis ezen az úton kell 
járni.

Mi kerülhet még a „nyereség” oldalra? Föl
tűnt egy elsőfilmes rendező, egy kissé irodal- 
mias mellékízű témával, de ragyogó atmosz
férateremtő tehetséggel. (Kézdi Kovács Zsolt: 
M é rsé k e lt é g ö v )  És akármennyire szemben
állók az esztétizmussal, Zsombolyai János, 
Lőrinc József operatőri leleménye, fantáziája 
elbűvölő. Zsombolyai már kiforrott mesternek 
számít, Lőrinc azonban az idén ugrott ki a 
B ű bá josokka l és a Szerelm esfilm m el. Kende 
János, Jancsó fölfedezettje, a M é rsék e lt é g ö v  
nyomasztó erdei világát idézte meg nagy erő
vel.

Ám a legnagyobb súly a mérleg e serpenyő
jében Zolnay Pál A rc  című filmje. A magára 
maradt ellenálló tragédiájában egyszerre döb
bentett rá a magyar ellenállás dugaszban mara
dásának okaira, s a partizánsors tágabb érte
lemben vett indokoltságára, megkerülhetetlen- 
ségére, erkölcsi következményeire. Az Arc hő
sét akkor éri a rendőrgolyó, amikor ereje, 
reményei fogytán el akar bújni, menedéket 
keres. Mert a „közösség”, ahol meghúzódna, 
nem az alkotás közössége, hanem a minden
áron való túlélés sodorja őket össze. Éppen ez 
a dialektika teszi modernné, maivá ezt a 
negyedszázada játszódó filmet. S persze a
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formanyelve, mert itt találkozunk az igazi 
bravúrral: látszólag laza, ellesett képek, de 
konok következetesség fegyelmezi rendbe őket. 
Ha az évad „szűk esztendő” volt is, ez a film 
kárpótol érte, s biztatás a jövőre, mely külön

ben olyan, még tavaly készült filmeket tarto
gat, mint Déry Tibortól és Makk Károlytól a 
S z e r e le m , Jancsótól az É g i bárán y, Bacsótól 
a K itö r é s . Inkább tehát a b e m u ta tó k  képe volt 
szomorú, nem pedig az egész filmgyártásé.

K O V Á C S  PÉTER

A m ű v é s z e t  s o r s fo r d u ló ja

— Németh Lajos könyve —

,,A  modem művészetnek ugyanis az első 
általános és közös jellemvonása éppen az, 
hogy lényeges jegyekben tér el mindattól, 
amit eddig művészetnek neveztek . . .  olyan 
nagy távolság választja el a múlttól. . .  , 
mintha nem is ugyanannak a minőségnek, a 
művészetnek a megnyilvánulásai lennének.” 
— írja Németh Lajos mindjárt könyvének 
elején, a 8. oldalon. Ez a kiragadott idézet 
mintegy az egész mű alapállása. Innen indítja 
a szerző kutatásait, innen nyúl vissza az ókor, 
a középkor, a reneszánsz művészetéhez, s 
veti össze a régmúltat a modern művészetek 
indulásának, a XIX. századnak a korával. 
Már a fejezetcímek nagy része is — „A m űvészi 
k o r  vége”, „A művészet és a társadalom közti 
kapcsolat megbomlása”, ,,M inden egész e l
t ö r ö t t ” , ,,A művészet szubjektivizálódása”, 
„Az esztétikai értékrend devalvációja és a 
konvenciók válsága” — valamiféle tragikus 
változásról, régi, megbízható értékek elvesz
téséről tájékoztatják az olvasót. Az új é rték ek e t  
pedig k eresn i kell; keresnie kellett a kor művé
szeinek, fölfedezni a modern kor írástudóinak.

A  művészetnek az ókori görögöktől a 
klasszicizmusig nyúló íve a XIX. században 
egyszerre megtörik. Európában a polgárság 
pszeudo-kultúrája és hivatalos pszeudo-mű- 
vészete válik uralkodóvá. A valódi művészet 
és valódi gondolkodás búvópatakká válnak. 
Hiányzik a régmúlt korokat meghatározó egy
séges szellemiség, a világnézet. Az igazi mű
vészek számára nem marad más, mint autonóm 
módon keresni az utakat, s mintegy tudatosan 
vállalni a l’art pour l’art-t minden nehézségével 
együtt.

Németh Lajos könyve lényegében erről szól, 
s arról, hogyan jutott végül is a XIX. század 
művészete az impresszionisták, Cézanne és

Seurat nevével jelzett v ízvá la sz tó já h o z , ahonnan 
már egyenesen vezet az út a XX. század avant- 
garde-jához.

Németh Lajos könyve úttörő jellegű a 
magyar szakirodalomban. Hazai szerzőtől 
először olvastunk az európai művészet e 
talán legizgalmasabb, de változásaiban min
denképpen legérdekesebb koráról ilyen össze
foglaló jellegű művet. A könyv középpontjá
ban a képzőművészet áll, de ugyanakkor 
széles körű ismeretanyagon alapuló hátteret 
is fest a század filozófiájáról, tudományos 
vívmányairól, a társművészetek: a zene, az 
irodalom és az építészet helyzetéről is. Munká
jában Németh Lajos egyforma könnyedséggel 
kezeli az egykori forrásokat, s a modern szak- 
irodalmat. Bőséges jegyzetanyaga külön is 
figyelemre méltó értéket képvisel.

Az az igazán jó írás, amire nemcsak bólo
gatni lehet, hanem teret hagy a vitának is. 
Németh Lajos könyve is ilyen mű. Kezdjük 
a könyv címével: „A művészet sorsfordulója” . 
— Arról itt kár szólni, hogy végül is az egész 
mű a képzőművészetről, s azon belül is első
sorban a festészetről beszél. Igaz, röviden 
foglalkozik a zenével, építészettel, irodalommal 
és szobrászattal is, de csak annyiban, amennyi
ben a festészettel kapcsolatos mondanivalóját 
igyekszik alátámasztani.

De beszélhetünk-e egyáltalán a művészet 
sorsfordulójáról? A XIX. század a regényiro
dalomnak valóságos virágkora Kelet- és 
Nyugat-Európában egyaránt. Ugyanez a hely
zet a zenével is, amely a klasszicizmustól a 
romantikán át töretlenül ível a legmodernebb 
időkig. Igaz, mindkettő jelzi a válságot is, 
de ez a válság — úgy gondolom — nem a 
művészet válsága, vagy legalábbis nem azé 
elsősorban!

38



A XIX. század — ha úgy tetszik — a nagy 
remények százada is. Az utópista gondolatok 
százada, a pozitivista gondolkodásé is, még 
akkor is, ha erről később kiderült, mint Németh 
Lajos Írja, hogy pszeudo-gondolkodás. A 
technika egyre gyorsabb iramú fejlődésének, 
a modern tudományok kibontakozásának s a 
haladó társadalmi mozgalmaknak is a ki
bontakozási kora. Nem véletlen, hogy alig a 
század közepén fogalmazódik meg az egyik 
legharcosabb és legeredménytelibb program is, 
a „Kommunista Kiáltvány”. Persze, igaz 
az is, hogy a nagy bukások, a reménytelenség, 
a régi értékek elvesztésének százada is. A 
A polgárság, az új uralkodó osztály képtelen 
volt megteremteni az elmúlt korok homogeni
tását. A francia forradalommal kiszabadult 
a szellem a palackból, s többé nem lehetett 
oda visszazárni. Akik kieresztették, persze 
hogy megpróbálták megzabolázni, végleges 
békét, nyugalmat teremteni. De ez csak időle
gesen és a felületen jött létre. Ez a Németh 
Lajos által annyiszor emlegetett p szeu d o -  
k u ltú ra .

A válság és a válság érzete tehát realitás 
volt. Olyan realitás, amire a művészet és 
gondolkodás egyaránt reagált, mindegyik a 
maga módján, a maga eszközeivel, s a saját 
lehetőségei szerint.

A mindennapok valósága elveszítette az 
egykori állandóságot. Állandó és egyre gyor
suló mozgásba jött a történelem. Az ábrá
zolásnak követnie kellett ezt a mozgást. 
Valóban értelmét vesztette mindenfajta p re -  
fo rm á ltsá g , s aki a művészek közül ezt nem 
vette észre, kiesett a sorból, s ha pillanatnyi 
sikereket aratott is az időt megállítani akarók 
körében, mára feledésbe merültek művei.

Sorsforduló volt a XIX. század, de az európai 
társadalom és civilizáció egészének sorsfordu
lója, aminek csupán egyik vetülete volt a mű
vészetekben lejátszódó nagy változás.

Ezért és ennyiben vitatkoznék a címmel. 
Úgy gondolom, s a tények, a történelem logi
kája is ezt látszik diktálni: a művészet so rsa  a 
XIX. században sem vált kétségessé. Annyi 
azonban igaz, hogy a társadalom permanens 
válságát tükrözve, megszűnt a művészet egy
sége, de éppen Németh Lajos mutatja ki azt 
a logikus utat, amelyen az egymástól elszige
telten alkotók az új egység kialakítása felé 
elindultak.

,,A  formák kontinuitása illuzórikussá 
vált . . . ” — idézi Malraux-t Németh Lajos a 
10. oldalon. Megszűnt a művészet p re fo rm á ít-  
sága , mert ,,A XIX. században . . .  a művész

számára a saját belső szorongása kivetítésekor 
nem állt már a rendelkezésre a néphitben, 
vallásban, folklórban élő és ikonográfiailag 
kötött szimbólumrendszer, mint amilyen a 
régieké volt.” (118. oldal) — Az ilyen és ha
sonló gondolatokból áll össze a könyv egyik 
fő mondanivalója: elveszett a régi korokat 
meghatározó stílus, nincs többé művészet 
mint olyan, csak magányos alkotók. Csak 
a század végén indult el valami rendeződési 
folyamat. Ahogy Németh Lajos írja, egy nagy
jából 1880-tól 1910-ig tartó átmeneti korszak, 
(,,A modern művészet vízválasztója”) után 
„minőségi ugrópont” következett: „Ekkor 
már nyilvánvalóvá válik, hogy közel két 
évezredes fejlődés zárult le, és valami minő
ségében egészen új van születőben, aminek 
ma is kortársai, szemlélői és alakítói vagyunk.” 
(21. oldal).

És itt kezdődik szu b jek tív  v itá m  második 
fele Németh Lajossal.

Könyvében a s tílu s  elvesztését láthatólag 
éppoly szorongással veszi tudomásul, amilyen 
szorongással a XIX. század legjobbjai is át- 
érezték ezt. — De valóban elveszett-e a stílus ?

A könyv vége felé ejt szót a szerző a sze
cesszióról: „A szecesszió . . .formálisan a régi 
stílusokhoz mérhető.” De: , , . . .  formális ana
lógiák ellenére sem lehet a szecessziót a régi 
egyetemes stílusokkal egyenértékű stílusnak 
minősíteni.” (269. oldal) Mert: „A szecessziós 
stílus az iparművészeiben és azon belül is 
elsősorban az ornamentikában született meg, 
ezért gyakran nem is szigorú értelemben vett 
stilus, hanem inkább stilizálás volt.” (270. o.) 
— Ez így szó szerint igaz, különösen akkor, 
ha a szecesszió, vagy más szóhasználatokban 
art nouveau, J ugendstil fogalmát ennyire szűkén, 
csupán ornamentális értelemben használjuk.

Néhány évvel ezelőtt a székesfehérvári 
Csók István Képtárban ,,A századforduló 
művészete” címmel rendeztünk kiállítást. A 
termekben egymás mellé kerültek Csontváry 
és Rippl-Rónai, a nagybányai festők, az aka
démikus művészek, s a nyíltan a szecesszió 
mellett lándzsát törő alkotók müvei. A kiállítás 
egyik fő meglepetése volt, hogy e sokféleség 
mégis milyen egységet képvisel ! S ez az egység 
éppen különbözőségükben jelentkezett.

Németh Lajos könyvében az egyik helyen 
Karel Kosikot idézi: „A középkori világ 
vak volt m ás ku ltú rá k  szépségével és igazságá
val szemben, elzárkózott előlük, ezzel szem
ben, a modern világlátás a sokrétűségben rej
lik, annak képességében, hogy a legkülönne- 
műbb kultúrák megnyilvánulásait képes be-
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fogadni, észlelni és érzékelni,” (290. o.)
De mit akarok tulajdonképpen mindezzel 
mondani? Egyszerűen azt, hegy a XIX. szá
zad folyamén igenis megszületett az új stílus, 
a modern kor művészetének stílusa. Észre
vétlenül és meglepetésszerűen, szinte anélkül, 
hogy alkotói észrevették volna. — Ez lenne 
hát a szecesszió? — Nem tudnám így nevén 
nevezni. Annyira új ez a stílus az elmúlt korok 
homogenitásához képest, hogy formai jegyeit 
nem is lehet meghatározni. Ilyenek nincsenek 
neki, vagy ha vannak, csak időlegesen, idő
ben és térben kötött helyen.

A  klasszikus koroktól egészen a barokkig 
homogén társadalmak homogén világlátása 
határozta meg a művészet szerepét. A nagy 
történeti stílusok preformáltságát átmeneti 
zökkenőket, s kisebb-nagyobb válságos peri
ódusokat kivéve a társadalomnak hosszabb 
időtartamú állapota határozta meg. A XIX. 
században — ahogy ezt már fentebb körül
írtuk — mozgásba jött minden. Megszűnt 
az állandóság és átadta helyét a mozgásnak, 
a szüntelen változásnak. Ezt érezték meg a 
század legjobb művészei, s váltak, ha öntudat
lanul is, az új stílus, a m o zg á s  stílu sának  meg
teremtőivé. Egy olyan stílusé, amelyben többé 
nem me|határpzptt formai jegyek dominálnak, 
hanem egysége éppen á változásban jelent
kezik. Ezért mondhatja el Németh Lajos 
Goyáról is, hogy modern művész, ezért az 
Delacroix, Courbet, az impresszionisták, 
Cézanne és a többiek mind, akik vállalni 
merték az egyszeri és pillatnyilag adott szi
tuációkban az újnak és meglepőnek a létre
hozását. Sokszor visszatérő gondolat Németh 
Lajos könyvében, hogy a magukra maradt 
művészek a Parnasszusra voltak kénytelenek 
visszavonulni. — Ez is igaz, de csak a művészek 
személyére, s nem a létrejött műtárgyakra. 
A hamis állandóságot sugalmazó társada
lomban nem éreztették jól, nem érezték jól 
magukat azok, akik öntudatlanul is megérez
ték, hogy lábuk alatt forró a talaj, hogy minden 
mozog és változik. Műveik ezt a mozgást 
tükrözik vissza akkor is, ha tájképet vagy éppen 
csendéletet festenek. A Parnasszus megsza
badította őket a hamis környezettől, s lehetővé 
tette számukra a valóság ösztönösen teljes 
tükrözését. Valóban igaz hát, hogy , , . . .  közel 
két évezredes fejlődés zárult le, és valami mi
nőségében egészen új van születőben . . . ”, 
de ebben az újban nincs ma már semmi nyug
talanító. Megtanított ismerni ezt az újat a

XIX. század. És a századforduló táján igenis 
megszületett a stílus, egy olyan stílus, amelyben 
az egység a sokszínűségben, a párhuzamos, 
vagy sokszor ellentétes irányzatok dialektikus 
egységében van. Nehezen, egy évszázados 
vajúdás után született meg, de a XX. század 
elejének avantgarde-ja már tudatosan vállalja 
ezt a sokszínűséget.

Végül néhány részletkérdésről szeretnék 
írni, nem mintha az eddigiekben kimerítettem 
volna a Németh Lajos által felvetett problémák
sokaságát.

Mint már fentebb is jeleztem, szembetűnő 
a mű festészet-központúsága. Ez érthető, s nem 
az az oka — számtalan bizonyíték van erre 
az egész írásban! —, mintha a szerző csak 
ezen a területen lenne tájékozott. Szó se róla! 
Sokkal inkább arról, hogy a festészet reagált 
a legérzékenyebben a század változásaira, s 
a festészet területén éleződött ki leginkább 
művészet és álművészet ellentéte. Ezt a kér
dést Németh Lajos nagyon sokoldalúan elem
zi, s ehhez hozzátennivalónk tulajdonképpen 
nincs is.

Egy fájó pontja van — legalábbis számomra 
— a könyvnek. Ez pedig az építészetnek a 
mostoha kezelése. Szimpátia vagy szubjektív 
ellenszenv alapján soha nem szabad és nem 
is lehet ítélkezni. Németh Lajos pedig ebben 
az esetben a problémák megkerülésével som
másan elítéli a század építészetének egészét 
a romantikától a neo-stílusokon át az eklekti
káig. Pedig jött létre érték ezen a területen is, 
s ma is állnak Európa-szerte az e korban szüle
tett épületek, amelyek változatlanul meghatá
rozói a városképeknek. — Nem is beszélve 
arról, hogy a XX. század valóban modern 
építészetének előkészítése teljes egészében 
ekkor történt meg. A pszeudo-festészet alkotá
sait elfelejtettük, de ezek a házak bizonyos 
értelemben ma is meghatározói életünknek. Az 
az érzésem, hogy az egyértelmű elutasítás 
helyett ezen a területen is érdemes lett volna 
alaposabban körülnézni, s nagyobb teret 
hagyni az építészek harcának bemutatására is. 
Ügy hiszem, ebben az esetben Németh Lajos 
nem egyedül csak a budapesti Operaháznak 
kegyelmezett volna meg.

Folytathatnám még szubjektív gondolataim 
sorát, hisz Németh Lajos igazán tág teret 
hagy a gondolkodásra. — Ügy hiszem, ez a 
könyv legnagyobb érdeme. Köszönet a szerző
nek, hogy erre lehetőséget adott! ( G ondolat, 
1 9 70)
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K r i t i k a
Illyés Gyula: Hunok P a r i s b a n

A húszas évek elején Illyés több mint négy esztendó't töltött Párizsban. Nem sokkal 
az érettségi után, a magyar—francia szakos egyetemi hallgatónak távoznia kellett az 
országból. Mint annyian a forradalom leverése után, Illyés is a letartóztatás eló'l 
menekült; már kint élt, mikor újságokból mozgalmunk bírósági tárgyalásáról 
értesült. Szabályos emigráció volt ez a néhány esztendő'; itthon körözőlevelet adtak 
ki ellene, börtön várja, ha az országhatárt átlépi. Nem is tért haza előbb, csak mikor 
a körözőparancs elévült, 1926-ban. Ezt az időt örökíti meg a Hunok Párisban. Az 
események után nem egészen másfél évtizeddel, Franciaország náci lerohanása, 
Párizs kapitulálása idején vetette Illyés papírra az első fejezetet; a könyv 1946-ban 
jelent meg. A körülmények a lehető legkedvezőbbek, a komoly irodalmi közvélemény 
várja, sürgeti az elvenbe vágó műveket. A Hunok Parisban a legidőszerűbb témájú 
könyvek egyike, első kiadását mégis több megrovó bírálat fogadta.

Ma már szinte megfoghatatlannak tetszik a kritika balítélete, a Hunok Párisban 
világos gondolatmenetű munka, teljesen egybehangzik a negyvenöt utáni idők leg
jobb törekvéseivel. A félrehallást vaskos előítéletek okozták, meg az, hogy a regény
ből pontról pontra, részletről részletre haladó életrajzot olvastak ki, durva egy
értelműséggel megfejthető kétértelműséget. Milyen regény is a Hunok Párisban, — 
elsőül ezt szükséges körvonalazni. Abban a sorban a helye, amelyet a Puszták 
népe nyit meg, a Magyarok több részlete a Kora tavasz folytat, a Hunok Párisban után 
az Ebéd a kastélyban zár le. Mindegyik egy „életregény” fejezete, fölvétel egy élet 
tájairól. Mindegyikben találunk bőséges életrajzi adatot és anyagot. ír a családjáról, 
szüleiről és nagyszüleiről, az ozorai és a cecei ágról, szülőföldjéről, annak történel
méről, nevezetes alakjairól és közelmúltjáról. És mindenhol önmagáról, a gyermek
évektől a felnőttkorig, a pusztán töltött évekről, a forradalmakról és az emigrációról. 
A két szorosan összetartozó regény, a Kora tavasz és a Hunok Párisban életrajzi 
anyaga beleolvad egy tágabb rendszerbe, kor- és társadalomrajzba, amelyet az idő
szakra jellemző viták hevítenek. Az országból politikai üldöztetés, anyagi nyomorú
ság miatt kiszóródó munkások, diákok és a francia avantgarde művészei között 
élve fest képet Illyés a húszas évek Párizsáról, a munkásmozgalom helyzetéről, az 
avantgarde mozgalmakról. Mindarról tehát, ami épp ellentéte volt a húszas évek 
hivatalos Magyarországának, a szellemi szabadság, a politikai és eszmei kísérletezés 
Párizsáról és a diaszpóra magyarság körében formálódó új hazáról. Kor- és közérzet
rajza bontakozik ki a különböző terepeken végzett földerítő munkából. Mint minden 
igazán jó regényesitett életrajz, a Hunok Párisban is korba ágyazottan ábrázolja az 
egyéni történetet, a kornak szokatlanul széles zónáit világítja át. A kritikák nem is az 
élet- és korrajz összeépítését találták elnagyoltnak. A befejező részt értelmezték úgy 
többen, hogy a Hunok Párisban a munkásmozgalommal szakító író életrajzi doku
mentuma. A sokat idézett fejezet alapján, amely azt írja le, hogy a főhőst a szerve
zettebbé váló mozgalom egy új tisztviselője keményen megbírálja, ez idézi elő a sza
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kítást, a főhős ezek után nem akar tovább dolgozni a művészeti szakosztályban. 
Föladja elveit, eszméit, mert életre szólóan megsebezték.

A  fejezet pedig oly világos értelmű, hogy fölösleges magyarázkodásnak tűnik 
minden érvelés. A vaskalapos gondolkodást pellengérezi ki ; azt tárja föl, milyen ve
szélyeket rejt magában a mozgalom elbürokratizálódása. Szemző Éva a szektás 
értetlenség típusa, elméletieskedése azt szemlélteti, hogyan válik szét; sőt kerül egy
mással ellentétbe elmélet és gyakorlat. Nem magát a mozgalmat veszi célba a fejezet ; 
az igazság az, hogy kevés hitelesebb, melegebb hangú munkásokról szóló prózai 
művet ismerünk legalábbis megjelenéséig Illyés regényénél. Alakokat lehetne idézni 
— nemcsak a felejthetetlen Orosz Annát — annak bizonyítékául, milyen megértés 
övezi munkásszereplőit. A regény úgy váltogatja, cserélgeti hőseit, de a színhelyeit is, 
hogy minden jelentékenyebb szereplőnek meg eseménynek, helyszínnek megvan a 
más megvilágítású — legtöbbször lemeztelenítő-párja. Orosz Anna természetes bája 
és Szemző Éva szemüvegcsillogtató álokossága, az erdei kirándulás és az orvos 
házaspár fölvilágosultságot fitogtató jelenete, az énekkari próbák és a két újságíró 
kávéházi beszélgetése úgy tartozik össze, hogy egyik a másiknak ellentéte. Ez a szer
kesztésmód világosan fejezi ki az író ítéletét; ha tetszik, rokonszenveiről is egyértel
műen tudósít. „Kívülről” — azaz szatírává élesedő iróniával — nem munkáshőseit, 
hanem például a szavakkal, eszmékkel visszaélő álírókat ábrázolja. Minden vonzal
ma azoké, akik önművelő családias közösséggé forrva, a Szajna partján új hazát 
teremtenek maguknak. Ebben a közösségben munkások és diákok élnek, dolgoznak 
együtt a szindikalizmus kissé kezdetleges, de lélekmelegítő szervezeti kereteiben. 
Változást az hoz a kis közösség életében, hogy a mozgalom szervezettebbé, az irá
nyítás tudatosabbá, egyszersmind bürokratikusabbá alakul át. Illyés ezzel a válto
zással nem tud azonosulni, mert nem összetartó, hanem széthúzó erőt lát benne. A 
francia fővárosba került emigránsok egy darab Magyarországot jelentenek számára. 
„D e hogy a magyarság hányféle szín és erő, milyen pezsgés és feszülés, arról ott kap
tam ízelítőt, ahol, említettem, legjobb képviselőivel együtt volt az egész, nemcsak a 
Kárpátoktól az Adriáig, hanem még Moldvából, Bukovinából, sőt Dobrudzsából 
is.” Ez a magyarság-fogalom, egyesülve az internacionalista eszmékkel, nem szenved 
csorbát a könyv lapjain, ettől nem távolodik el, ennek nem mond búcsút, — mint 
az egykori kritikák állították. 1946 —1947-ben viszont épp ez a kép váltotta ki az 
ellenvéleményeket, elmarasztásokat. Érthető, hogy miért. Illyés fogalmazásában a 
nemzetire éppen úgy hangsúly esik, mint a nemzetközire; a mozgalom életében a 
demokratikus formákra. Kissé eszményíti is azokat a hőseit, akik még a régebbi 
szakszervezeti mozgalom iskolájában sajátították el szervezeti és elméleti tudásukat. 
Aligha kell azonban bizonyítani, mit jelentett a háború idején írni regényt ifjú forra
dalmárokról, kivándorlásra kényszerített munkásokról és a művészet forradalmairól. 
Ez az írói hűség.

Hogy ez mennyire nem bezárkózó nemzetieskedést jelent, arra talán az a legjobb 
érve a regénynek, ahogyan a francia avantgarde mozgalmakat szemlélteti. Az avant- 
garde hivatásos teoretikusait megszégyenítő jártassággal és elmeéllel avat be Breton 
és mások legrejtelmesebbnek tetsző műveibe. Magyar nyelven a szürrealizmusról 
a leghasználhatóbb tájékoztatót még ma is ebben a regényben találjuk, külön esszét 
két történet között. Az önmagát nehézkesnek rajzoló paysan de Danube világfias 
könnyedséggel forgolódik az avantgarde művészek körében. Iróniája is ezeken a

42



lapokon a legcsípősebb, megértést és távolságtartást elegyítő stílusban rajzol portrét 
Tzaráról, Cocteau-ról, ad beszámolót az Anatole France temetésére készült röpirat 
születéséről.

A dada- és a szürrealizmus idejének fölidézése szintén sok tanulsággal járhatott 
volna, éppen 1946-ban. Avval persze, hogy maga Illyés sem gondolt a föltámasztá
sukra. Az elfogulatlan szemlélet; a homályosnak, értelmetlennek tetsző átvilágítása 
a modern fejlemények megértésének s nem az eleve elutasításnak az igényét állította 
a kor irodalma elé. (Szépirodalmi, 1971)

Béládi M iklós

Váci Mihály: A s o k a s á g  f i a
Váci Mihály neve mellett tárgyias megállapítássá válik a metafora: derékba tört élet. 
Mert igaz, minden életet erőszakosan zár le a halál, de ha csak az elmúlás törvénye 
érvényesül, megnyugvást adhat a mű emberileg lehetséges teljessége. Váci Mihály 
korai halála azért volt megrázó, mert kiküzdött tartalmakat, kimunkált eszközöket 
fosztott meg a bennük rejlő mozgási energiától -  a költői bizonyítás után, de még 
a kiteljesítés előtt. Csak negyvenöt évet élhetett, s bár egy százhúszat verő szív 
ritmusa szabta meg élete tempóját, önmaga ellen nem nyerhette meg a versenyt: 
minél több feladat után loholt, hogy megelőzze a sejtett elmúlást, annál abszurdabbá 
tette végzetét, mellyel szembenézett.

Posztumusz kötete, A sokaság fia  az élet, az eleven mozgás foglalata. Amint gon
dozója, a költő felesége írja utószavában, egy része Váci soros verseskönyvével 
azonos: a továbblépés lendületének őrzője. De helyet kapott benne a hagyaték 
válogatott anyaga is: a másfél évtizedes termés kéziratos vagy csak folyóiratokban 
közzétett része, mely újra felidézi a költői készülődést, a kísérleteket, a tépelődést 
és a szenvedélyt, mely nyersességével olykor még az ihlet pillanatát is jelenvalóvá 
teszi. Ez az eleven mozgás a legsokoldalúbb, leggazdagabb Váci-kötetek közé emeli 
A sokaság fiá t, s bizonyára módosítja némiképp a költő arcképét. A sejthető új 
vonások közül néhányat a közeli gyász különösen időszerűvé tesz.

A kötet utolsó ciklusa: Sóvárgom a halált. A cikluscímadó versben a költő maga 
is azt az erőt idézi, amely mindenképpen átminősíti az élet jelenségeit: „Sóvárgom 
a halált, hogy lenge tetteim összefogja . . .” De ez a bölcs tudomásulvétel a fegyelem 
szülötte. Nyugalma mögül nemsokára előtör a keserűség. Hiába tudja a költő, hogy 
„az élet tiporta forró forgatagos táncba”, s hogy életküzdelme „gyógyszerként gyűj
tött érdem” :

Belül elromlott valami,
ezért javítanánk mindent.

Hiába. Amikor a testi kín éjszakai munka közben úgy fekteti a fehér papírra, mint 
a halottat, elborzad önnön látványán. S ő, aki a végső dolgokkal kénytelen mindennap 
szembenézni, akire már „rátört a tudás”, be meri vallani, hogy „valami nincs sehol”, 
s ehhez méri küzdelmeit, eredményeit, reményeit. Megadás ez a halálfélelem előtt? 
Csak a felületes fölény minősíti annak. A halál közelében élő bátorsága a haláltudat 
átélése, a rátört tudás végiggondolása. Váci ezen az úton jutott el a semmi olyan
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önáltatás nélküli kifejezéséig, amely a negatívumok teljes uralmával az élet szeretetét 
is képes felidézni (Zene).

A  haláltudatnak ez a hangsúlyosabb megnyilatkozása azonban nem okoz hang
zavart a közéleti versek mellett sem. Hiszen a társadalmi ember szavára is csak akkor 
figyelnek, ha megkülönböztethető. Az egész — megfoghatatlan: egyéni létek és 
személyiségek elvont összege. S ha Váci sorsa úgy alakult, hogy egyéni létét és sze
mélyiségét az állandó halálközelség szabta meg, csakis ebből az alapérzésből nőhetett 
ki a küzdelem értelmének felismerése és vállalása is. így lehet egyetlen ív két pillére 
a kötetzáró halálciklus és a kötetnyitó harcos költői hitvallás. Ama versek tanúsága 
szerint, amelyekben Váci megfogalmazza a maga feladatát, a tragikus, fenyegetett, 
csonka élet is akkor lehet értelmes, ha művé formáljuk: „Az alkotó embert ha meg
teremtem magamból — művem befejeztem.” S ha e belső küzdelmet a nehéz sors 
súlyosbítja, a költő voltaképpen minden élet értelmének gondját élheti át intenzíveb
ben, hiszen minden igazi emberi öröm emberfeletti próbákból és embertelen kínok
ból teremhet meg. így vezet el az arszpoétikus versek gondolatmenete a társadalmi 
küzdelmek vállalásáig. Az igazán értelmes élet nem lehet absztrakt mű, puszta 
egyensúly az életszeretet és a halálfélelem között. Ha valakit nem elégít ki az ön
megnyugtatás, a cselekvést csak úgy látja értelmesnek, ha az — önnön élete kiterjesz
tése, tehát ha a tett eredménye másoké lesz. S Váci azt is tudja, hogy a világ nagy 
közössége, az emberiség is tartalmatlan fogalom, ha nem a belső körökből kiindulva 
közelítjük meg: „Emberiség — üres szó, bélellek, mint a fészket.” Az ő közösségi 
hitvallása tehát egyet jelent annak a világnak a szolgálatával, amely útnak indította, 
még akkor is, ha szava olykor éppen azok előtt talál úttalan utat, akiket kifejez.

Váci Mihály költészetében egy ideje mind erősebb a társadalmi elégedetlenség 
hangja. Vácit a szegénység és az emberség ügye tette a szocializmus költőjévé, és 
ugyanez az ügy keltette fel benne az elégedetlenséget a szocialista viszonyok ala
kulásával szemben. Ez az elégedetlenség A sokaság fiá ban indulatos, már-már el
keseredett. Váci nemcsak az önzés, a haszonlesés újratermelődését támadja: úgy 
érzi, a nép, amely egy rohammal bevette jövője kapuit, lusta őrálló lett, „kockázik 
a kapuknál, alkuszik vámot szedve, s másokat enged a kapukon át menetelni, friss 
tarka fürge hadak kapaszkodnak a falakra” (Tíz körömmel) ; a virrasztó Vajda Jánost 
idézi, aki „nem felejtette e l . . .  a ’tisztessé lett’ forradalmat” (A virrasztó) ; dühös 
sajnálattal nézi a „mai lét kis proletárjait”, akiknek a lázadásból és a modern élet 
gazdagságaiból csak a farmernadrág-viselet jutott (Két szegény fia ta l);  megveti a 
tömeget, amely megelégszik a televízió olcsón kapott tömegcikk üdvösségével 
(Komfortos Mindenség). S elkeseredett ítéletét kiterjeszti az egész világra. Az Azóta 
a második világháború utáni „világbéke korszakának” végletes ellentmondásait gyűjti 
kemény rendbe. Az Esti program  idilli képsorát ez a kontraszt os gondolat zárja le

A legelső ember holdra lépett.
A legutolsó két milliárd
szivszorongva lesi: — mikor érhet
a tápláló Földre legalább.

Ezeket a gondokat a Che Guevara-vers foglalja össze a legteljesebben (Ami Che 
Guevara naplójából kimaradt), amely voltaképpen a befejezetlen forradalom fel
idézése. Töredékes sorai a mai forradalmi lehetőségek fontos problémáin futnak
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végig. Nem őrizhető-e meg a romantikus hevület a forradalom konszolidációja 
után is ? Hogyan tartható meg az egyetemes cél és a részletek, valamint a forradalmi 
diplomácia, a vezetők és a közemberharcosok egysége? S igaz, minden népnek a 
maga módján a maga forradalmát kell győzelemre vinnie, de „mi lesz a másokéval” ? 
És mit ér a magyarázat a bukás után: a népet a félelem győzte le?

Váci Mihály indulata magával sodor: érzelmi azonosulást vált ki. Érvei azonban 
legtöbbször csak a gondok helyes érzékelését jelezhetik. Elsősorban nem azért, mert 
sokszor végiggondolatlanok, hanem mert érvek és a válaszadás igényét sugallják. 
A költészet aligha versenyezhet egyszerre a tudományokkal, az ideológiákkal és a 
politikai elemzésekkel, amelyekkel az emberiség — több eszköz birtokában közelít
heti meg világa idézett gondjait (A forradalmak sajátszerűségei az egész világmozgalom 
problémái; a konszolidáció és az anyagi jólét ellentmondásai vagy a fogyasztói 
társadalom és a tudományos-technikai forradalom hatása szociológiák, filozófiák 
nehéz témája, stb.) Váci olykor maga is érzi, hogy szava csak panasz: „Ki-kitekint, 
felbőg a lélek . . . ” S azt is tudja, hogy elkeseredett érveivel körülzárta magát, s ki 
kell törnie, ha túl akar jutni a panaszon és a korholáson. De csak az elszánásig jut, 
további érvei nincsenek. (Kitörés a ringböl.)

Váci e sejtésekben a maga választotta verstípus határaiba ütközött. Mert egyébként 
a költőnek van lehetősége A sokaság fiának gondjaival szemben is. De csak ha annak 
kifejezésére vállalkozik, amit csupán ő tud. Az érvek szférájában egy ponton szük
ségképpen megtorpan vagy kimerül. Abban a verstípusban viszont, amely az indulat 
és az összefüggések sejtésének szintjéhez igazodik, teljesebb jelentést sugallhat. 
Váci — számos verse bizonyítja — felismerte ezt a költői lehetőséget és feladatot is. 
A Tőben azon töpreng, hogyan lehetne a pillanatot és a Mindenséget egybefogni 
a mű zárt, végleges formájával. A Más itt a vers annak a költészetnek a dicsérete, 
amely „a tárgyakból csendül”. Majd ismét visszatér a teljesség költői birtoklásának 
igényéhez (A szempontokon át). Mindez más szóval a lírai transzpozíció körülírása. 
S A sokaság fiá ban nemcsak igényként és feladatként bukkan fel. A Körösi Csorna 
emlékét ioéző versben (Kell lenni valahol egy őshazának) a történelmi anyag egyben 
a nemzeti probléma áttételes megfogalmazását is lehetségessé és szükségessé teszi. 
A Földalattiban a nagyvárosok dübörgő alagútja, az emberiség „mély világának” 
metaforája. A társadalmi élmények kifejezésében azonban Váci csak ritkán talál 
rá erre a transzpozícióra, amelynek jellemzőbb példája ezért a már említett Zene. 
Ebben a versben az illattalan virág, a hangtalan dal, a parttalan tenger a megfogha
tatlan halál képei és az elvesztett élet emlékei. S egyben eszközök is, melyekkel a 
költő személyes haláltudatát kiemeli a magánérzelmek világából.

A kötet két vezérgondolata a közéleti költészet közérthetőségét is újraértelmez
ted. Az a költő, aki együtt tudja látni a társadalmi küzdelmet és a végső kérdésekkel 
való vívódást, a néphez utat törő stílust sem azonosíthatja a didaktikusán kivonatolt 
és leegyszerűsített verstípussal. A szintézis szép példáját sejtette meg Váci a kubai 
népköltészetben. Itt a vers — mondja —

Este kiül a négerek kunyhói elé, 
úgy énekel — a szegények is értik, 
bárki megölelheti, aki örömre vágyik, 
a Mindenségről szól — mindenkinek ígéri.
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A Mindenség tehát az a közös nyelv, amelyben találkozhat a költő és a nép, a nemzet 
és az emberiség, a társadalmi küzdelem és a „ránk szakadt tudás”. Itt állította meg 
Váci Mihályt a korai halál. (Szépirodalmi, 1971)

Bodnár György

C s e r e s  T ibor:  J á t é k o s o k  é s  s z e r e tő k
Cseres Tibor húsz évig érlelte a Hideg napokéit, — erre a regényre is húsz éve készült. 
Gondos mikrofilológiai vizsgálat kideríthetné, hol, mikor és milyen szerepkörben 
bukkantak fel korábbi alkotásaiban a Játékosok és szeretők figurái, motívumai: 
a kazalgyújtogatással vádolt kulák tárgyalása és név szerint is több szereplő már 
legelső regénye, a Tűz Hódréten lapjain, 1950-ben, majd egy 1953-as elbeszélésben 
(Asszonyok szerepe, megjelent a Várakozó özvegyek című kötetben is, 1960-ban) 
majdnem szó szerint a Hilda küldetése című igen fontos fejezet, és így tovább, Cseres 
műveinek jó memóriájú olvasója sok ismerős névre, arcra, helyzetre találhat. Érde
kes, sőt talán érdemes munka lenne kimutatni: miként módosultak szemléletben és 
stílusban ugyanazok az epizódok az évtizedek folyamán, mennyi a jelentésváltozása 
egy-egy anekdotikus jelenetnek, első felbukkanása és a mai regény széles kontextusá
ban elfoglalt helye között.

Bizonyos, ha egy író — méghozzá élményekben, témákban igen gazdag író — évti
zedek hosszán variál egy motívumsort, míg végül nagyszabású regénykompozícióba 
foglalja, — annak különös jelentőséget tulajdonít. így volt a Hideg napok-kai is: 
csak a végérvényesre csiszolt műalkotás megjelenése után vettük észre, milyen régóta 
formálódott az a téma, szemlélet és módszer (Cseres Tibor életművének egy mellék
ágán, versekben, publicisztikában), míg elérte intenzitásban és alakzatban azt a fokot, 
amelyen az író maradandóan kifejezheti „kora nagy és elkerülhetetlen mondani
valóját” . A Játékosok és szeretőknek sem kevesebb a célja, sőt, az írói életművön 
belül talán még több is, mint a Hideg napoknak volt, mert az, bár a nemzeti történet
tudat szempontjából igen fontos, az író és nemzedéke számára mélyen megrendítő 
élményből merített — végső soron szélsőséges, végletes helyzetet ábrázolt, s a mód
szert tekintve is : úgy emelkedett ki Cseres életművéből, hogy élesen különbözött tőle. 
A Játékosok és szeretők viszont úgy kívánja megörökíteni kora nagy és elkerülhetet
len mondanivalóját, hogy regénytablóba helyezi az író legsajátabb élményeit, témáit, 
s a módszert tekintve: egyesíti a jellegzetes Cseres-próza valamennyi elemét.

Miről „szól” tehát a regény? A békési élményekből országos érvényűvé általá
nosítva: a magyar falu és kisváros, sőt a magyar társadalom átalakulásának leg
nehezebb idejéről, 1950—52-ről, a gazdasági voluntarizmus, a politikai önkény, az 
ideológiai dogmatizmus, a törvénysértések idejéről, — anélkül, hogy „egyenes 
beszédben” minderről beszélne. A Cseres Tibornál régóta emlegetett „fondorlatosán 
okos regénykompozíció'1'’ legjobb leleménye itt az, hogy az egymást — illetve a korszak 
minden buktatóján végigbotorkáló vidéki újságírót, a „főhős” Gyaraki Lászlót — 
véletlenül ismerő sokféle ember köré látszólagos rendetlenségben halmozó anekdoták 
— a regény egészében összefüggő, társadalmilag és epikailag kiszélesedő jelentés
vonulatokat alkotnak. Egészen új, magas rangot nyer így az anekdota! Például: 
szerepel a regényben, 1 0 0 -2 0 0  lapnyi távol s egymástól szinte függetlenül, három
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statáriális tárgyalás. Az elsőben a vádlott Komis Dezsőt, a — feltehetően — valóban 
osztály- és rendszerellenes mezőgazdászt éléskamrában őrzik, ahonnan sikerül bün
tetés nélkül megszöknie, noha valóban történt bűntény, legalábbis felelőtlenség a 
hatáskörében, ha nem is ő volt a bűnös. A másodikban Darók József kuláknak mi
nősített mintagazdát majdnem felakasztják, mert az udvarán tartott közös kazlakat 
(mások, gyerekek, játékból) felgyújtották, de őt még megmenti a véletlen és egy 
jogász lelkiismerete. A harmadikban a teljesen vétlen Czakó Balázs középparasztot 
minden bűncselekmény nélkül, „szövetkezetellenes magatartás miatt” elítéli ugyanaz 
a jogász, s — felakasztják. A három anekdota csak az olvasó tudatában kapcso
lódik össze, érzékeltetve az idő sötétedését, a törvénytelenségek elburjánzását, a jog- 
gyakorlat elembertelenedését ; hiába, hogy egyre csökken a bűntény valószínűsége, 
sőt az osztályidegenség „foka” is: „akasztásnak lenni kell!”

Sok hasonló példát sorolhatnánk arra, hogy Cseres itt kitűnően megtalálta a mód
ját, hogy a sztálinizmus csaknem valamennyi társadalmi vetületét kirajzolja és le
vezesse, alulról, a köznapi kapcsolatokból és tevékenységekből, a gumipitypang- 
voluntarizmustól az erkölcsök súlyos torzulásáig. Ez utóbbi ábrázolása talán a 
legfontosabb: éppen azért, mert „alulról” , a személyiség napi élete felől következett 
vissza a kor tartalmára, a voluntarizmus, a dogmatizmus legsúlyosabb következménye 
a regény világában a magán- és közerkölcs fellazulása, törvénytelenedése; a cím 
jelentése szerint, hogy „játékosok és szeretők” emberéletekben döntő magánűzelmei 
támaszkodhatnak és hivatkozhatnak demagóg módon a kor politikájára, s viszont: 
a kor politikája ezeken keresztül nyilvánul a hősök (áldozatok) életében.

A módszerhez — s talán már a tárgyhoz nem is — illő különös sajátosság továbbá 
az, hogy Cseres Tibor derűsen, már-már „bűbájosán” mesél a legutóbbi negyedszá
zad nehéz korszakáról, ártatlan emberek megalázásáról, a félelem és kiszolgálta
tottság légköréről is, — pikareszk regényei és „selyma” novellái modorában. A 
Játékos к és szeretők olvastán meg kell ismételnünk, amit Hubay Miklós, tizenöt 
éve, Cseres prózájáról mondott: „Másként ír, mint mások, szokni kell a stílusát, 
de ha egyszer megfogja olvasóját, nagyon otthonossá lesz ez a földrajz szerint Békés 
megyei világ, apróra megfigyelt embereivel, szavaival, nagy érzéseket csendesen 
felmorzsoló tempójával, kissé gúnyos, kissé megértő humorával.” — Ez a humor 
most csak csekély mértékben az elmúlt rossz idők emlékével megbékélő bölcs kedély; 
nagyobbrészt a stílus humora és kontraszt-humor : az egész könyv tónusa és szenve
délye — végül is, hatásában, „sugallatában” — élesen elüt valamennyi részlet kellemes 
derűjétől. Csupa drámai eseményt ábrázol — egyetlen igazán drámai kiélezés nélkül; 
kihagyásokkal szerkeszt, „balladai homályt” teremt, a balladák baljós borzonga- 
tása nélkül. Cseres Tibor sajátos prózája leginkább a mesebeli fordulatokat is meg
engedő románcra emlékeztet.

Nagy igényű társadalmi regényének igazában nincs főhőse, és epikai értelmű 
cselekménye sincsen. Bravúrosan alkalmazza a dokumentálás régóta próbálgatott 
módszerét: ábrázoltán csakis epizódokat látunk, magát a cselekményt valóságosnak 
imitált dokumentumok, levelek, jegyzőkönyvek, határozatok, naplók lendítik előre, 
— általuk teljesedik az epizódok mozaikköveiből hiteles történelmi-társadalmi tabló.

A regény kétharmad részében, amely az 1950— 1952-es éveket ábrázolja.
Az utolsó harmad, amely sietve s az eddigi módszerrel felhagyva, epilógusszerűen 

végigfuttatja hősei sorsát 1953, 1956 — 57 fordulóin 1960-ig — nem képes megőrizni
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a korábbiak meggyőző erejét. Se művészileg, se ideológiailag-politikailag. Fröhlich 
Géza ügyész sorsában és öngyilkosságában például azt a vitatható gondolatot sugallja, 
vitathatóan, hogy aki egyszer személyesen, aktív részvevőként belekeveredett a 
sztálinizmus politikájába (törvénysértő halálos ítéletet hozott), hiába keresi, nagy 
tehetséggel és világos marxista gondolkodással is, helyét a jövőben, nem találhatja meg 
a nyugalmát; az a múlt a jelennel emberileg és erkölcsileg abszolút összeegyeztet
hetetlen. Ami pedig az utolsó harmad ábrázolását illeti : annyi valószínűtlen fordulat
ban bővelkedik, amennyivel a románcos-regélős pikareszk próza sem ámíthat. (Pél
dául a főhős, aki evangélikus teológia és jehovistaság után lett újságíró, most né
hány esztendő alatt téglagyári vályogkeverő, majd ünnepelt futballkapus, majd 
rokkant, majd cégtáblafestő, majd megszállott festőművész, majd járási tanácselnök, 
s végül — ijedelmünkre — csaknem az író és szereplők önkényének áldozata lesz.) 
E befejező rész legfeljebb egy következő regény első, kiérleletlen vázlatának tetszik, 
melyben az író még nem döntött a lehetséges és hiteles sors-alternatívák között.

A  „fondorlatosán okos regénykoncepció” is rejt néhol csapdákat, az írónak s 
az olvasónak is: a széttöredezettség, a szereplők ismeretlensége, a szándékolt ho
mály miatt első olvasásra sok fontos és pontos e/óVeutalás nem érthető. A regény 
lényege : az embereket természetes helyükből és életükből kizökkentő nehéz időszak 
képe, igazán csak második olvasásra tárul elénk. De a regény első kétharmadát 
kétszer is érdemes elolvasni.

(M agvető, 1970) Szabó B. István

K é p z ő m ű v é s z e t  a  MA tíz  é v fo ly a m á b a n
Kezdetben volt a Tett — az Akadémiai Kiadó mégis először a folytatást, az 1916 — 25. 
között megjelenő MÁ-t gyűjtötte össze négy testes kötetbe. Kassák folyóiratának tíz 
évfolyama most egyetlen és egységes (bár belső kronológiával rendelkező) műalkotás
ként áll előttünk. Művészi jellege kétségtelen, még akkor is, amikor merő politikum, 
mert Kassák és az aktivisták nem politizáló művészetet akartak, hanem művészetet, 
mint új társadalmat építő erőt. A koncepció azonban radikális („alkotni — nem ala
kítani”, mondja egy 1924-es, feltehetőleg Molnár Farkas tervezte címlap), művészet
fogalma ugyanakkor rendkívül tág. Mert amíg az aktivizmus koncepciója fejlődik 
— és ezt a folyamatot követve érzem „időbeli műalkotásnak” a MÁ-t —, egyre vilá
gosabban látjuk, hogy nem irodalmi, képzőművészeti vagy éppen színházi, építészeti 
irányzatról van szó, hanem mindről együtt: kultúráról és társadalomról. Ez volt 
Kassák egyéniségének és az aktivizmus törekvéseinek is a lényege : szintetizálás és dina
mika ; nem izmus, hanem mozgalom ; nem az alakítás (Gestaltung), hanem az alkotás.

Tíz év alatt az „irodalmi és képzőművészeti folyóirat” „aktivista művészeti”, 
majd (1919 márciusát követően), „aktivista művészeti és társadalmi” végül egyszerűen 
„aktivista folyóirattá” vált. A  lap alcímének e kis változásai sokatmondóak. És amikor 
a M Á-t csupán egy szempontból nézem végig, megpróbálva vázolni, mit hozott a 
magyar képzőművészetben — hadd induljak ki egy hasonló „apróságból” : a lap 
vizuális megszerkesztéséből. A korai avantgarde folyóiratokat (a 30-as évekig) ez
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teszi annyira karakterisztikussá — a változatos tipográfia, a merész tördelés és 
képszerkesztés. Kassákék elindították ezt az utat, hogy majd egyszer elérkezzünk a 
modern művészeti folyóiratig, mely sok reprodukciót közölne, rövid informatív 
cikkekkel egybekomponálva — az újságoldalak dinamikájával is kifejezve a friss 
reakciókészséget. — A MA itthoni korszaka ebbó'l a szempontból még viszonylag 
konzervatívnak számított. A betűpark, a fejléc és a hirdetésanyag jellegzetesen késő- 
szecessziós. A bécsi évek alatt fokozatosan képzőművészeti kompozícióvá alakul át a 
folyóirat majd minden oldala (különösen a színes, konstruktivista címlapok), blick- 
fangos, nagyvonalú hirdetésekkel, függőlegesen szaladó feliratokkal és gyönyörűen 
szedett képversekkel. Az utolsó években a MA külalakja tisztán valósította meg azt 
a konstruktív szellemet, amit egyrészt a benne közölt írások, másrészt Kassák kép
architektúrái hirdettek.

Ez a változás természetesen a MA orientációjának, munkatársi gárdájának alaku
lásából és fejlődéséből következik. Az első szakaszban, mint képzőművészek, Uitz 
Béla, Nemes Lampérth József, Máttis Teutsch János, Dömötör Gizella, Murmann 
József Árpád, Bohacsek Ede, Pátzay Pál, Schadl János, Ruttkay György, Gergely 
Sándor, G. Dénes Valéria, Galimberti Sándor, Biller Vjera, Medgyes László kap
csolódnak a laphoz. De a Nyolcakkal is jó kezdetben a viszony, a MA Kernstokot, 
Berényt és Tihanyit reprodukálja — mellettük Gulácsyt és Kmettyt. (Később 
azonban Kernstok kiállítását Kassák, Berény tanácsköztársasági plakátját Hevesi 
elég kemény hangon bírálja meg.) Az olyan markáns egyéniségek, mint Nemes 
Lampérth és Uitz, a MA legszűkebb köréhez tartoznak, de — bármennyire is furcsa 
— nem ők határozzák meg a lap képzőművészeti karakterét, hanem Máttis Teutsch.* 
Adódik ez abból is, hogy egy-egy tónusokban gazdag Uitz-rajz vagy -festmény 
reprodukciója még nem biztos, hogy teljes értékű újsággrafika, míg Máttis Teutsch 
kifejezetten nyomásra való linó- és fadúcokat készít. (A technikák különbözőségét 
persze félrevezető lenne túlhangsúlyozni, különösen, ha Nemes Lampérth újság
papíron is remek tusrajzaira, erőteljesen tördelt-modellált nőalakjaira gondolunk.) 
Máttis Teutsch szecessziósán hullámzó, mindinkább elvont fehér-fekete egyensúly
rendszerekké váló kompozíciói szerepelnek a legtöbbet az első három évfolyamban. 
(Gyanítom, hogy a MA két jellegzetes címbetűje is tőle származik.) A metszettechnika 
alkalmazása is jellemző tünet. „Grafikájuk tisztábban mutatja nemcsak művészi 
elveiket, hanem egyéni céljukat is” — állapítja meg Hevesy Iván a MA művészeiről. 
Bortnyik Sándor zárt, „koncentrikus” festménykompozícióit (Kemény Alfréd ta
láló jelzője) is lassan felváltják a lapban az éles metszésű formákból épített grafikák. 
Az sem véletlen, hogy a metszet a német expresszionisták kedvelt műfaja — a MA  
ekkor valóban az expresszionizmus nyelvét hasonlítja magához leginkább. Máttis 
Teutschban is elsősorban a német iskolázóttságú expresszionistát látják meg méltatói 
(Kassák és Hevesy), s ha mi inkább a tiszta absztrakciót keressük benne, meg kell 
gondolnunk, hogy Kandinszkij „abszolút festészetét” is expresszionistaként könyvel
ték el a kortársak.

Az expresszionista orientáció tükröződik a külföldi képanyag válogatásában is 
(Marc, Pechstein, Van Gogh stb.), bár a MA a kubisták és a futuristák törekvéseit

* Itt jegyzem meg, hogy a Kritika 1970/10. számában a tőle közölt kép alá tévesen „Kallis 
J. János” aláírás került.
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is élénk figyelemmel kíséri (Picasso, ill. Boccioni). Az aktivisták tájékozódását azonban 
nem is a par excellence művészeti szempont irányítja, hanem „a moralitás emelése 
tömegben, tisztítása kvalitásban, mint örökké forradalmas és forradalmasító cél. 
És ennek elérésére vagyunk futuristák is, szimultanisták is, expresszionisták is, illető- 
leg sem futuristák, sem expresszionisták stb.” . (Kahána Mózes)

A lap nagy nekilendülése a Tanácsköztársaság alatt, az emlékezetes vita Kun 
Bélával, Kassák álláspontja a proletárdiktatúra és a művészet viszonyának kérdésé
ben, a MA beszüntetése — jól ismert történeti tények. 1920. május elsején már az 
emigrációs évfolyam indul, Máttis Teutsch fájdalmas hangvételű, szenvedélyesen for
mált metszetével a címlapon. Akár egy gyászjelentés fekete-fehér, komor tipográ
fiája. Ám ha a lap gárdája ki is szakadt a magyar művészet vérkeringéséből, Bécs- 
ben Európa-szélesre tágíthatta látókörét. Egyúttal az expresszionizmussal is le kellett 
számolnia. Már korábban is mutatkoztak ennek jelei (lásd pl. Mácza János August 
Strammról írott 1919-es cikkét), de a lassan önmarcangoló szubjektivizmusba fulladó 
irányzatnak egy, a MA-ban először jelentkező fiatal kritikus, Mátyás Péter (Kállai 
Ernő) adta meg a kissé kegyetlen kegyelemdöfést. „Az expresszionizmus meghalt. 
El lehet parentálni.” Kassákékat már más ideálok lelkesítik. Repülőgépek, autók, 
acélvázas konstrukciók, üvegfalú épületek fényképei gazdagítják mind nagyobb szám
ban a lap ikonográfiáját. Az 1921 januári számban megjelenik a MA első Kassák- 
rajza, a szíjáttételes-gyárkéményes, dadaista „Rajzköltészet”. Két hónapra rá Kassák 
vörös betűs felirattal, puritán fekete mértani idomokból álló fametszetet tesz a cím
lapra, majd szeptemberben egy kövér betűs hirdetés közli : megjelent a „Képarchi
tektúra”. A képzőművész Kassák és a folyóirat egésze mindinkább a konstruktiviz
mus felé veszi az irányt. Az irodalomtörténet a MA végső kicsengését ugyan dadaistá
nak ítéli (Bori Imre), de az irányzatok vitája nem is annyira sokatmondó, mint a 
kassáki aktivizmus (már sokszor elemzett) kettősségének feloldása a szép betű
kompozícióval: „ROMboljatok HOGY építhessetek ÉS ÉPÍTSETEK hogy GYŐZ
HESSETEK”. A képarchitektúra-programból Kassák képzőművészetének minta
teljesítményei születnek meg, kristálytiszta, józan és objektív síkkonstrukciók: „nem 
olyanok, mintha, hanem olyanok, amilyenek.” A látszólag szellemeskedő jellemzés 
mögött olyan meghatározás búvik meg, amely érvényes a nonfiguratív művészet 
egészére és az építészet alkotásainak nem-kifejező, lezárt egész jellegére egyaránt. 
A képarchitektúra mind szellemi, mind formai értelemben a modern építészet ideális 
képzőművészeti modelljeként fogható fel, hasonlóan Liszickij 1919-től kezdve ké
szülő „Proun”-jaihoz vagy Malevics „szuprematista architektúráihoz”. Jellemző, 
hogy 1920 novemberében a MA „orosz estélyen” mutatja be Goncsarova, Malevics, 
Rodcsenko, Tatlin és mások művészetét, és Uitz Béla öntudatosan jegyzi meg: 
„Európában ez ideig egyedül a MA csoportja rendezett nyilvános előadást az orosz 
művészetről.” Kassák pedig látva az 1922-es berlini orosz kiállítást, megállapítja: 
„. . . az oroszok új erőt és új kultúrlehetőséget hoztak be Európába. És maguk előtt 
is a festészetük mutatja az irányt, amerre haladniok kell, hogy ideáljukhoz, az új 
emberi ideálhoz — a konstruktív életformához eljuthassunk.”

Az aktivisták természetesen nemcsak a konstruktivistáknak engedik át lapjuk 
hasábjait. Grosz, Schwitters, Arp, Picabia, Janco — a dadaisták — csakúgy szere
pelnek, mint Picasso, Léger, Gleizes és a többi poszt-kubisták. A MA a reprodukciók 
mellett gyakran közöl fontos avantgarde forrásoknak számító külföldi manifesztu-
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mókát és elméleti írásokat is (Marinetti, Behne, Puni, Eggeling stb.) — de döntő 
többségben a konstruktivista irányzatoktól (De Stijl, Bauhaus — vagy az utolsó 
számban bemutatott fiatal sziléziai művészek). Azonban az utolsó évfolyamokban 
egyre kevesebb a magyar nacionáléjú állandó képzőművész-munkatárs. Olyan egységes 
aktivista csoportról, mint az 1920 előtti gárda volt, már nem lehet beszélni. Máttis 
Teutsch Romániába, Mácza János Szlovákiába, majd a Szovjetunióba költözött, 
Bortnyik és Uitz is otthagyták a lapot. Molnár Farkas és Moholy-Nagy László 
(aki végeredményben a MÁ-nak köszönhette pályájának magasba ívelését) egziszten
ciájukat nem Bécshez, hanem a Bauhaushoz kötötték. így a MA Kassák repatriá
lását megelőzően már teljesen a nemzetközi avantgarde orgánumává vált.

Kozmopolita érdekek alakították volna ki a lap internacionális jellegét ? Kassák egy 
1963-as interjúban ezt mondta: „Miért is akartamén aM Á -t csinálni? Ezt megint 
Magyarországnak akartam csinálni; nyitva akartam tartani azt a kaput, ami a ma
gyar határon túl az élet felé nyílott. A modernség ezen a lapon keresztül szivárgott 
be Magyarországra.”

Az Akadémiai Kiadót csak dicséret illetheti e vállalkozásáért: a MA-kötetek a 
nemzetközi könyvpiacon, a külföldi avantgarde hasonmás-kiadások között is meg
állják a helyüket. (Hát még ha egy angol fordítás is megjelenhetnék!) Egyes hiá
nyosságokra azonban rá kell mutatnom: hiányzik a folyóirat utolsó előtti (X. évf. 
1 —2.) száma, valamint II. és III. világnézeti különszáma. — De reméljük, a MÁ-t 
más folyóiratok fogják követni, és ha a Tett, az Ars Una, a Szellem, az Új Szin 
stb. stb., sorra kerül (?), már az ilyen apróságokra — no meg az eladási ár némi 
mérsékelésére — is lehet majd figyelni. (Akadémiai Kiadó, 1971)

Веке László

Ka Iá sx Kiár ton:
Éjféli k ö rm e n e t

Különleges, mondhatnánk: ünnepélyes alka
lom egy költő gyűjteményes kötetét a kezünk
ben tartani. Mindenképpen fontos állomása 
ez a költői pályának — összegezés és szám
vetés; visszatekintés, de pillanatnyi fellélegzés 
is az újabb nekirugaszkodások, erőpróbák 
előtt.

Kalász Márton új kötete, az „Éjféli kör
menet” tisztán, szépen mutatja költője eddigi 
útjának vonulatait: emelkedőit, ereszkedőit,

göröngyös és simább szakaszait. A „Hajnali 
szekerek” a pályakezdő, még spontán daloló 
népi lírikust idézi. Ezek a — szinte kizárólag 
leíró — versek ugyan nem eredetiek, de a 
közhelyeken keresztül igazi élményt: a tájtól, 
a dolgozó embertől megmámorosodó költő 
élményét tolmácsolják. És már itt is felbukkan 
egy-két kép, amely a költő későbbi arcát raj
zolja néhány bizonytalan vonással, egy-két 
merész, kissé vad képzettársítás, későbbi, jel
legzetes motívumait is előlegezve: , , . . .  Mint 
a tenger / mélyéről a cápák, fölbukik / a múlt 
is merev, vad szemekkel” (Május elé).

Kalász további útja sok tekintetben azon a 
csapáson vezet, melyet több fiatal, népi szár-
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mazású költő is taposott a felszabadulás utáni 
években; kezdve a legnagyobbaktól: Juhász
tól, Nagy Lászlótól. Általános elbizonytala
nodás jellemzi Kalász e következő korszakát
— az egzisztencia bizonytalansága, a társa
dalmi hovatartozás bizonytalansága, s ezzel 
egyidejűleg a költői mesterségben, az eddigi 
módszerekben való elbizonytalanodás. Ter
mészetes folyamat ez — a belső érés, az ifjúság 
után a felnőttkor kezdete, a tudatosodás idő
szaka — emberileg és művészileg egyaránt. 
Maga a költő így vall erről a folyamatról 1963- 
ban: ,,Az a jelrendszer, amelybe emlékeim 
ágyaztak, érvényét vesztette, s evvel meg is 
buktam . .  . Ami a gyerekkori ámulatban ki
fejezőeszközzé fanyarodott s elfogadható volt, 
a felnőtté válás percében önkéntelenül másod
lagossá vált, márpedig másodlagos eszközökkel 
nem lehet igazán korszerű költészetet csinálni.”

Az új eszközök meghódításáért való harc 
első nagy ütközete: ,,A szökött ló elégiája.” 
Eredetileg nem szerepelt köteteimként (az 
Ünnep előtt c. kötetben volt), a gyűjteményes 
kötetben azonban — nagyon helyesen — fel
tűnőbb, szembeszökőbb helyet biztosított szá
mára a költő. Sokat idézett, a maga idejében 
híres vers — a faluból városba szakadt költő 
kétségbeesett magányát most már vitathatat
lanul eredeti eszközökkel ragadja meg, ame
lyek magukban hordják Kalász egyre bonyo- 
lódó-érlelődő költészetének erényeit és hibáit 
egyaránt: A képek dinamizmusát és intellek
tuálisan expresszionista jellegét; egyúttal gör
csös nehézkességét s az“érthetetlenségig fokoz
ható képzavarok csíráját: az erőltetett, túlzott 
tömörítést.

Hasonlóképpen fokozott hangsúlyt kap eb
ben a kötetben az „Éjféli körmenet” (szintén 
az Ünnep előtt egyik darabja), véleményem 
szerint félig-meddig érdemtelenül. Mert bár 
sikeresen felhívja a figyelmet Kalász világ
képének kiszélesedésére —  a történelem és 
társadalom nagy kérdéseivel, problémáival ví
vódó, időben és térben immár egyre nagyobb 
távlatokat befogó költőt szólaltatva meg —, 
költői eszközeit tekintve bizonyos csalódást 
okoz. Sikerültebbek azok az új eszközökkel 
megírt, leíró jellegű versek, amelyek a költő 
belső élményvilágát illusztrálják — azt az 
állapotot, amelyet legjobban ez a kijelentés 
jellemez: „de én nem tudok mosolyogni ma...”
—  szemben az első versek hangulati alapállásá
val: „szívemben békesség mosolya van”.

A  következő köteteim, a Rapszódiáink 
évada már kizárólag ezt a hangot viszi tovább
—  végképp eltűnik az idilli, falusi élet, vidéki

táj — mint téma; a dalszerü hangvétel és 
magyaros verselés — mint forma. Költészete 
egyre messzebbre kerül az élet konkrét, fogható 
és látható dolgaitól; intellektuális igényű köl
tészetté alakul, s a láttatást is legtöbbször 
víziók, a költő belső látása helyettesíti. „Meg
gondolt, tudatos felelősséggel” lép fel a költő; 
„rendet, rendet magunkban!” — követeli saját 
magától —, ugyanakkor „érdes világosságát” 
akarja kiverekedni. Nehéz nem észrevenni, 
hogy programot, feladatot, új vadászterület 
meghódítását tűzi ki célul maga elé a költő, 
végső pontosságra, a dolgok-érzelmek lehető 
legadekvátabb megragadására törekedvén. 
Ahol ez sikerül — mint például a Hazám, a 
Rendet vagy az Oroszlán címűekben —, ott 
valódi nagy költői pillanatoknak lehetünk 
tanúi. Fegyelmezettsége, visszafogottsága azon
ban egy bizonyos ponton túl már önmagát 
bosszulja meg — ide kívánkoznak József 
Attila sokat idézett sorai: „A líra: logika, de 
nem tudomány.” Az érdességet tehát egyre 
gyakrabban sikerül kiverekednie, a világossá
got viszont nem minden esetben. Ezekből a 
versekből a nyersanyaggal való szinte ember- 
feletti birkózás zörejei hallatszanak ki. Képei 
merészek, újszerűek, rendkívül tömörek, sok
szor azonban hiányzik belőlük a dolgok belső 
logikája, az a kohéziós erő, ami a legtávolabbi 
fogalmakat-tárgyakat is össze kell hogy kösse 
a költői kép logikus szerkezetében. A „kék 
horda”, a „Jelenés vagy”, s maga a „Rapszó
diáink évada” is bőven szolgáltat erre pél
dákat.

A „Változatok a reményre” már köteteimé
ben is sejteni engedi a pálya új fordulóját — 
bár a kötet legtöbb verse, közöttük néhány 
valóban kitűnő éppen ennek az ellenkezőjét 
igazolják —, s a költő görcsös, feszült lelkiálla
pota csak ritkán oldódik olyan versekbe, 
sorokba, mint a nagyon szép „Mosolygok, 
remélek” és a „Nincs semmi baj”. Az egész 
kötetet — képletesen szólva — szinte elborítja 
a hó, ami legtöbbször a hideg embertelenséget 
szimbolizálja (így a Hókorszak c. vers pl. a 
fasizmust idézi) Kalász verseiben. A Hókor
szak — Kalász egyik legjobb verse — a Tör
vény cíművel együtt a fasizmus élményvilágát 
eleveníti fel, valódi átéléssel, kifejezően, drá
maian; itt a tömörség nem megy az értelem 
rovására, s inkább a puritán egyszerűség, mint 
az excentrikus zsúfoltság irányába mutat. Ez 
az út talán járhatóbbnak látszik Kalász Már
ton számára, mint a másik — eddigi versei 
szerint legalábbis ezt kell hinnünk. A „Zene a 
hóeséshez” már majdnem telitalálat — az
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utolsó kép: „ . . .  míg kifényesül hídja / szád és 
szám közt a levegőnek” — mindenesetre azzá 
teszi. A „Vándorév” és az „Apály”, a kötet 
két nagyobb verse már mesterségesen bonyo
lított képektől terhes. (A kék tél szűnik tojás- 
dadan; mint délceg állat, kigurulok a nyálzat- 
lan fényre stb.) Egészében véve azonban a 
„Vándorév” szép hitvallás a költő hazaszere
tetéről, elkötelezettségéről — saját költői és 
emberi „véglegesedéséről” . Valamiféle filozo
fikus emelkedettség, intellektuális, robbanásra 
kész nyugalom jelenik meg ezekben a versek
ben — kár, hogy ez sokszor csak nehezen 
közelíthető meg, Kalász költői-nyelvi eszkö
zeinek előbb vázolt túlzásai, illetve hiányossá
gai miatt. Az érdekes az, hogy Kalász maga 
is tisztában van ezzel, — legalábbis egy-két 
sora erre enged következtetni. („Rángó képek 
sikítanak / bennem, mint a görkorcsolyák” 
(Talán mindegy); „Torkomon angyal siklott 
át / ott fúltak énekeim” [A követ]).

Legtöbbet árt, úgy vélem, verseinek az a 
görcsös igyekezet, ahogyan mindenáron „kor
szerű költészetet” akar csinálni; enélkül az 
igyekezet nélkül versei sok felesleges tehertől 
szabadulhatnának meg, szebben, tisztábban, 
nem utolsósorban érthetőbben hordoznák 
a még így is mindig jelen levő komoly, becsü
letes gondolati-eszmei tartalmat, a humánus 
elkötelezettség, a hazához és az emberiség 
jobbik feléhez hű költő vívódásaiban, kétségei
ben is mindig előremutató gondolatait.

Végül a „Viola d’amour” című ciklusról 
szóljunk pár szót, melynek mind a száz darab
ja szerepel a kötetben. Azt hiszem, ebben az 
esetben a kevesebb több lett volna; egy-két 
valóban jó vers méltóbban képviselhette volna 
ezt a meglehetősen egyenlőtlen színvonalú cik
lust. Mindenesetre ez a száz vers mutatja a 
legpregnánsabban Kalász hibáit, banálisán 
modern kedő sorok, megfejthetetlen képek mö
gé rejtve a friss gondolatok hiányát.

Ez a rövid áttekintés csak egészen vázlatosan 
tudta megragadni Kalász költészetének leg
fontosabb jellemvonásait — éppen, mert ez a 
költészet és Kalász eddigi életútja bonyolult 
és messzire vezető problémákat vet fel, külö
nösen a modern költészet eszközeinek vonat
kozásában. Minden problematikussága elle
nére azonban biztosak lehetünk abban, hogy 
Kalász költői felelősségtudata, becsületes őszin
tesége, a tisztább formák és újfajta kifejező 
eszközök iránt való kétségbevonhatatlan érzéke 
és hajlama feloldják abból a csak görcsösnek 
nevezhető alkotói állapotból, amely a „Viola 
d’amour” ciklust létrehozta.

Költészete, melyet ez a kötet méltó módon 
reprezentál, így is mai líránk egyik eredeti, 
érdekes színfoltját jelenti, — ha még nem is 
a teljes megvalósulás, csupán biztató ígéret for
májában. (M a g v e tő ,  1 9 7 0 ).

E r d ő d y  E d it

G a r a i  G á b o r:
O rp h eu sz

á tv á l to z á s a i
Az ars poeticus megnyilatkozások mindig egy 
felmért, számvetésre késztetett költői korszak 
pillanatképei: leszűrt, megszenvedett vallo
mások. S ha ezek a darabok a költő egy adott 
alkotói korszakában megszaporodnak, úgy 
jelzéseivé válnak egy felelősen átélt útkeresés
nek . . .

Garai több ízben feldolgozta már az Or- 
pheusz-mítoszt, s úgy érezzük a témához való 
hűséges visszatérése jóval túlnő utazása nyúj
totta élményein. A lehetőség varázsa tartja 
életben lírájában e motívumot, azé a lehető
ségé, amely a költészet mitologikus keletkezé
sének, a költőős sorsának átélésével új, szub
jektív tartalmakkal tölthető fel. A legfrissebb 
variáció alig néhány hónapja látott napvilá
got önálló kötetben, egy versesjáték formá
jában. S pár héttel később már sikeres rádió
játékként ismerkedhetett meg a művel a hall
gatók több milliós tábora.

Az új darab — az Orpheusz átváltozásai — 
nagyrészt szó szerinti hűséggel is egy korábbi, 
1968-as kötet, a K is  c so d á k  azonos című mun
kájára támaszkodik. Most mégis új, gyökere
sen átformált darabbal találja szemben magát 
a művel ismerkedő. A költői szemlélet alakító, 
változtató hatásának vizsgálata — jelen eset
ben — annál is inkább izgalmas feladatot je
lent, mert Garai legutóbbi kötetének záró
verse, a D á v id  k ö n y v e  — ez az „időszerűtlenül 
mai vers” — bibliai példázatba ágyazott köl
tői hitvallásával fokozott várakozást keltett 
a lírikus legújabb megszólalása iránt.

Garai legújabb Orpheusz-feldolgozásának 
hőse nem maga a címszereplő: a dal, a köl
tészet foglalja el a műben a központi helyet. 
Orpheuszt, ezt a mitologikus, szimbolikus 
alakot a szerző megfosztja minden tényleges 
főszereplői minőségétől — „elődei” aktív cse
lekvőképességétől —, vulgárisán fogalrúazva
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csupán eszközzé formálja. A költészet szolgá
lója, alázatos — önkéntes és belső szükségszerű 
vállalás nélküli — képviselője a művészet 
birtokába és hatalmába jutott embernek. Mit 
tehet a költő, ha egyszer kiválasztott, ha egy
szer nyakába szakadt a „költőség”, mint 
Jónásnak a prófétálás?

Garai egyértelmű válasza: a költőnek végig 
kell mennie kijelölt útján, végig kell futnia 
azt a pályát, amelyet a művészet világmeg
ismerő lehetősége eléje tár. Hiszen az alterna
tívák lehetősége lezárult az igazi metamorfózis 
megtörténtével : költő és művészete sorsszerűén 
összeforrt, egyetlen „árva, bolygó dallá” 
változott. Ebben a fajta megközelítésben azon
ban a költősors megjelenítése elveszti azt a 
morális meghatározóját, amely Garai egész 
eddigi életművét jellemezte : a személyes felelős
ségnek, az átgondolt és vállalt szerep súlyának, 
konfliktusainak motívumait. így adódik e fel
fogásból, hogy a legújabb Orpheusz-darab 
konfliktusos cselekményességét mindig Or
pheuszon kívül álló erők — szereplők — 
idézik elő. Ezért nem nő alakja tragikus figu
rává — kudarcai, testi pusztulása ezért nem 
váltanak ki a műélvezőből egy felfokozott 
katartikus hatást. . .

A műben a legkibontottabb, legszebb, em
berileg legmotiváltabb a  szerelem probléma
körének bemutatása. Valószínűleg közrejátszik 
itt az eredeti mítosz hatása is, de úgy véljük, 
fontosabb ennél, hogy következetesen kita- 
pinthatók azok az alapvető morális csomó
pontok — Eurüdiké és Orpheusz szerelmének 
kapcsán —, amelyek Garai költészetében e vo
natkozásban már korábban is jelentkeztek. A 
szer elem — túl a maga elkoptatott hétköznapi- 
ságán —, ez a teljes értékű, harmonikus viszony 
—  összefonódva a dallal, a költészettel — 
Garai szerint — az egyetlen hatalom, amely 
sikerrel szembeszállhat az emberi lét gyötrel- 
mes végzetével: a halállal.

Eurüdiké alakja ■— a mítosz legújabb kön
tösében — a kompozícióban súlyozottabb 
szerepet kap, mint valamennyi előző felfogás
ban. A szereplők aktivitása szempontjából 
szinte egy teljes fordulat áll elő, hiszen ez a 
figura válik közvetlenül — és áttételesen is — 
a darabban (a költészet mellett) a cselekvés 
előmozdítójává, a passzívan sodródó Orphe
usszal szemben. Túlnő Garai előző, egyébként 
sok tekintetben magvasabb — hasonló című 
-—elbeszélő költeményének nőalakján. Itt a férfi 
társa: élő testet öltött lény, merész és tökéletlen 
párhuzammal Madáchi Éva-kíváncsisággal 
megáldott teremtés. Ugyanakkor egy elvont,

desztilláltan eszményivé tisztított szerelem jel
képe is. Garai Eurüdiké-figurájának e „kettős
ségét” nagyrészt sikeresen hozza egyensúlyba 
a cselekmény folyamán.

Az alvilág megjelenítésében Garai régi fel
fogását eleveníti fel. Egy 1959-es Orpheusz- 
változatban írja: „A poklon a kísértéseket 
értsed / nem holmi sorscsapást, / miket meg
jártam sértetlenül, Érted / s járok naponta. 
Lásd: / se testem, se lelkem kárhozatától 
nem kíméltem magam. / S minden reggel fel
szállók a halálból / épen s mocsoktalan.” A 
verses játék alvilágot idéző fejezetében nyeri 
el egyensúlyát Eurüdiké figurájának ötvözete, 
s az egész szerelemprobléma itt kapja való
sághoz kötődő kontúrjait. Az alvilág, amely 
Garai könyvében egyáltalán nem a mítoszok 
alvilága, a szerelmesek számára kapcsolatuk 
fordulópontját jelenti. A próbákat, a vállalást
— melyek voltaképp az emberi kapcsolatok 
tényleges értékmérői — mindketten állják. 
Orpheusz a csábítóan szép Perszephoné karjai
ban sem felejti Eurüdikét, száz egyforma nő 
közül is felismeri, s Eurüdiké is tiszta marad 
Orpheusz számára — az undorító Kháron 
csókjai sem szennyezik be. Mindkettőjüknek 
meg kell merülni a mocsokban, meg kell „kí
vülről” semmisülni ahhoz, hogy kiütközzön 
kapcsolatuk „belső ragyogása”, tisztasága. 
„Mondtam, hogy ez is épp olyan lotyó, / akár 
a többi” — magyarázza Kháron, hiszen szá
mára érthetetlen, hogy Eurüdiké csak egyetlen 
kapcsolatban más, mint a többi nő. Hogy 
testiségén túl egy belső azonosság fűzi a költő
höz, ahogy maga fogalmazza: „Hiszen te nem 
is vagy más, / mint aki én vagyok.” S ezt a 
belső összetartozást már nem szakíthatja szét a 
testet öltött Eurüdiké végleges elvesztése sem. 
A költő létében most már végképp a tisztaság, 
a tökéletesség szimbólumává válik. Az ő te
kintetével járja Orpheusz a világot, ő fakaszt 
dalt ujjai nyomán a húron . . .

Az elvesztett földi társ hiánya Orpheuszt 
elvezeti a közösséghez, amelyet a mű első 
variációjában Garai egy gyönyörűen végig vitt, 
tudatos útkeresés nyomán tár elénk: „hadd 
fogjuk össze mindnyájunk magányát, / hogy a 
magunk magánya szétoszoljon” — írja. A 
verses játékban viszont hőse a közösséghez is 
csupán elvetődik. S mivel számára költésze
ten kívül más út, más létforma nem adódhat
— szükségszerű és véletlen találkozásaként 
egy közösség szolgálatába állítja művészetét. 
Munkadalt, szüreti éneket dalol — most már 
költőtársra lelve —, s mikor megöregedve, 
hangját vesztve, íjból lett lantja vándorbottá
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válik — e legutolsó szimbólummal jelezve 
élete alkonyát—, Orpheusz ismét csak egyetlen 
megoldást lát maga előtt: a forrásoknál, a 
megújulásban keresni régi hangját, dalához 
hű önmagát. így talál rá, vándorútja végén — 
leggroteszkebb fordulatként a műben — a 
„süket-holt világot”, az értetlenséget megteste
sítő három elhagyott, bosszúért kiáltó, meg
vénült szerető, akik elpusztítják a költőt. Meg
semmisítik földi létét, hogy utolsó átváltozásá
ban a költészettel, a szerelemmel egyesülve 
elérhesse az örökkévalóságot . . .

Garai saját műfaji meghatározása szerint, 
verses játéknak minősíti az Orpheusz átválto
zásait. Meglehetősen tág keretet ád e lehető
ség a műfaji sajátosságok alkalmazásának. És 
természetesen „bizonyos elemek számonkéré
sét” is megnehezíti. Ebben a vonatkozásban 
egyedül kiküszöbölhetetlen igény — mivel 
hangjátéknak, rádiós műfajnak készült a darab 
— a látványt pótló, csupán hanganyagra építő 
képszerűség. Itt Garai vállalkozását egyértel
mű siker koronázta. Ezen túlmenően azonban 
a darab megformálása hagy némi kívánalma
kat maga után.

Ugyanis a verses játék belső és külső formá
ját mindvégig egyenetlenség kíséri végig. Lé
nyegi, benső mozzanatát talán az írói szemlélet- 
módban kell keresnünk. Garai egy eltávolodó, 
objektivizáló helyzetből, művészi nézőpontból 
igyekszik szemlélni a kiválasztottságában és 
tehetetlenségében vergődő Orpheuszt. Hol gro
teszk, fanyar, ironikus szemlélettel figyeli ezt a 
voltaképp tragikus figurát, hol meg a sors- 
vállalás közössége fűti át sorait. A teljes 
azonosulás hősével a mű befejező soraiban 
történik meg — sajnos azonban ez a motívum, 
drámai megoldásának tökéletlensége miatt, nem 
nyeri el hatásában azt a súlyát, amely vélemé
nyünk szerint a szerző szándéka lehetett, s 
amely a darab végigkövetése után a műélvező 
igényévé is válik . . .

Az egyes átváltozások motiváltságának, ki
dolgozásának különböző mértéke, aránybeli 
eltérései rokon problémákra vezethetők vissza 
a lírai-drámai elemek alkalmazásával felmerült 
kérdésekkel. Garai annak ellenére, hogy szín
művet ír — és hibáival együtt egy maradandó 
élményt nyújtó szép darabot —, alapvetően 
ebben a munkájában is megmarad lírikusnak. 
A lazán fűzött szerkezet, egységekben cselek
ményesség, a történés sokszor elnagyolt, ki
dolgozatlan megoldásai, a túlzott tömörítések 
ugyan pozitív értelemben közrejátszanak a 
gyors pergetés megvalósításában, ugyanakkor 
az átmenetek hiánya, a nem kellően előkészí

tett drámaiságot tompítja. A verses játék 
igazi szépségét a lírai elemek túlsúlya bizto
sítja. Az a kristálytiszta, népdalokét idéző, 
áttetszőén finom hangvétel, amelyben az ér
zelmi, gondolati ritmus szabja meg a formát
— s amely Garai egész eddigi költészetének 
egyik tipikus színét jelentette.

Zahora Mária

U r b á n  G yu la :

A pokrif  k rón ika
Urbán Gyula ahhoz a nemzedékhez tartozik, 
amely ha szétszórva, ha „egyszemélyes tenger
alattjárókban cirkálva”, mégis együtt lépett a 
nyilvánosság elé a fiatal költők antológiáiban 
és mozgalmaiban. Az elszigeteltség is közös 
generációs élmény, mint ahogy az egész nem
zedék közérzete is nagyjából közös. Többször 
is elmondották, hogy a fiatal generáció tehetet
lennek és elfelejtettnek tudja magát, nem érzé
keli a költészet és a társadalom között hagyo
mányosan kialakult kapcsolatokat, megkésett- 
sége miatt szorong, s nem érzi azt a „társa
dalmi megbízatást”, amit az előtte járók magu
kénak tudtak, még pokolraszállásaikban is. 
Annyiszor és akkora hangsúllyal beszélnek 
magányról és légüres térről, hogy panaszaikon 
gondolkozni kell. Szimptomatikus, hogy még 
gyermekkori emlékeikben sem lelik meg a 
harmóniát, pedig a gyermekkor minden előt
tük járó számára nosztalgikus övezet. Nagy 
László és Juhász Ferenc a való világ — egysze
rűségükben is megdöbbentő — csodáit idézi 
fel, Kalász Márton, Ágh István vagy Marsall 
László is messze tűnt tündérvilágra, boldog 
szabadságra emlékezik. Az új generáció nem 
ilyen emlékeket idéz. Urbán Gyula is keserű 
„antinosztalgiával” gondol vissza gyerek
korára: „Lettem. Testem a világba szakadt. / 
Három csepp vízzel nyertem egy nevet. / Sírtam
— s hogy nem a fogam miatt — / nem tudták. 
Senki meg nem kérdezett” ( K i regge l h a l m e g ) .

De a jelen is csupa kozmikus és történelmi 
szorongás, kínzó álom, apró fenyegetés. „Már 
ellobbant az utolsó bokor is. / Egy sárkány 
gyomrában forog a Nap. / Templom az éj. 
Leköpdösött faláról / harang súlyával hull a 
vakolat” — hangzik egy jellegzetes Urbán- 
szakasz (E lá tk o z o tt  tá j ) .  Ezen a tájon legfel
jebb a szerelem hozhat időleges békét, nyugal
mat, páros magánnyá alakítva a szorongó
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egyedüllétet, páros dacba forrasztva a világgal 
szembeforduló eszméleteket.

Az emlékezésben is testet öltő rossz köz
érzet másoknál a személyiség alaprétegévé 
kövülhetett. Urbán Gyula, úgy tetszik, nem 
nyugszik meg ebben, mást akar. Költészete 
ezért — legalábbis legjobb eredményeiben — 
küzdelem lesz a magány és a tehetetlenség ellen, 
egy értelmesebb sorsért perel. Kötetéből szinte 
kiválnak azok a versek, amelyek e küzdelem
nek adnak alakot. A többi — a panasz, a 
rossz közérzet hangjai — kulturáltan szólnak, 
de majdnem mindig lefékeződik bennük a 
versépítő lendület, kialszik az indulat. József 
Attila intellektuális versein és az Üjhold köl
tőinek aforisztikus verskomponáló örökségén 
nevelődtek ezek a költemények; érvényes ké
pek, arányos szerkesztés, ép versbeszéd hozzák 
létre alakzataikat, de hiányzik belőlük az igazi 
lendítőerő. Pózokba siklanak, mint a T ájkép  
v a ssa l  é s  em berrel, amely a költészet „varázs- 
vesszőjéről” mondja: „Két vége füvet, csilla
gokat súrol / Átcsap közöttük szikra-életem.” 
Vagy távlatos-erőteljes kezdés után elakadnak, 
mint az erőteljes siratónak induló s kedvetlen 
elégiává fáradó A b o rtu sz  című vers.

A hitelesebb és érvényesebb versek azt az 
erőt keresik, amely az embert a rossz közérzet, 
a tehetetlenség, a magány fölé emelheti. Urbán 
a küzdésben és az értelemben látja ezt az erőt.

—  H iá b a  állsz. A z  á rn y é k o d  körü ljár.
A z  e lm úlástó l m o st se  sza b a d u ltá l. 
P ö rö g sz , m egállsz a  v á lto zó  időben , 
s  a  fö ld re  dűlsz m a jd  e g y s ze r  ö ssze tö r tén .

M o zd u lj!  E z a z  u to lsó  leh ető ség .
A  v iz  szabad, s  a  k e r tb en  a lm a  ég m ég. 
A  k e r íté s  vasa deres. U g o rd  á t!
V a g y  a d d  fe l,  m in t a z  a lm a fa  a  lom bjá t

— hirdeti V énasszonyok n ya ra  című versében. 
Az értelmet pedig a közönyös és értelmetlen 
világban élő emberi lény legfőbb lehetőségének 
tudja. Az ember értelme által ismeri meg a 
világ törvényeit és saját magát, értelme révén 
fogadhatja magába azt a szépséget, amit a 
világ kínál. A valóság csak létezik: rendet és 
harmóniát az ember alkothat ennek a valóság
nak a jelenségeiből. Ez a meggyőződés sugár
zik kötetindító, ars poeticát fogalmazó versé
ből, A  szen ten drei tem e tő b en  soraiból:

C sa k  a k i  hallja, ann ak szó !  a  rózsa , 
an n ak  kezében  ég e l  a  s z iro m .
E n seb e im et k eresem , s  ha vérzem , 
k iá lto zo m  a  tű zre  — s elfú jom .

A z  értelem és a küzdelem pedig lehetőséget ad 
arra, hogy az ember — ahogy Urbán Gyula 
látja — betöltse legfőbb hivatását: a terem
tést, az alkotást. „Teremts egy kertet! Vedd a 
tenyeredre! / Tíz dermedt ujjaddal kerítsd be! / 
És mentsd mögéje magad asszonyoddal, / 
világnál hatalmasabb dolgaiddal” — olvasom 
az Ő sz  sorait. Urbán a humánus értékek fenn
tartására és megőrzésére biztat, s ez zaklatott 
történelmi korszakokban valóban alkotó fel
adatot jelent. A nemzedéki panaszok után en
nek az etikai mondanivalónak a további ki
fejtésében és árnyalásában teljesítheti ki Urbán 
költészete a benne fölsejlő ígéreteket.

Mint ahogy az imént vázolt etikai mondani
való ölt alakot a fiatal költő eddigi legnagyobb 
versvállalkozásában: az A p o k r if  k rón ikában  
is. Ez a rímes szabad versekben, hosszú perió
dusokban fogalmazott lírai elbeszélő költemény 
Dávid király történetét dolgozta fel, de — 
különösen a király fiatalságának krónikájában 
— magáról a költőről beszél. A költő eszmél- 
kedését, belső forrongásait és emberi sorsát 
mondja el. És a költő mozgó-változó környezet 
történelmi sorsát is, e sorsnak konfliktusaival 
és dilemmáival. Hogy az A p o k r if  k rón ika  a 
jelenről és a közelmúltról szól, azt ironikus 
anakronizmusai is sejtetik: Dávid vonatra ül, 
kollégiumban lakik. A két övezet — a bibliai 
és a modern — éppen az ironikus egymásba 
játszatás révén egészítik ki egymást. A bibliai 
történet nem válik allegóriává, inkább általá
nossá teszi a mai történelmi konfliktusok és 
fordulatok értelmét, tanulságait.

Talán csak egyetlen ponton szállnék vitába 
vele. Urbánnak az a gondolata, hogy a harcok 
hősei után a béke emberei jönnek, akik majd 
felépítik a templomot, azt a templomot, amit 
Dávid is szeretett volna, de neki: a vérrel és 
fegyverrel beszennyezettnek nem engedte az 
Úr — ezt a gondolatot a fiatal generáció 
jellegzetes mítoszának érzem. Mítosznak, 
amely a magyar történelem elmúlt negyed- 
századának nemzedékeit túlságosan mereven 
osztja harcosokra és békeszerzőkre, „be- 
szennyezettelcre” és tisztán indulókra, s ezzel 
egyaránt nivellálja az idősebbeket és a fiatalab
bakat. Az induló költőnemzedék gyakran érzi 
úgy, hogy kimaradva egy történelmi korszak
ból, egy kalap alá veheti e korszak szereplőit. 
Pedig nem lehet mérlegelés nélkül egyenlőség- 
jelet rakni egy küzdelem minden résztvevője 
közé, mint ahogy az sem valószínű, hogy a 
jelen vagy a jövő már nem kíván — időnként 
nagyon is éles — küzdelmeket. Ennek ellenére 
az A p o k r if  k ró n ik a  értékes munka, Urbán
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nemzedékének egyikT legjobb vállalkozása, 
amely valószínűleg még fog vitákat kelteni. 
(K o zm o sz , 1970)

Pomogáts BÉLA

M a r  ú t i  L a jo s :

H ippi-akvárium
A regény érettségi előtt álló hőse, Máté, 
kevés habozás után leszakad egy bécsi turista- 
csoportról, és hazajövetel helyett nyugat-euró
pai nagyvárosokba vetődik ki. Az iró, jó 
meglátással, egyéni talajvesztését életének két, 
kiélezettségében szimbolikus mozzanatával 
motiválja. Az egyik: a szülők nemzedékéhez 
hagyományosan kötő köldökzsinór meg
fellebbezhetetlen elszakadása (ezt olvashatni 
ki a hathetes gyermeknek anyjától való el- 
hagyatásából, s abból, hogy kisiskolás korára 
hirtelen új apát kap : ötvenes évekbeli múltját, 
még nevét is megtagadó tulajdon apja szemé
lyében). Ez utóbbi a második mozzanatot is 
képviseli (kiegészülve egy kamaszkori rövid 
vallási hatással): a biztosnak hihető világnézeti 
fogódzó hiányát. Kint persze még kevésbé 
jut egyértelmű irányzékhoz: ideológiák meg
emészthetetlen masszájában.

Itt következik a szerző vállalta feladat: 
elkalauzolni bennünket az eszmék világában. 
Sorra megismerkedünk vallóikkal, s sza va ik b ó l  
a szervezett társadalom, a „magányos tömeg”, 
Riesman leírta gondolataival a fogyasztói 
társadalmak marcusei bírálatával, anarchiz
mussal, a manipuláció néven közismert, ele
venen ható ideológiai fegyverrel, a hippi
ideológia (Ph. Gleason szavával: „újroman
tikus”) jámbor pózú menekülésével, egy nir
vánára törő Kelet-rajongó intelmeivel, a gue- 
varizmussal, s a nyugati kommunisták nála 
óvatosabb taktikájával. Mit mond mindezek
ről Maróti? Az első nagy bökkenő: lényegében 
csak azt, hogy vannak. Ismerteti, mégpedig 
azon a szinten, ahogy a tájékozott olvasó is 
könnyűszerrel ismerheti őket, Marótiéval 
azonos forrásokból. S hogy eme lapalji 
jegyzetszerűn alapvető ismereteket nem told
ja meg saját gondolatokkal, annál is sajnála
tosabb, minthogy a tájékozottabb olvasó 
tájékozódása is igen körülhatárolt lehetőségek 
között maradt eddig. Ezekről a V ilágosság  
1970/8—9. számában megjelent Marcuse- 
íráshoz fűzött bevezető így szól: „az kell, 
hogy m ű v e i b ő l  megismerjük és marxista

igénnyel megvitassuk munkásságát, s fölényes 
utalások, álgyőzelmek helyett igyekezzünk 
m e g é r t e n  i”. Ehelyett „görcsösen igyek
szünk nem tudni róla, nem publikálni tőle, 
nem összemérni vele az erőnket”.

Maróti tehát beéri azzal, hogy összeállítja 
a hajó-katalógust. . .  Ebben azonban (és 
magában az írásban) szemlátomást nagy öröme 
telik. Egy ízben például öt oldalon át olvas
hatunk az egyik hős játék automatával való 
mérkőzéséről, különösebb funkció nélkül. 
Sőt, az előtte játszott vadidegen férfi játszmáját 
is végignézzük. Egy néhány fárasztó sztereo
tipiával van megtűzdelve a könyv. (Unos- 
untalan visszatér például: „mondta dallamos 
anyanyelvén”. Jóllehet külön megjegyezni 
csak azt érdemes, ha valaki nem anyanyelvén 
beszél.) Az írók évszázadokon át tartózkodtak 
egyvalamitől: elkísérni hőseiket oda, ahová 
a király is gyalog jár. Maróti e tekintetben 
(egyébként imponálóan nem erőlteti a modern
séget) újít. S a meglepő az, hogy a diarés 
megkönnyebbülés olvastán semmi megrökö
nyödést nem érezni, pusztán ennyit: hiába 
vélte érdekesnek a szerző. Maga a fogalmazás 
is kissé a duzzasztottság benyomását kelti. 
A túlírtság legfeltűnőbb a könyv kezdő (a 
történet végső) jelenetében: a rendőri fogdába 
zárt hős négy oldalon át elmélyülten szemléli 
lábát. Lehet, hogy ez célzatos Maróti részéről: 
a békaperspektívát kívánja megjeleníteni, azt, 
hogy hőse meglehetősen kevés fogékonysággal 
fogadta az őt elárasztó szellemi hatásokat. De 
ugyanezt el lehetett volna mondani a sűrítés 
elvének tiszteletben tartásával is. Annál is 
kevésbé érte meg a hosszas lábvizit, minthogy a 
későbbiekben magunk is elégszer láthatjuk: 
Máté „Életeleme . . . .  nem a fejtörés, hanem 
az élettevékenységek programszerű, rendszeres 
gyakorlása”.

Túl azon, amit önmagában jelent, a hősnek 
ilyetén passzív átlődörödése a történeten, 
több vonatkozásban meghatározó tényezőjévé 
válik a regényszerkezetnek. Először is mérsékli 
a szerző esszéírásra való eredendő hajlandó
ságát. Máté nem megfelelő partner okfejtő 
dialógokhoz. Ha az író e könyvében is sza
badjára engedné ismeretterjesztő kedvét, akkor 
például a nirvána kapcsán talán Tőkei Fe
rencnek az ázsiai termelési módra vonatkozó 
kutatásait is beleszőné — s esszéregénybe jog
gal. Az európai és az orientális eredetű eszme- 
áramlatok gyökeres eltérését enélkül nem lehet 
magyarázni. De nem szándékozott Maróti 
esszéregényt írni, a hagyományos fikciót 
választotta. — Szerzőnk kutatófizikusként
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kezdte pályáját; ennek kapcsán el kell gon
dolkodnunk egy mindinkább térhódító újabb 
áramlat kérdésein. A tudósok, szociológusok 
csinálta irodalomról van szó. Reménnyel 
néztünk alkotásaik elébe: jó, ha ilyen színfoltja 
is van a szellemi életnek, fokozott gondolko
dásra ösztönöz. De: nem mintha nem lehetett 
volna — mégsem lett igazán jó irodalom belőle. 
S igazában nem is mindig érthető, miért lép a 
széppróza felségterületére egy-egy tudós. Hi
szen ha jó érzékkel fogalmaz, az nem vész 
kárba saját szakterületén sem. Hogy milyen 
gyümölcsöző eredményt hozhat, arra jó példa 
Hajdú Péter uráli nyelvészete — a fényes racio
nalitás még stílusában is tetten érhető, s sok
szorosára fokozza tudásanyagának vonzó
erejét, a mű hatékonyságát. S ha a közgondol
kodás intellektualizálására gondolnak, már- 
csak azért sem szerencsés e tudósi szépiroda
lomra kacsingatás, mert manapság éppen a 
tudományos, ismeretterjesztő művek iránt 
van növekvőben az érdeklődés, s nem a 
szépirodalom iránt. És az sem kizárt, hogy 
veszéllyel fenyeget a „tudós-irodalom” : 
az Élet, amelyet Móricz Zsigmond hozott 
vissza, újfent „tőlünk messzetűnt” lehet. 
Nem azért, mert életidegen tudományos anya
got kényszerítenek szépprózába. Nem erről 
van szó. Hanem arról, hogy az irodalom lénye
géhez tartozik jelképes erejű történetének  
teremtése — Arisztotelész szerint az egész 
mesterségben ez a legnehezebb — és az ebben 
való jeleskedés vérbeli írót kíván. (Az persze 
természetes, hogy a par excellence szépiroda
lom autonómiáját magának kell megvédenie 
azzal, hogy állja a versenyt.)

Maródnak sem sikerül történetet konst
ruálnia. Akaratlanul is riportsorozat-jellegűvé 
lett a könyv. Ezzel függ össze, hogy a főhős 
jelentéktelen, képlékeny figura. (Személyi
ségében — nem pusztán szerepében.) Tenni
valója lényegében azonos egy riporterével: 
tartani a mikrofont. A könyv néhol útibeszá
molóvá szegényedik, egy tűzevő utcai mutat
ványának és egy mediterrán piacnak több olda
las részletezésével. Még nagyobb baj, hogy az 
eszmei vonatkozások is csupán hírlapi ri
port mélységéig tárulnak föl. Átélt életanyag 
híján lombikban készült irodalom benyomását 
kelti a könyv. Maróti előző munkája, A k o lo s
to r  elsősorban azért lehetett jóval jobb e 
regénynél, mert (s ha ezt érezni kevéssé is, 
de tudni lehetett) átélt, önmaga kiküzdötte 
világnézeti fejlődését írta meg benne.

Eljutottunk oda, hogy lassan megfogal
mazzuk a H ippi-akvárium  fő művészi fogya

tékosságát. Ha a kavargó ideológiák egybe
vetéséből nem is tud eredeti tanulságot le
vonni, egy életérzést mégiscsak meg kellett 
volna jelenítenie az írónak kellő hőfokon. Ám 
ezt sem nyújtja. Bizonyára azért, mert a 
szívén nem, pusztán higgadt értelmén engedi 
átáramolni anyagát. Ez az alkotó folyamatra 
vonatkozik. Hogyan csapódik le mindez a 
regényben? Szemléletesen árulkodik róla az a 
jelenet, amelyben a guevarizmus egy híve 
vitázik egy olasz kommunista újságíróval, az 
ő fontolgatóbb gondolkodásával. Ha vitájuk 
kimenetelének valamiféle következménye, sú
lyos tétje volna a történetben, vagy ha egyazon  
lé le k b en  vívná harcát a két fölfogás — művészi 
megoldás volna! Ezzel az emberarcúsággal 
nyerhetne esztétikai töltést a regény. így 
azonban nem emelkedik a művészet rangjára — 
éppúgy, ahogy a szerző tanulmányai sem, 
amelyekben beszámol többek között arról, 
milyen vita folyik a relativitáselméletről 
Jánossy—Elek és Novotázky— Marx György 
között. — Amikor föntebb az átélt élmény
anyagot kértük számon, nem az érdekelt, 
járt-e az író az olaszországi hippik közt. Azt 
kifogásoltuk, hogy szellemi izgalma eddig 
terjed: vannak ilyen problémák, én tudok ró
luk. Nem érezni, hogy rágódott volna rajtuk, 
hogy ezeknek konfliktusa megviselte volna 
őt — és hőseit. Nem terminológiában vagy 
analógiákban áttételesebben mutatkozik meg 
nála a természettudományos szemlélet. Úgy 
vesz számba hat ideológiát, mint hatféle 
sugárzást. Csakhogy míg ez utóbbiak léte 
megfér egymással, egyes ideológiák igazságai 
kizárják másokét.

Sajnos, semmiféle indulat nem érződik 
szövege mögött. Alighanem a világ bármely 
témáját ugyanazon a rezzenéstelenül higgadt
kívülálló hangon adná elő. Ha hangnemben 
nem is, szerkesztésben igazodik a változó 
témához — erről vall A  k o lo s to rra l való 
összevetés. Az elnemietlenedés folyamata (a 
fiú tehetetlenségének, a lányhős férfias adott
ságainak, ferdült hajlamainak lelepleződése) 
utólag ad egy másodlagos keretet a történet
nek. Ugyancsak átfogja a cselekvényt a kez
dettől sejtetett bűntény (olcsó megoldás félelme 
után kellemesen meglepő) elmaradása. Föl- 
tétlen erénye a szerkesztésnek, hogy kábító- 
szeres víziókkal való váltakozásban is példás 
rendet és világosságot biztosít. — Hogy végül 
nem sikerül sajátos műélményben részesítenie 
az olvasót, abban nem kis része van a könyv 
egyfajta linearitásának. A tartalom és forma 
együtt hullám zása  marad itt el, amelynek

58



alakzatai (csomópontjaival, impulzusaival) a 
lényeg kiemelését szolgálják, és esztétikai 
élmény forrásai. Ehhez azonban az írónak 
mélyebben kellett volna alámerülnie hőse 
sorsába.

Ügy tűnik, pusztán e világ érdekessége, 
nem hozzá fűző benső viszonya volt az, ami
ért Maróti a témához nyúlt. ( S zép iro d a lm i, 
1970)

Bárány László

B a r á t h  L a jo s :

Külső körön
Baráth új regénye meglepetést kelthet mind
azokban, akik előző műveit ismerik. Már a 
tematika is feltűnő: az író, akitől kritikusai 
a munkásélet ábrázolását várták, most más 
rétegről szól. De váratlan fejleményként hat 
az is, hogy letért a formális valószerüség útjá
ról, s bizonyos „modern” eszközökkel igyek
szik új területeket meghódítani magának.

Egyvalamiben mégsem tagadta meg eddigi 
beállítottságát: müvének társadalmi kötött
ségét közvetlen módon, már a tematika szintjén 
is demonstrálja. A magánélet szférájában ját
szódó cselekménynek az adja meg írói érdekét, 
hogy benne társadalmi viszonyaink áttétel 
nélkül nyilvánulnak meg.

Ha Baráth hagyományos ábrázolási mód
szereket alkalmazna, azt mondhatnók, regé
nyében megvizsgálja, mennyiben tekinthető 
társadalmunk nyitottnak, milyen a konzerváló 
és a dinamikus erők egyensúlya. Ha így fogal
mazunk, a témát magát feltétlenül jól írjuk 
körül, de egy tekintetben meghamisítjuk a 
regényt. A társadalmi szerkezet belenyúlását 
az egyéni élet viszonyaiba ugyanis Baráth nem 
á b rá zo lja  egy immanens cselekményszálra fel
épített regényszerkezettel, hanem illu sztrá lja  
egy mikromodell segítségével. Ez a mikro- 
modell — a sportolók szűkebb közössége — 
kiesik a társadalmi folyamatok fő sodrából 
(tehát nem felel meg a tipikusság követelmé
nyeinek), de kiválik a hermetikusan lezárt 
magánélet tartományából is (nem felel meg 
tehát a pszichologizmus követelményének 
sem). Igaz, szociológiailag eléggé hitelesnek 
tűnik ez a környezet, az írót mégsem ez a 
hitelesség vonzotta, hanem az a lehetőség, 
hogy ebben a közösségben egy a mindennapi 
élettől élesen elválasztott, alapvető ellentéteire

lecsupaszított viszonyrendszert leljen meg. Az 
vonzotta, hogy ez a világ voltaképpen meg- 
konstruáltnak hat. Hogy nem is világ ez már, 
hanem laboratórium.

Ebben a laboratóriumban azonban nem 
kísérleteznek, hanem pusztán demonstrálnak. 
Ezért nem fogalmazhatunk úgy, hogy az író 
m egvizsgá lja  az általa felvetett problémát. Itt 
a folyamat már egy eleve adott hipotézisből 
indul ki. A folyamat, melybe a hősök bele
kerülnek, voltaképpen csak annyi, hogy a 
hipotézis igazolódik. Ákáczos Béla, a fő
szereplő kezdettől fogva tisztában van — 
edzője révén — a befutottak konzerváló tö
rekvésével. Felfedezésként mindössze annyit 
ad hősének a végéhez ért cselekmény, hogy 
az érvényesülésért küzdőkön még a látszólagos 
alkalmazkodás sem segít. A műben lezajló 
társadalmi folyamat tehát nem előzmény, ha
nem következménye egy tézisnek. A regény 
így esztétikai értelemben dok trin er.

Az ábrázolásnak az illusztrálásra való fel
cserélése a parabola műfaji jellemzője. Baráth 
azonban nem elégszik meg egy áttetsző példá
zat megalkotásával, művét kiegészíti egy más 
síkban játszódó cselekményszállal is, parabo
láját megduplázza. A második cselekményszál 
Dávid király bibliabeli történetéből veszi anya
gát. összefüggése a főcselekménnyel az első 
pillanatban nem teljesen világos. Ebben a 
történetben ugyanis a király, a „konzerváló 
erők” képviselője jelenti a társadalmi hasznos
ságot a hatalmat megragadni próbáló ifjakkal 
szemben. Az az érzésem, hogy ez a szál rész
ben egy taktikai megfontolásnak köszönheti 
létét. Baráth el akarja kerülni a látszatot, 
mintha a fiatal írógenerációban egyre inkább 
tért hódító nonkonformista, permanens forra
dalmat hirdető irányzathoz tartozna — ami 
talán túlzott óvatosság. Jelzem, a mű tézise 
még egy korlátozásnak lett alávetve, de már 
főcselekmény szintjén. Baráth felléptet egy 
„pozitív hős”-t is, a helyi újság főszerkesztőjét, 
aki még apai érzelmeit is félreteszi, hogy igaz
ságot szolgáltasson a tönkretett ifjú tehetség
nek. Nem érdemes azon vitakozni, mennyire 
jellemző ez a példamutató magatartás, minden
esetre ez a mozzanat zárójelbe teszi az alap
problémát, a művet indirekt apologetikává 
zülleszti.

Ha a regényt parabolaként fogjuk fel, leg
lényegesebb oldaláról szemlélve minősítettük. 
Mégsem merítettük ki vele teljességét. A két 
cselekményszál összekapcsolásának alapelve 
ugyanis a m íto sz . Többször is láthatjuk, hogy 
a bibliabeii és a jelenkori történet szereplői
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összemosódnak. Az irracionalitás beáramlása a 
műbe teljességgel funkciótlan, ellene dolgozik a 
példázatosság logikájának. Félő, hogy Baráth 
csak a mindenáron való korszerűség vágya 
miatt nyúlt vissza ehhez a — szecesszióban 
alkalmazott — megoldáshoz.

A regény nyelvi megformáltsága is hordozza 
az eddig feltárt ellentmondásokat. Bár a do
mináns jelleget a példázatosság adja meg, a 
nyelv rétegeiből éppen ez az elidegenítő stiláris 
technika hiányzik, mely a modern irodalom 
valóban művészi értékű paraboláit (Brecht, 
Dürrenmatt) jellemzi. Ehelyett bőségesen talál
hatunk olyan stiláris effektusokat, melyek — 
idomulni igyekezvén a mitikus tendenciához 
— a szecesszió kelléktárából származtak á t . . .  
először Szomaházyhoz és a Tarzan-regények- 
hez, majd egyenesen Baráth Lajoshoz. Csak 
mutatóba idézek egy példát: „Egy filiszteus 
lány táncolt ki középre. Kezében pergett a dob, 
ágyékán fényes üveggyöngy világított. Átlátszó 
fátyol lebegett utána, és ahogyan m acskapuha  
lépteivel körbetáncolta az ünneplőket, vörös 
h ajában  m ég  e g yszer  véresen  m eg fiird ö tt a nap
su g á r .” (19—20. p. kiemelés tőlem — K. P.)

Ha mármost mérlegre tesszük a regényt, 
az eredmény távolról sem megnyugtató. Nem 
látunk benne sem elég valóságkutató elszánt
ságot, sem egységes struktúrát, s ezért el is 
marad a „világteremtés” aktusa, mely krité
riuma az esztétikai értéknek. Úgy tűnik, Ba
ráth különben indokolt útkeresése ezúttal 
zsákutcába futott. (M a g v e tő , 1971)

K elemen Péter

Thinsz Géza:

Á rn y já té k
Versek és fordítások

Az antológiák temetetlen koporsók. Századok, 
korok, stílusok gyömöszölődnek bele. Na meg 
megcsonkult tetemek, költők. Lábba, fejbe, 
derékba töri őket a szerkesztői elv. S ha ide
gen nyelvű az antológia, hozzájárul 66 fordító, 
szintén különböző korú, stílusú, képességű. 
Ez aztán az ezüstciráda a koporsón. Mindez 
egy maréknyi svéd versfordításról jut eszembe, 
Thinsz Géza stockholmi hazánkfia munkájá
ról. Külföldi hazánkfiai könyveiről csak en 
bloc illik írni, mert ugyan milyen elv alapján

emelne ki az ember egyet közülük? S itt újra 
megérkeztünk az antológiához, mármint a 
kritikaihoz. Mert folyóirataink kritikarovatá
nak terjedelmében hogyan írhatna az ember 
több tucat különböző korú, stílusú, képességű 
stb. szerző még több tucat munkájáról. Név
sorolvasás lenne ez számos absentiával.

Thinsz Géza nem szerkesztett svéd—magyar 
antológiát. Pár költő pár versét fordította le 
45 oldal terjedelemben. A költők kortársai, 
munkatársai, részben barátai. A versek a má
hoz és minden idők versolvasóihoz szólnak. 
És magyarul mindenekelőtt hozzánk. Eleve
nen, megrendítően, borzongatóan és felemelve. 
Ez bizonyára válogatás kérdése is. Olyan írá
sok ezek, melyeknek szilárdsága kibírja a 
fordítás utazásának rázkódtatásait, és olyanok 
is, melyeknek jellege megfelel a fordító rokoni 
érzékenységének. 14 költő 44 versével ismer
kedünk meg. Legtöbbjük számunkra csak név. 
Illik e neveket ismerni: Lundkvist, Ekelöf, 
Lindegren. Titokban összekeverjük őket, hisz 
olyan egyformák az antológiaköltők. De csak 
addig, amíg L u n dkvist hatalmas freskóhim
nuszát nem olvastuk az asszonyról. Büszkesége 
lehetne ez a vers Eliot-nak, Pound-nak, de 
mégiscsak Lundkvist saját büszkesége marad 
a rózsaszínű istenasszony, a nyájas arcát felénk 
fordító órjásnőstény, annyira a skandináv ég 
derengésében fekszik, annyira az Eddából lép 
elénk. Nem foszthatom meg a magyar vers
olvasókat ettől a verstől:

A z  a sszo n y  t i tk a i

L é p je te k  a  sá to rb a , a z  ívlám pa a lá , tek in tsé tek  
m eg  a z  a sszo n y t, a  m ezíte len  asszo n yt, 

a  tö k é le te s re  fo rm á lt te s té t ,  ruhátlanul. 
S o h a sem  fo g já to k  e lfe ledn i e  lá tvá n y t, em lék  

m a ra d
e g y  é le tre , v ig a sz  a  halá los á gyon , em lék  
m e ly  h arm ad- s  n egyed izig len  
a z  u tó d a ito k ra  is  fén y le n i fo g .
N e m , ő  nem  lá t ben n eteke t, m ég  nem  n y ito tta  

k i  a  s z e m é t,
h a lla n i se m  hallha t, m ive l m ég  a luszik , 
a  te s té t  á lm o d ja , a  s z é p sé g é t é s  t i  csupán 

e g y ü tt  á lm o d to k  ővele.
B á rm ilyen  k ö ze lrő l m eg n ézh e titek  ő t  
c sa k  m eg  ne ér in tsé tek , m er t e ltűn ik  

á lom  gya n á n t.
N é z z é te k  a  h asá t, e lé le g ző  fe h é r  dom bot, 

n é z z é te k  a  té rd é t, m ik én t m o zo g  a szem 
g o ly ó h o z  hasonlatosan  

n é zz é te k  lá th a ta tlan  k e z e k tő l  ö ssze fo g o tt  
d e re k á t
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és a m ellé t, o ly  e rő k  á lta l h ordozva , m e ly ek  
sü lly esz tik , em elik , a z  h lá m p a  a la tt  k in y íló  
s bezáru ló  b im bókka l.

És E k e lö f  is hiába vezeti az Árnyával szeret
kező Férfit keletre, Slemil rokonai északon 
vannak odahaza. Thásosi hősről beszél egy 
miniatűr balladában, aminek igazi hőse a 
hullámverés, de nem ám a lágy görög rengés, 
de az északi mondák kegyetlen tengerének 
sodra.

A  hu llám ok sodornak m ost e lő b b re  
a k a rcsa p á so k n á l is  sebesebben  
te  th á so s i hős, a  hullám ok sod o rn a k  
m o st e lőbbre , m ár m eg is fú l tá l  
ta lán , d e  m ég m indég v isz a  v íz , 
a  hu llám ok sodornak előbbre, 
k érle lh e te tlen .

В о S e tte r lin d re  ügy emlékezünk, amint pi
ros és nagy kedvű Falstaffkéntül asztalunk
nál, de ujjaival gyöngyöt pergetve skandál:

A vers
b o rostyán kövébe  zárva  
csillog  
a  p illan a t 
ö rö k k é .

E rik  L in degren  svéd pasztorálja 
5  e g y m á s  árn yékának  hőse

nappalunknak ezü stsze llő s fa so ra  
s  a z  erdőben egyetlen  eg y  fa le v é l  
é s  ö svén y  e lv e ze ti  a vér á ra m á t 
a  v ilá g  legvénebb tö lg yéh ez m elyn ek  
ú jszü lö tth ö z  hasonló a  koron ája

a  t é l  g ö rc se it fe lo ld o zó  nappalunk  
a  lá tó h a tá r t e lrin gató  hullám unk  
fe h é r lő  osz lopsoros tengerünk  
e zü s tö s  re jtje le k k e l sz ik rá s  ten gerünk  
ö rö k k é v a ló sá g g a l á tk ö tö tt  ten gerünk

Lindegren szózuhogásából az ember vissza
tér Vennberghez, a kevés szavúhoz, akinél 
minden szó, mint a teavirág, kinyílik leheletünk 
melegétől:

a  h a lá l c sa k  tü skebozó t 
a z  á t te ts z ő  v irágok  körü l — 
é js z ín ű  é k sze r :  
b e lé p ő  a z  ünnepélyre

S az utolsó nagy meglepetés Tom as T ran st-  
röm er, akiről eddig csak annyit tudtam, hogy 
kedves, nyurga fiú, a szegények pszichológusa,

verset ír és fordít, s lám, már monumentumot 
állított magának levegőből és hangból. P a lo ta  
című versének lenyűgöző monumentalitásából 
csak egy mázsás követ érzékeltet pár kiragadott 
szakasz

E gy szo b o r  á lld o g á lt m agánosait 
a sivár te re m  k ö ze p é n :  a ló, 
de nem  v e ttü k  e lő szö r  észre  
m ert le n y ű g ö zö tt a z  üresség.

Ideje vo lt m á r  h o g y  m egm ozdu ljunk  
A lóh oz m en tü n k . Ó riás i vo lt é s  
fe k e te  a k á r  a  vas. A  hatalom nak  
k ép e, h a lo tt h ercegekn ek  h a g ya ték a .

És s zó lt  a  ló :  , ,A z  E gyedü li én  v a g yo k .  
A z  üresség  m eg lo va g o lt és én le v e te tte m .  
E z i t t  a z  is tá lló m . L assan  n övekszem .
É s a  csöndet harapdá lom  ideben t.”

Üdvözlöm a magyarul beszélő svéd költő
ket, s Thinsz Gézát, a varázslót, aki a szerény 
terjedelmű fordításműhöz ugyanolyan szerény 
terjedelmű részt csatolt a saját verseiből. Ezek 
olvastán megértjük, miért sikerültek a fordí
tások. A magyar beszélt nyelvvel párhuzamos 
hangzású, ötletes nyelvi fantáziájú versek ezek. 
Thinsz az impresszionista, elmosódott lágy
ságtól a brechti bökésekig mindenre képes, 
íme:

K on gó  szé k so ro k  e lő tt

O tt á ll a  szín padon , — a  n éző tér üres, 
m áshol szó ra k o z ik  a  nagyérdem ű p u b lik u m , 
harsány orfeu m okban  ágáló  m u ta tvá n yo k o n  — 
o t t  á ll  a szín padon  é s  önm agának já ts z ik  

gőgösen,
pazarló  n agyú r; s z a v a k a t  ve t a kongó s z é k s o ro k  

elé,
hangjára fe lé le d n e k  a  h án yt szem ű  re f le k to ro k ,  
á tiz z ik  a  terem , m e g te lik  é le tte l c sordu lásig , 
s  eg y  sápadt je g y s z e d ő n ő  fe ls ír  bo ldogan :
„ e z t  m ég a  L eg n a g yo b b  sem  já ts z ta  volna  

szebben” ,
o tt  á ll  a  színpadon  — s  m ár csak  o ly k o r  g o n d o l  

arra , hogy
nézők  nélkül já ts z a n i:  szo k á s  s illem  ellen  

való  —:
de tudja, hogy a  v a sta p sn á l is  é lte tő b b  a  já té k .  

( M agyar K ö n y v k ia d ó , S tockh o lm , 1970)

KÁROLYI AMY
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A P ár iz s i  K om m ün é s  a z  iroda lom  
k a p c s o l a t a

Az Europe „Kommün” számáról

A népszerű baloldali francia folyóirat, a 
Romain Rolland alapította Europe hosszú 
fennállása alatt céljának elsősorban a haladó, 
a szocialista eszmeiségű irodalom gondozását 
tekintette. Ezt a törekvést jelzi a legújabb, 500. 
szám is, amelyben a világ első munkáshatal
mának, az 1871. március 18— május 28. között 
fennálló Párizsi Kommün kulturális vonat
kozásainak sokoldalú feldolgozását végezte el 
a lap népes szerzőgárdája. A vállalkozás nem 
tekinthető könnyűnek, mert amíg a Kommün 
történelmi és történetfilozófiai szerepének 
vizsgálója már több évtizedes — a marxizmus 
klasszikusainak elemzésére épülő — kutatási 
anyagra támaszkodhat, addig az adott idő
szak kultúrpolitikájáról, művészeti életéről, 
irodalmi és képzőművészeti alkotásairól eddig 
meglehetősen kevés anyagot tártak fel, a 
részeredmények értékelésére alig fordítottak 
gondot. A lap szerzői is érzik, több tanulmány
ban utalnak is rá: a francia irodalom- és 
kultúrtörténetek a Kommünről hol megfeled
keznek, hol pedig nagyvonalúan túlsiklanak 
lapjain; a marxista szempontú elemzés pedig 
mindeddig csak kezdeti stádiumában van.

A  korábbiakban végzett — gyakran csak 
népszerűsítő színvonalú — kutatások közül 
kétségtelenül az Europe 1951-es jubileumi 
„különszáma” emelkedik ki. A lapnak ez a 
belső hagyománya jó alapot adott, de kötelezte 
is a szerkesztő bizottságot: Pierre Abraham 
köszöntője leszögezi, hogy legújabb számuk 
anyaga — leszámítva egy-egy dokumentum
részletet — teljesen új. Kérdés, hogy az Europe 
képes-e hagyományait azonos színvonalon 
továbbvinni, hogy húsz év elteltével tud-e 
önmagához és az egyéb kutatásokhoz képest 
újat mondani.

A Kommün irodalmát ért polgári támadá
sokkal vitázva több tanulmány is helyteleníti 
azt az érvet, amely számon kéri a kommünár- 
költőktől, hogy hetvenkét napos küzdelmük 
során miért nem hoztak létre a klasszikusnak 
tekintett francia irodalom színvonalát megkö

zelítő, de tartalmi-világnézeti szempontból 
új „elsővonalbeli” művészetet. Ez tette szük
ségessé, hogy feltárják a Kommün művészei
nek eseménydús életútját, az írói és a politikai 
harc egymásba fonódását, egyúttal annak okát 
is, hogy a Párizsi Kommün költői a tökéletes 
megformáltságra törekvő — mozgalmuk tető
pontján álló — parnasszisták színvonalát 
miért nem érhették el, hogy a prózaírók a 
francia regény vonulatába — leszámítva az 
egyetlen Jules Vallèst — miért nem kapcsolód
hattak be. De rámutatnak arra is, hogy ennek az 
irodalomnak az értékét nem is ilyen össze
vetésekkel kell meghatározni.

A  Párizsi Kommün kulturális vonatkozású 
eredményei két területen jelentkeztek: egy
részt a politikai harc áramlatában megvaló
sított kultúrpolitikai intézkedések érdemlik 
meg az utókor figyelmét, másrészt az új 
kulturálódási lehetőségek inspirálta művészet
elméleti nézetek, illetve szépirodalmi — első
sorban lírai — művek képzehetik elemzés 
tárgyát.

Az Europe szám szerzőinek többsége is 
világosan felismeri, hogy a Kommün újszerű
sége kultúrforradalmi jellegű, a hatvanas 
évek franciaországi artisztikus-arisztokratikus 
kultúrpolitikájával és hivatalos irodalmával 
szemben abban áll, hogy — egyetemes vonat
kozásban is először — megkísérelte a kultúrát 
a tömegekhez eljuttatni, a legszélesebb nép
rétegek kulturális nevelését biztosítani. Ehhez 
a művészeti „termelést” egy nem vulgáris, 
de közérthető szintre kellett leszállítani.

A kultúrpolitikai elvek és a szépirodalmi 
eredmények szoros kapcsolatának igazolását 
több írás is megkísérli: a történelmi események 
elemzése és illusztrálása, illetve történetfilozó
fiai értelmezése további lehetőséget ad a Kom
mün alatt virágzó újságírás bemutatására, a 
kommünárok demokratikus iskolapolitiká
jának ismertetésére, a színházi élet és a hang
versenyek kultúraközvetítő szerepének szoci
ológiai elemzésére. A résztanulmányok mind
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ezen területeken a nép számára megvalósított, 
a nép céljaiért küzdő kulturális harc eredmé
nyeire mutatnak rá.

Több visszaemlékezésből megtudhatjuk, 
hogy már Párizs ostromától kezdve megszapo
rodott a kiadott sajtótermékek száma, aminek 
következtében például a Vallès szerkesztette 
Cri du Peuple esetenként elérte — az akkoriban 
szenzációnak számító — 80—100 ezres pél
dányszámot; hogy új forradalmi lapok in
dultak be és jutottak el a legszélesebb olvasó- 
közönséghez. A kötelező, általános és ingyenes 
népoktatás bevezetése, a Courbet irányította 
művészek szövetségének létrejötte, a szín
házak és hangversenytermek megnyitása mind
megannyi kultúrpolitikai szempontból jelentős 
adalék — nem vitatható; a szerzőgárda 
ennek bemutatása után akkor kerül nehéz 
feladat elé, amikor azt kutatja, hogyan tudott 
ez a — kulturális élet egészére átterjedő — 
demokratizálódási folyamat már kiforrott 
írókat új célok elérésére, új világnézet vállalásá
ra ösztönözni, illetve már nyíltan szocialista 
eszméket hirdető művészeti pályákat útnak 
indítani.

Lukács György írja egyik művében, hogy 
nincs abban semmi meglepő, ha jelentős 
történelmi változások idején az új valóság 
tényei a haladó eszmékhez felnőni képtelen 
gondolkodók szemében értelmetlennek, brutá
lis, nyers valóságnak tűnnek. Alapvetően 
ez a magatartás jellemezte a hetvenes évek 
francia értelmiségének döntő többségét is: 
Taine és Brunetiére reakciós magatartása, 
Georges Sand és Renan a polgári liberalizmus 
védelme, Flaubert és Gautier a hagyományos 
kultúra, a szellemi élet autonómiájának féltése 
miatt foglalt nyíltan állást a Kommün és 
művészete ellen; de a sort még tovább folytat
hatnánk.

Közelebb állt a Kommün törekvéseinek 
megértéséhez Victor Hugo, aki ha eszmei 
téren nem is tudott felnőni céljaihoz, mégis 
számos szép versben üdvözölte a hősöket és a 
barikádharcot; illetve Verlaine, akinek hol hő
sies nemzetőr volta, hol gyáván meghunyász
kodó kispolgári magatartása költészetében 
végül is a forradalom egyöntetű éltetését ered
ményezte. Kár, hogy ezen túlmenően egyikük
ről sem tudhatunk meg ennél többet, mint 
ahogy Rimbaud elemzése is igen szűkszavú, 
pedig költészeti indulása szorosan a Kommün- 
höz kötött: költészeti forradalma — tágabb 
összefüggésekben nézve — 1871 forradalmi 
hangulatából táplálkozott.

A „Kommün költészete” terminuson azon

ban csak kisebb mértékben szokás az 1871-es 
év Rimbaud-típusú művészetét érteni. A szo
rosan vett kommünár költészetet nem „hiva
tásos” írók teremtették meg, művelői: poli
tikusok, munkásőrök, irodaszolgák, munkások, 
kishivatalnokok. Az anonimitásból többnyire 
csak az értelmiségi származású szerzők emel
kednek ki: a tanítónő Louise Michel, az 
ügyvéd Goston Crémieux, az újságíró Eugène 
Vermersch és Henif Brissac. Kedvelt műfajuk 
volt a líra, főleg a dal, kisebb mértékben a 
rövid lélegzetű publicisztikai műfajok; a 
hosszabb terjedelmű regényt és drámát — 
leszámítva Jules Vallès regényeit — ez az 
irodalom nem művelte.

Az aktualitás közelisége jellemzi a kommü- 
nárok költészetét, a mindennapi életnek, a 
harcnak a feldolgozása. Művelői nem is
kolázott poéta doctusok, a versben a forra
dalmi lendület végigvitele teremti meg az 
összekötő elemet. Egyszerű, szilárd logikai 
vázra felépített, könnyen áttekinthető műveik
kel — gyakran tudatosan — az „ünnepélyes 
parnassz” elvontságával szemben igyekeztek 
életközeiben maradni.

Franciaországban ez a költészet nem hagyo
mány nélküli, az 1830-as és az 1848-as forra
dalmak írásai a Kommün alatt újra feléledtek, 
verselésre ösztönöztek. A csataképek leírása, a 
hősök és a mártírok megörökítése, a munkás
élet bemutatása alkották a közvetlen témákat; 
az ezek kiváltotta emóciók bemutatása adja 
a versek hangulatát. A gondolati letisztultság 
és életközelség jelentkezik a művek külső 
formájában is, az egyszerű beszélt nyelvben, 
a népköltészethez közel álló verselési és rím
technika használatában. Ez a tudatosan vállalt 
program végül is lehetővé tette, hogy a túl
zottan elvonttal, az elefántcsonttoronnyal 
szemben újra megjelenjen a friss hang a fran
cia költészetben.

A résztanulmányok anyagára támaszkodva 
jogosan teszi fel azt a kérdést az egyik legszebb 
tanulmány írója, Jan О. Fischer, hogy a „Kom
mün irodalma” fogalom milyen kategóriaként 
értelmezhető. Rámutat, hogy képviselőit ne
hezen lehetne irodalmi „iskolának” tekinteni, 
hiszen a művek világnézeti, tartalmi és formai 
sokfélesége több iskolai együttéléséről tanús
kodik. Az alkotások stílustörténeti képe is 
bonyolult: romantika és realizmus, natura
lizmus és a parnassz néhány haladó vívmánya 
keveredik, sajátosan ötvöződik ebben a költé
szetben. Időhatárok közé is nehéz beszorítani, 
egyrészt mert a korábbi forradalmak anonim 
költészete ekkor újraéledt és már az ostrom
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alatt keveredett az új szocialisztikus irodalom
mal; másrészt mert a Kommün leverése után — 
részben külföldi emigrációs központokban, 
részben börtönökben — tovább élt ez a költé
szet. így Châtelet, Delorme, Clément és az 
Internacionálé szerzője, Pottier tovább alko
tott, legjobb műveiket a hetvenes évek végén 
írták, ekkor kapott a Kommün alatt meg
fogalmazott gondolatiságuk adekvát kifejezési 
formát. Ez nemcsak a fAm m ün irodalmának 
továbbélését, hanem későbbi felvirágzását is 
eredményezte; több hullámban történő újra
éledése nem teszi lehetővé még csak egy jelzés
szerű záró évszámhoz való kötését sem.

Fischer ezeknek a kérdéseknek a felvetése 
után más megoldással próbálkozik, a XIX. 
századi francia irodalomra jellemző hagyo
mányos ellentétből: az önmagába zárkózó 
írói világ és az objektív valóság elszakadásából 
indul ki. A kommünár költők újdonságát az 
említett ellentéttel való gyökeres szakításban 
látja, abban, hogy a külső világ objektív 
elemei és a költői emóciók nemhogy elkülö
nülnének egymástól, hanem tökéletes egység
ben jelennek meg: a forradalom és a tragikus 
események a szerző és az olvasó közötti fiktív 
dialógus formájában spontán módon értel
mezést is kapnak, érzéseket váltanak ki és 
közvetítenek. „A szerző most már se nem ro
mantikus mágus, se nem a tények passzív 
rögzítője, mivel az olvasóval megosztja azon 
tapasztalatait, amelyekből tanulságokat akar 
levonni.” S bár az egyes műveket ez külön- 
külön nem minősíti, de a Kommün költészeté
nek egészét nézve — összevetve a kor „hivatalos 
irodalmával” — feltétlenül értékelő kritérium: 
tartalmi szempontból a külső és a belső világ, 
művészetszociológiái szempontból író és ol
vasója egymásra találását jelenti.

Amíg a kiadvány több tanulmánya is 
foglalkozik a Kommün irodalmának külföldi

hatásával, addig viszont egyetlen írás sem veti 
össze a francia forradalmi költészet hagyomá
nyaival, illetve a szocialista irodalom 1871 
utáni fejlődésével. Pedig élő hagyományokhoz 
nyúlt vissza ez a költészet, és maga is termé
keny hagyománnyá vált. A francia líra azon 
vonulatának a szerves része, amelynek korábbi 
állomásai az 1789-es, az 1830-as és az 1848-as 
forradalmak idején vannak, de ezeknél mind 
mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban 
jelentősebb. Mint összegzés, átveszi és gazda
gítja azok gondolati anyagát, formai vívmá
nyait; mint kiindulás, a századforduló szo
cialista dalköltészetéhez, a XX. század tuda
tosan kritikai realista művészetéhez teremt 
alapokat.

A négyszáz oldalas kiadvány a Párizsi 
Kommün kultúrpolitikájáról, művészeti éle
téről, irodalmáról sok érdekességet tartalmaz. 
A közzétett gazdag dokumentum- és fotó
anyag összeválogatása viszont — a szerkesztési 
alapelvekből következően — kissé önkényes. 
Az 1951-es kiadvánnyal szemben — melyben 
a közölt tanulmányok szűkebb körben mozog
tak, de elmélyültebbek voltak — most a lap 
sokirányú téma megközelítésére, horizont
bővítésére törekedett. így viszont kevés 
kivételtől eltekintve az értelmezés területén 
továbblépni alig-alig tudott. A mikroesztétikai 
elemzések, portrék (Blanquiról, Frankéiról 
stb.), a pályaképek, a történelmi eseményeket 
felidéző írások, a különböző művészeti ágak 
fejlődési rajzai — önmagukban mindmegany- 
nyi érdekes, jól használható írás; de a kellő 
koncentráltság, a szintézis hiánya egy más irá
nyú lehetőség elmulasztását is bizonyítja. 
A jubileumi szám végül is mint forrásgyűjte
mény, mint különálló írások antológiája jelen
tős értéket képvisel.

Szőcs Ferenc
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SŐTÉR I STVÁN

A közm űvelődés új tá v la ta i
Aczél György könyve a szocialista művelődéspolitika mai gyakorlatának olyan alap
elveit fejti ki, melyek következetes erőfeszítések és intenzív elméleti munka eredmé
nyeként, évek során kristályosodtak ki. Ez az elvrendszer azt a történelmi helyzetet 
fejezi ki, melyhez társadalmunk fejlődése elérkezett, s azokat a célokat szolgálja, 
melyek felé nemzetközileg és nemzetileg ez a fejlődés mutat. A marxizmus —leniniz- 
mus konkrét alkalmazásának példájaként ez az elvrendszer a szocializmus nemzet
közi célkitűzései felé segít továbblépnünk, és kultúránk nemzeti sajátságait alko- 
tóan használja föl e cél elérésére. Közművelődésünk egy új korszakának programja 
bontakozik ki a kötet írásaiban, és ez a program a fejlődés korábbi szakaszainak 
és kialakult helyzetünknek beható elemzésén alapul. Ezeknek az írásoknak élénk 
gondolatisága, mértéktartó hangneme, tapintata és felelősségérzete egy új szellemi 
klímát is kifejez; ez a klíma a szocialista kultúra kibontakozásának is új, az eddi
ginél kedvezőbb feltételeit nyújtja.

A kötet írásaiban következetesen vissza-visszatér a kontinuitás és a diszkontinuitás 
kérdése. Szocialista fejlődésünk mostani szakaszában is az alkotó marxizmus egyik 
legfontosabb kritikai feladataként jelentkezik ez a problematika. Mi az, ami alapként 
és vívmányként megmarad az új szakasz számára, és mi az, amiben el kell térnünk 
az eddigiektől? A tudatosan irányított és megteremtett történeti folyamatnak való
ban élő kérdései ezek, s eldöntésüktől szinte nap mint nap függ cselekvésünk helyes
sége, időszerűsége. A valóság elemzése, az elérendő célok számontartása és a vallott 
eszmék következetes szolgálata döntheti csak el, hogy mitől nem szabad eltérnünk, 
és miben nem járhatunk már el a régi módon.

Lenin arra tanított bennünket, hogy mozgásában szemléljük és ragadjuk meg a 
valóságot. Mindez új és új választási helyzetek, termékeny dilemmák elé állít : helyzet 
és cselekvés kritikáját kell újból és újból elvégeznünk. Ennek a kritikaiságnak komoly 
példáival szolgál az Eszménk erejével című kötet. (Kossuth 1970)

Életünkben a kontinuitás és a diszkontinuitás jelenségeinek egysége, — de más
másféle arányú egysége valósul meg minduntalan. A forradalmak a diszkontinuitás 
legnagyobb mértékét jelentik, de még a forradalmak is kontinuitást tartanak fenn a 
múltból mindazzal, ami velük rokon, tehát történelmileg jó és helyes. A forradalmak 
maguk is a forradalmi törekvések és az osztályharc kontinuitásán alapulnak. ,,A jót 
megőrizve meghaladni, a rosszon — elvetve azt — túllépni, azt hiszem, ez a helyes 
útja népnek és irodalomnak egyaránt” : így fogalmazza meg Aczél György a kon
tinuitás és a diszkontinuitás kritikai elvét, és ez az elv a történelem tudatos vitelének, 
megteremtésének dialektikus elve is.

A kötetnek talán legfontosabb írása a Művelődéspolitikánk és a marxizmus hegemó
niája című tanulmány, mely nem csupán programot ad, de azoknak az előzményeknek 
kritikai elemzését is nyújtja, melyekhez a kontinuitás szálaival kapcsolódunk, de 
amelyektől a diszkontinuitás cezúrája el is választ bennünket. Ez az írás rámutat 
mindarra, ami miatt szükséges is eltérnünk a múlttól, ha annak hibáit nem akarjuk 
megismételni. A jelen művelődéspolitikája nem válhatik tudatossá, ha ez a történeti
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visszatekintés és elemzés nem valósul meg. Aczél tanulmányában termékenyebbnek 
bizonyul ez az elemzés, mint azokban a dokumentumokban, melyek eddig a felsza
badulás utáni korszak értékelésére vállalkoztak.

A  Kulturális politikánk néhány kérdése című előadás is ennek a korszaknak tag
lalására tér ki, s ez az írás, az előbbivel együtt, jelentősen járul hozzá ahhoz, hogy 
az új magyar irodalom kialakulásának történeti körülményeit helyesen lássuk. 
A  kontinuitás és a diszkontinuitás következetesen alkalmazott elve — vagyis a két 
jelenség együttes, párhuzamos szemlélése — teszi lehetővé, hogy a szerző két szélső
séges felfogást kiküszöböljön. Nem minden kezdődik újra 1945-tel a magyar szellemi 
életben, — és 1945-ben nem egyszerűen a harmincas évek kulturális helyzete folyta
tódik tovább. Az 1945 — 1948 közt kialakult fejlődést az 1948—1953 közti szakasz 
művelődéspolitikája egyszerűen „mocsári virágzásnak”, „Babits halotti maszkjá
nak” minősítette. Ilyen minősítés nem is lehet meg bennünket egy voluntarista mű
velődéspolitika részéről, mely olyan szálakat is eltépett, melyeket épségben kellett 
volna tartani, s melyeket később csak nehezen lehetett valamiképp újra helyreállítani. 
Ez a tévesen megvalósított diszkontinuitás ugyancsak megbosszulta magát 1956-ban, 
s a károkat csak az 1960-as évek művelődéspolitikája számolhatta föl végképp.

Az 1945 —1948-as korszak nem „mocsári virágzás” volt, nem is „halotti maszk”, 
hanem a magyar irodalom sokrétű, gazdag újjászületése, lehetőségeinek valóban 
felszabadult kibontakozása. Ezek a lehetőségek megvoltak 1945 előtt, de visszafoj
tott, tehetetlen állapotban, s az ország politikai felszabadítása nélkül elsorvadtak 
volna. Az 1945 utáni három esztendő írói pályáin a felszabadulás időpontja konk
rétan kimutatható, minőségi korszakhatárt jelöl. Még azok az alkotók is, akik 1945 
előtt a legmélyebb válságba sodródtak, legjobb hangjukat a felszabadulás utáni 
korszakukban találták meg (pl. Szabó Lőrinc).

Aczélnak igaza van abban, hogy az 1945 — 1948-as korszak nem oldotta meg azo
kat a kérdéseket, amelyeket „ma meg kell oldanunk” (62.1.), de azt sem állíthatjuk 
egyértelműen, hogy az akkori művelődéspolitika „nem erőltette a kultúra területén 
az ideológiai harcot”. Ha ugyanis Lukács György akkori működésére visszagondo
lunk, azt kell látnunk, hogy az 6 művelődéspolitikai koncepciója 1945 és 1948 között 
épp az új, a szocialista irodalom kialakulásának szerves előfeltételeit teremtette meg, 
— az 1949-es Lukács-vita pedig ezt a lehetőséget mindenestül elvetette. E vita csak 
a Rajk-per légkörében alakulhatott ki, s e per „enyhébb” irodalmi járuléka is volt. 
Nem  kétséges, hogy 1945 és 1948 között is méltánytalan, mostoha elbánásban része
sült több jelentős alkotó (pl. Németh László), de ezeknek helyzete még nehezebbé vált 
1948 és 1953 között. Az 1945 és 1948 közt kialakított jó alapokon viszont az ő élet
művük is hamarább, egyenletesebben épülhetett volna tovább.

Méltányosan jár el Aczél György, amikor az 1948 — 1953 közötti korszak újonnan 
jelentkező tehetségeire, mégis megszületett, értékes műveire rámutat (103. 1.). De 
ezek az új tehetségek is elsősorban 1953, vagy még inkább 1957 után találtak igazán 
magukra. 49 és 53 között ők is éppúgy csak a lehetőségeiket tudták sejtetni, amiként 
lehetőségeit mutathatta csak meg 1945 előtt a felszabadulás után kibontakozandó 
irodalom is. Mindaz, amit valóban helyes kezdeményezésnek érezhetünk 1948 után, 
csak az 50-es évtized derekán vagy végén érvényesülhetett igazán.

Világosan el kell választanunk a voluntarista szakasztól az 1953 — 1956 közötti 
fejlődést, mely — eltekintve bizonyos ingadozásoktól — ismét egészséges irányba
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mutatott, s melynek eredményeihez 1957 után is vissza lehetett térni. Ezt a mind 
biztatóbb folyamatot 1956-ban az irodalmi élet viharai szakítják meg, de csak ideig
lenesen. Az 1957 utáni években egyre inkább egy kívánatos és szükséges kontinuitás 
helyreállításának lehetünk tanúi.

2

A tudat, a hagyomány folyamatosságának elvét érvényesíti Aczél György, amikor 
arról szól, hogy „egyetlen néppel sem lehet mindennap újra és újra megtagadtatni azt, 
amit tegnap kínok és keservek között teremtett” (146.1.). A  kulturális örökség lenini 
elve itt átvezet bennünket irodalmunk, művészetünk hagyományainak kérdéskörébe, 
melynek szűkebb vagy tágabb értelmezése máig vitás maradt. Szerintünk a magyar 
irodalom ragyogóan és egyértelműen forradalmi alkotásain kívül sok olyan alkotást 
kell örökségként őriznünk, melyek nem forradalmiak ugyan, de „kínok és keservek” 
között, népünk jobbik énjének megszólalásaként jöttek létre. Ezeknek a müveknek 
megítélése is a mai kultúra szférájába tartozik, hiszen ezek a művek jelen vannak 
tudatunkban, és súlyos kár származnék abból, ha jelen nem lennének.

Arra is gondolnunk kell, hogy a marxizmusnak nemcsak a hazai területen szük
séges érvényt szerezni, és nemcsak hazai viták erősíthetik igazságunkat. Talán még 
az sem elegendő, hogy a kívánt hegemónia kialakításában éppen a vitáknak szánjuk 
a legnagyobb szerepet. A marxizmust megvalósító alkotásokra kevesebb figyelmet 
fordítani, mint a feltűnőbb, zajosabb vitákra: hiba lenne. Nem mindig érezzük át 
nemzetközi lehetőségeinket és kötelességeinket; a házi tűzhely mellé ültetjük a 
marxizmust, pedig annak eredményeit szélesebb körben is megmutathatnók. Az 
eszméinek erejével érvényesülő marxizmus előtt nagyon is érdemes megnyitnunk a 
nem-szocialista világba vezető utakat is, hisz az igazság igényli, hogy megismer
tessék.

A marxizmus hegemóniájáért kialakított új program feladatait társadalomtudo
mányunk, irodalomkritikánk, irodalomtörténetírásunk őszinte készséggel, bizalom
mal vállalja. Mert ez a program fontos szerepet szán épp a kritikának: „Mindenek
előtt a kritikától várja a közönség és a művészeti közélet is, hogy segítsen eligazodni 
az egyes alkotások világnézeti és művészeti értékelésében” (12.1.). Mit tehet a kritika 
e program megvalósításáért?

Kiváló kritikusi gárdával rendelkezünk, de kritikai életünk ziláltabb, mint valaha. 
Folyóirataink kritikai rovatai hovatovább nem is tekintik már feladatuknak, hogy 
a magyar irodalom alkotásait akár csak nyugtázzák, — ötletszerűen és önkényesen 
döntik el többnyire, hogy miről írnak és miről hallgatnak. A kritikai munkának azt 
a teljességét, melyet a Magyar Csillag vagy a Nyugat valósított meg, sőt, aminőre még 
a Magyarok vagy a Válasz is példát adott: ma már sehol sem találhatjuk meg. Vélt 
vagy valódi elégtelenségei ellenére még mindig a Kritika című folyóirat fejtett ki 
elméleti igényű céltudatos kritikai munkát.

A művelődéspolitika mindennapi gyakorlata segíthet ezen a helyzeten, jó rovat
vezetők feltámaszthatják a kritikai életet, tisztességes és tehetséges kritikusok vissza
adhatják a kritika rangját. Ha a kritikusok tanulnak az előttem fekvő könyv mérték
tartó és tapintatos hangneméből, úgy a népszerűtlenségtől sem kell tartaniok. Hiszen
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élesen fogalmazni könnyebb, mint pontosan mérlegelni, és az irodalmi taktikát is 
könnyebb elsajátítani, mint a művek igazi értését.

A  kritikától azonban nem szabad többet várnunk, mint amennyit sajátsága és 
műfaja megengedhet neki. A  kritika ugyanolyan alkotás, mint egy szépirodalmi mű. 
A  világirodalom nagy és szenvedélyes kritikusai sem érték be csupán a bíró, az ellenőr 
szerepével: akkor voltak igazán az elemükben, ha felfedezhettek müveket, ha azono
sulhattak azzal, amiről írtak, ha együtt is érezhették azzal, amit bíráltak. A legna
gyobb kritikusok is talán gyakrabban tévedtek az elutasításaikban, mint az elfoga
dásaikban. Az őszinte, a hátsó gondolatok nélkül, a sunyi megfontolások nélkül 
dolgozó kritika, — a valódi kritika: szeretni is akarja azt, amiről ír. A kritikának 
nemcsak a mérleg lehet a jelképe, hanem a híd is, melyet a mű és az olvasó közé épít.

Mindezzel nem a kritikai elvtelenség és taktikázás számára akarok menlevelet 
kérni, hanem csak arra szeretnék figyelmeztetni, hogy az ideológiai minősítés nem 
válhatik egyedül a kritika gondjává. A helyes és a helytelen közt választani nem 
kizárólag a kritikus kötelessége. A választás és a minősítés közös feladat, s az alkotó- 
műhelynek, a szerkesztőségnek éppúgy részt kell vennie benne, mint az irodalomkri
tikának. Egyik sem háríthatja át a másikra a feladat kellemetlenebbik részét. Az alko
tóműhely nem lehet engedékeny azzal a megfontolással, hogy helyette majd a kritika 
ítél, a kritika pedig nem érezheti magát felmentettnek, amiért az alkotóműhely, a 
szerkesztőség valamit már útjára engedett. A könyveknek megvan a végzetük! 
— tartotta valamikor a latin mondás. Minél tudatosabban kellene megszabnunk a mi 
könyveink végzetét.

3

Az Eszménk erejével legfontosabb, legsürgetőbb kezdeményének a közművelődési 
programot tekinthetjük, s a szerző helyesen jár el, amikor ezt a kifejezést a népműve
léssel szemben előnyben részesíti. A művelődéspolitika napi gondjait megszabhatja, 
korlátozhatja az élő irodalom és művészet adott helyzete, szerencsésebb vagy kevésbé 
szerencsés alakulása, a megszületett művek magasabb vagy alacsonyabb értéke. 
A közművelődés azonban nem függ a művészeti ágak pillanatnyi termelésétől, s 
valamelyik műfaj krízise, hanyatlása nem fosztja meg az olvasót ugyané műfaj korábbi, 
nagy teljesítményeinek élvezésétől. A művelődéspolitika vagy a kritika nem teremthet 
jó  regény, vagy költeményt, de rendelkezhetik mindazzal, amit a regényirodalom és 
a költészet mindmáig létrehozott. A művelődéspolitika nagy és hosszú távú lehető
ségei nem is elsősorban a kortársi alkotók termelésének gondozásában, hanem 
inkább a fogyasztók igényeinek fejlesztésében és irányításában jelentkeznek.

Ezen a téren a megoldandó feladatok sokasága sürget. Nem a kultúra irányítóitól 
függ, hogy a mi korunkat az irodalom arany-, ezüst- vagy vaskorának fogják-e 
valamikor tartani. De tőlük függ az, hogy korunkat egyszer majd a fejlett közmű
veltség korának tartsák. Ezért a célért a kritika és a művészet tudományai is sokat 
tehetnek. Az irodalomkritika és az irodalomtudomány nemcsak az élő, a legújabb 
irodalomért van, hanem az egész irodalmi és kulturális örökségért.

A  forradalomnak egyik célja volt, hogy az elidegenített kultúrát visszaadja a rá
szoruló embernek. A szocialista társadalom az ember által visszahódított kultúra
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társadalma is. A kapitalizmus mai válságának egyik legkiáltóbb jele, hogy az ember 
közömbössé válik a kultúra, — a kultúra pedig az ember iránt. A kultúrára nem fény
űzésből vagy szépelgésből van szükségünk, hanem azért, hogy teljesebb és épebb embe
rek lehessünk. Kultúra nélkül elsorvad a személyiség, megcsonkul a tudat. Aczél 
György egyik példája arról a Beethoven-hangversenyről szól, melyre szüksége van a 
fizikai dolgozónak is. Hisz a forradalomnak is egyik célja volt, hogy szüksége 
legyen.

Új művelődéspolitikánk fölismerte, hogy nemcsak a kultúrát kell közelebb vinni 
a tömegekhez, hanem a tömegeket is a kultúrához. Ez a kettősnek látszó feladat való
jában ugyanazt jelenti, mégis, a tömegek közelítése a kultúrához olyan szervezést, 
olyan műfaji megoldásokat igényel, melyek túlterjednek a kultúra dolgozóinak, 
alkotóinak lehetőségein. Ezek a megoldások csak a szocialista társadalom talaján 
jöhetnek létre megnyugtatóan, és Aczél György találóan elemzi az okokat, melyek 
következtében a kapitalizmusnak nem érdeke egy új, korszerű közművelődés meg
valósítása. Az Eszmék erejével olyan hangsúlyt helyez a szocialista közművelődés 
problémájára, aminőt ez valóban megérdemel.

A programban foglalt cél megvalósítása az oktatás új formáinak kialakítását,vagy 
méginkább: a meglevő formák jobb kihasználását, odaadóbb gondozását is igényli. 
Gyakran érezhettük, hogy ennek a területnek fejlesztése nem történt meg a szüksé
ges mértékben, s különösen azokról az eredményekről mondott le a tudománypoli
tika, melyek társadalomtudományok fejlesztéséből származtak volna. Pedig a köz- 
művelődés fejlesztésében épp emezek játszanak elsőrangú szerepet. Téves az a fel
fogás, mely a tömegeket a technikai ismeretek népszerűsítő elterjesztésével akarja 
magasabb művelődési fokra emelni. A szakképzést nem pótolja az ismeretterjesztés, 
— szakembereket nem pótolhatunk dilettánsokkal, s nem lehet pl. az űrkutatás szá
mára ismeretterjesztéssel képezni szakembereket. A közművelődés szintjének növe
lése csakis azt jelentheti, hogy a művészetekben, a gondolkodás tudományában, a 
történelem példatárában rejlő nevelőerőt nyitjuk meg a tömegek előtt.

A művészetek tudományai — tehát az irodalomtudomány is — hozzájárulhatnak 
a közművelődés fejlesztéséhez. Ehhez azonban arra van szükség, hogy tudományos 
alkotásaink éppúgy a szélesebb tömegekhez szólhassanak, mint valamikor a törté
netírás alkotásai, melyeket a korábbi korok még a szépirodalomba soroltak. Az 
irodalomtudomány közelítése a szélesebb olvasóközönséghez: nehezen megold
ható, műfaji és formai kérdéseket magába foglaló feladat. Ezt a feladatot mégis meg 
kell oldani, ha nem akarunk kívül maradni az új közművelődés felépítésének nagy 
vállalkozásán.

A szocializmus eszmei győzelme a kapitalizmus felett: a kultúra területén fog 
megvalósulni. A kapitalizmus nem tudja már megakadályozni az emberi tudat fel
bomlását, degradálódását. A szocializmus kezében látjuk csak azokat az eszközöket, 
melyek segítségével az ember eljuthat a maga művelődésének szilárd birtokába. 
Ha van korunkban sürgető cél, ha van lényeges feladat; ez bizonnyal ilyen. Az Esz
ménk erejével legfőbb jelentőségét ennek a feladatnak felismerésében, tehát az emberért 
indított akcióban láthatjuk.
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KI SS FERENC

R észle tek  legú jabb  kritikánk  
tö rtén e téb ő l*

A folyamat, amelyről ez a dolgozat szól, túl közeli ahhoz, hogy a róla adandó képet 
irodalomtörténetinek lehessen nevezni, de közelségének előnyei, termékeny lehető
ségei is vannak. Szereplői még mindnyájan élnek, tehát beleszólhatnak a róluk for
málódó kép alakításába. S talán ennél is fontosabb, hogy mai dolgainkban a tegnapiak 
látványa eszméltetőbb hatású lehet, mintha majd húsz-harminc év múltán révedünk 

, vissza arra, amit hajdan műveltünk. A történeti távlat és a közelség olyan pontján 
készült ez az áttekintés, ahonnan a közelmúlt eseményei már beláthatok, de tanul
sággá érlelésük munkája még elvégzetlen. Igen izgalmas ponton tehát. Ennek tuda
tában inkább a tendenciák, a kritika fontosabb vizsgáinak: erejének s gyengeségeinek 
bemutatására törekedtünk, mint törvények rögzítésére. Erre intett az a kényszerűség 
is, hogy munkánknak itt csak részleteit közölhetjük. Mellőznünk kellett például a 
lírával való szembesülés példáit, tanulságait. Nemcsak fontos kérdések, „vizsgák” 
maradtak így említetlenül, de a személyes teljesítményeket sejtető színskála sem le
hetett eléggé átfogó. — Tekintessék tehát ez a vázlat annak, ami: kísérletnek, elő
munkálatnak egy átfogó kép megalkotásához.

*

Az 1956 után elkezdődő új periódusban — hiszen erről beszélünk — kritikánk 
elég nehezen : óvakodva és lassan talált magára. Pedig feladatokban nem volt hiány, 
egymást követve jelentek meg a fontosabbnál fontosabb kötetek. Jelentőségüket és 
problémáikat jelezték ugyan a bírálatok, de vagy a régi reflexek merevségével, vagy 
óvatoskodón kikerülve a kényesebb kérdéseket. Olyannyira, hogy 1958 — 60 között 
a nehezebb kérdések megítélésében jóformán teljesen az elméleti munkaközösség 
állásfoglalásaira várt és támaszkodott a kritika. Az irodalompolitika vonalának 
meggyőző stabilitása s az új művekben halmozódó kérdések inspiráló és kényszerítő 
hatására aztán kibontakozott az a folyamat, mely máig tart, s amelynek során kriti
kánk gyengeségei ellenére is felnőtt feladataihoz. Feladatai zöméhez. Hogy melyekhez 
s milyen mértékben, a jelentősebb művekkel való szembesülés eseményeiből próbáljuk 
kiolvasni.

H ogy irodalmunknak 1956 után kibontakozó új szakaszát az előzőkkel milyen 
szoros szálak fűzik össze, hogy kontinuitás és újrakezdés dialektikája mennyire való
ságos, a kritika alapproblémái felől különösen szembeötlő. Azt ugyan hamar belátta 
a kritika, hogy a napi politika érdekeit mértékké avatni nem lehet. Kis Tamás, aki 
az agitáció publicisztiküs változatai mellett érvel, alulmarad a vitában (E. Fehér Pál : 
Publicisztika vagy költészet. Kortárs, 1961. 2. 297.) A Tűztánc politikai ihletésű versei-

Egy elkészült nagyobb tanulmány részlete. A tanulmányt az Irodalomtudományi Intézet XX. 
sz.-i osztálya megvitatja, ennek ismertetésére visszatérünk.
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ben ugyan egy friss és egyértelmű közéletiség példáit méltatta a kritika, de már akkor 
sejteni lehetett, hogy a nehezebb próbák még hátra vannak. Hogy valóság és költészet 
szembesítésének régi nehézségei nem szűntek meg. Nem is szűnhettek, mert amennyit 
nyert a kritika az irodalompolitika nagyvonalúságán, annyival a kérdések is nehezed
tek, annyival őszintébbek, bátrabbak, újszerűbbek, „rázósabbak” lettek maguk a 
művek is. Ha az ötvenes évek elején a valóságról alkotott téves hiedelmek felől nézett 
bizalmatlanul minden keserűséget, vívódást a kritika, 1956 után a hibák nyílt és 
intézményes feltárása okán várta el a remény és a harmónia regenerálódását. Sokkal 
türelmesebben, mint annak idején, s különösen türelmesen, ha igazi tehetséget sejtett 
a mű mögött. A tehetségek elleni korábbi vétségek szégyene nemcsak figyelmesebbé 
tette a kritikusokat, de önbizalmukat is aláásta. Sokan helyezkedtek arra az állás
pontra, hogy inkább a norma vesszen, mint a tehetséget sérelem érje, mivel a normák 
változhatnak, de a tehetség marad, sőt növekszik. Idő múltával a mérték módszeres 
revíziójára is sor kerül, de eleinte a tehetség spontán megbecsülése szabta meg a minő
sítéseket. Akik részt vállaltak a konszolidáció munkájából, könnyebben jutottak 
publicitáshoz, s a kritika részéről is kijárt nekik a megbecsülés. Akik vonakodva 
szólaltak meg, s elintézetlen kérdések terheit hordozták, azokat éberebb figyelem 
fogadta. Ebből adódott, hogy sokszor a mérték is hamisnak látszott. Az ettől való 
félelem aztán csak fokozta a tehetség iránti lojalitást. A  mérték felfüggesztésével 
vádolt B. Nagy László így védekezik: „Miért éppen az író fizesse meg — akár azzal, 
hogy túlértékelik — mérőeszközeink durvaságát és megbízhatatlanságát?” (Kritika, 
1967. 9. 26.) S ez az érvelés jellegzetesen példázza azt a bizonytalanságot, mely kriti
kánkat kísérti. Vonzóbb és ártalmatlanabb gyengeség ez, mint amilyen a korábbi 
álfölény volt, és nem is általános. Hogy mennyire nem, nyomban kitetszik, ha a 
valóságról alkotott kritikusi képpel valamely mű valamiként szembe kerül.

S ez az ütközés a jelentősebb müveknél rendre bekövetkezett. Korábban az iroda
lompolitika hamar eldöntötte, kinek van igaza. 1958 után azonban a kritikusokra 
maradt a nézeteltérések végigvitatásának munkája. Kritika és szépirodalom szimpla 
kontroverziája ezzel meg is szűnt, s az új művek körül adódó nézeteltérések a kritikán 
belül is termékeny ellentéteket támasztottak. Ehhez is bizonyos idő kellett. Juhász 
Ferenc nagy gyűjteménye, a Tenyészet országa (1956), s a szintén irodalomtörténeti 
fontosságú Deres majális (1957) még nem részesülhetett ilyen figyelemben. Jelentősé
güket még évek múlva is csak ritmikai vívmányaik felől lehetett jelezni. A Benjámin- 
verseket kísérő glosszákra érdemben senki sem válaszolt. Mindenki sejtette, a glosz- 
szák szerzői is, hogy az idő eloszlatja a nézeteltéréseket.

Más volt a helyzet Sarkadi Imre hagyatéka körül. A Szökevény c. gyűjteményben 
közzétett művek, mindenekelőtt A gyáva, az Elveszett paradicsom s az Oszlopos 
Simeon szinte kivetették sarkaiból az egykorú kritikát. Annyira ütköztek mindazzal, 
ami szocialista prózaként vagy drámaként az olvasók képzeletében felmerülhetett. 
Megjelenésük előtt alig két évvel B. Nagy László érdekes tanulmányt tett közzé 
A szörnyeteg, mint regényhős címmel, s ebben a nem szocialista irodalom eltorzult 
figuráit a késő-kapitalizmus végóráival hozta szoros összefüggésbe. (Kortárs, 1960.
2. 207—14.) Érthető a kritika zavara, mikor egy szocialistának tudott író termésében 
hasonló figurákkal találta magát szemben. Amikor a bajokból való szabadulás vágya 
a „lássuk uramisten, mire megyünk ketten!” — önpusztító indulatában objektiválód- 
ván, a társadalmi lehetőségekre is nehéz árnyékot vetett. Röviden szólva: amikor a
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jobbuló viszonyokat ilyen végletes kétségbeeséssel kellett szembesítenie. Napirendre 
kényszerített ez a mű egy sor formai kérdést is: mi folytatható abból, amit prózánk 
az ötvenes években művelt? Hol a határ az író romlott figurái és szemlélete között? 
Emelkedhet-e tragikus hőssé egy züllött alak ? Kifejezheti-e a remény elvét egy társa
dalmilag motiválatlan hős? E kérdések jelentősége azonban eltörpült amellett, hogy 
a művekből kiérezhető meghasonlásért ki a felelős? Márkus István az író eredendő 
individuális anarchizmusából eredeztette az említett fejleményeket. A gyötrelem, 
a szörnyűség, a züllöttség, a nihilizmus iránti érdeklődést önvallomásszerű szellemi 
kalandnak minősítette. (Kortárs, 1962. 7. 1093 — 1098.) A másik póluson Béládi 
Miklós és B. Nagy László a tartalmatlan, üres élettel való leszámolás, a zülléstől, 
a nihiltől való elszakadás, az ellene való küzdelem példáiként magyarázták s méltatták 
az említett írásokat. (B. Nagy: Sarkadi Imre emlékezete. Szökevény. II. 467.; Béládi: 
Az epikai hagyományok és a mai „erkölcs regény”. Kortárs, 1962. 4. 591 — 599.) 
Az erők jó egyensúlyára vall, hogy Márkus álláspontját, ha fenntartásokkal is, de 
Király István, Gondos Ernő is alátámasztották, s már előbb hasonló véleményt 
fejtett ki Szabolcsi Miklós is, míg Béládi nézetei Darvas József, Osváth Béla, Mester
házi Lajos, Cseres Tibor, Bata Imre, Czine Mihály írásai, felszólalásai révén jutot
tak új és új nyomatékhoz. Az új felszólalások nem hoztak mindig új érveket, né
melyik pedig kompromisszummal hidalta át a problémát, mely a jelenség jelen
tőségéből és szocialistának nem nevezhető vonásaiból adódott. (Illés Lajos) Az író 
tragikus halálának közelsége is inkább feszélyezte, mint segítette a konzçkvens 
számvetést, a Márkusét pedig a vakmerőségig feszítette, s az irodalom jövőjét érintő 
kérdésfeltevések is a mű teljes igazolására sarkallták a felszólalók többségét. Ám a 
vita mindezek ellenére nagy jelentőségű tanulságokhoz juttatta a kritikát. Itt fogal
mazódott meg friss érvénnyel, hogy nem a negatívumok ábrázolása, hanem azok 
minősítése tükrözi az író álláspontját, hogy a Sarkadi-mű nem kivételes torzó, 
hanem folytatható példa, sőt egy lappangó új irányzat kiemelkedő fegyverténye. 
Egy irányzaté, mely a kor konfliktusait az erkölcs szférájában érzékeli és ábrázolja, 
s társadalmi érvényt nem szociológiai motivációval, hanem alakjai emberi minőségé
vel szerez. Másfelől viszont — Gondos Ernő és Tóth Dezső tanulmányaiban — meg
fogalmazódott és máig tartja magát az a meggyőződés, hogy az ártalmasán individua
lista Sebők bukásának tragikussá színezése, a szerelemben felvillanó emberi esély 
társadalmonkívülisége, az író pozitív hajlamait közvetlenül képviselő figurák erőtlen
sége mind a katarzis tényét, mind az író szocialista meggyőződésének erejét kétsé
gessé teszik. (Gondos E. Kortárs, 1962. 9.; Tóth Dezső: Életünk — regényeink. 
89 — 124.) A meghasonlás személyes okainak Szabolcsi adta magyarázata pedig a 
felelősség megosztásának lehetőségéhez juttatta a kritikát. (Népszabadság 1962. 
május 27.)

Külön jelentősége ennek a szembesülésnek, hogy éppen a mű jelentőségének tudata 
az érdekelteket a szokásosnál nagyobb koncentrációra késztette. Nemcsak a kérdések 
sokaságának mérlegelését eredményezte ez, hanem a közelítés, az érvelés a számvetés 
természetére is kihatott. Mai kritikánk történetének talán ez volt az a pillanata, amikor 
a kritikus irodalmunk és önmaga nagy helyzetét érzékelve a kifejlés alakíthatásának 
tudatában, az érték iránti személyes felelősség ihletével alakította ki véleményét. S a 
vitában végül is alulmaradó Márkus leszámoló indulatát ez majdnem olyan hatékony 
érvekhez és épp olyan erős belső logikához, meggyőződéshez és sodró lendülethez
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juttatta, mint В. Nagy esszéjét az ember-látó, sors-magyarázó baráti-széplrói közel
ség. Az alkalom kivételességének tudata késztette Béládit is az új magyar próza 
egészét érintő számvetésre, s Batát olyan összefüggések felismerésére, „élet-érték — 
szellemi érték” antinómája —, melyek az újító Sarkadit egy nagy közös gond részesé
nek mutatják (ívelő pályák. 259 — 258.) S ezzel, akár a családi-szellemi gyökerek 
tudatosításával — önkéntelenül bár, de korrigálja is Béládit, aki a poétikai fejlemé
nyek felöl Sarkadi vívmányaiban elsősorban a hagyománnyal való szakítás tényét 
hangsúlyozza. (Népszabadságbeli cikkében Szabolcsi Miklós is tagadja, hogy Sarkadi 
szakítana a magyar próza e századi fejleményeivel.) — Külön nyeresége még e vitá
nak, hogy az ötvenes években termett művek s az új teljesítmények viszonyát: kon
tinuitás és újrakezdés dialektikáját a legtanulságosabb és legnehezebb példán demonst
rálhatta, s hogy a nemzedék-tudatnak is eszméltető ösztönzést adott.

A Szökevény körüli vita alighogy elcsitult, egy új prózai mű tette próbára a kritikát, 
Fejes Endre Rozsdatemetőié. S a kritika sokkal nagyobb igyekezettel és jóhiszemű
séggel nézett szembe e művel, mint az utólagos szemrehányások sejteni engedik. 
Támadóinak többsége nem is a kritikusok közül került ki. A védők szinte valameny- 
nyien. Pedig nem volt könnyű a dolguk, hiszen tudták, hogy minden jó mű — mint 
Gaál Gábor írta — „hasonlat az egészről”. S noha azt is látták, hogy a Rozsda
temető egysége hibátlan, s nagyon is heveny ihletet objektivál, így a benne formát 
öltő „habetlerség” : az igénytelen vegetálás akut kórnak fogható fel, — a kritikák 
mindent megtettek, hogy ezt a kórt a múlt maradványaként értelmezhessék. (Pl. 
Térfy Tamás. Új írás, 1963. 2. 249 — 252.; Illés László: Kortárs, 1963. 2. 297 — 99.) 
Csakhogy ez nem sikerülhetett hibátlanul, hiszen Fejes nem egy elszigetelt, marad
ványszerű kórt, hanem egy virulens tendenciát ábrázolt. Voltak, akik radikális kon
zekvenciát vontak le ebből : „a Rozsdatemető alulmarad a valósággal szemben (Kis 
Tamás), figyelmen kívül hagyja a történelem valóságos erőit. (Tömpe András) Voltak 
aztán, akik úgy vélték áthidalni ezt a nehézséget, hogy dicsérték a regény múltat 
ábrázoló fejezeteit, s bírálták a jelenre vonatkozókat. (Komlós János, Népszabadság, 
1963. ГП. 24.) Meggyőzőbb eredményre Gyurkó László jutott, aki az író korábbi 
műveinek taposómalom-álom polaritása felől indulva a Rozsdatemetőt az „animális 
étezés” és az „emberhez méltó élet” konfliktusaként fogta fel. Olyanformán, hogy 
az álom helyét a gyökerekig hatoló bíráló, eszméltető ábrázolás foglalta el. (A 
negyedik ember. 161 — 163.) Maga a habetlerség lét és tudat gyakori diszkrepanciái
nak egyik példájává szelídült ebben az interpretálásban. (Vö. Simon Zoltán, Alföld, 
1963. 5. 90 -92 .)

S ezzel a Rozsdatemetőt a maga részéről a kritika elintézettnek is tekintette. Pedig 
a kérdések egy része voltaképpen elintézetlen maradt, s később, Konrád György 
A látogatóiának megjelenésekor ismét ki is újult. Ezek egyike: a sajátos stilizálás 
és annak értelmezése. Ahogy A látogatóban a regény-világ minden elemét a méltó 
szerep hiányából eredő keserűség ihlete stilizálja a szörnyű szerep természetéhez, 
úgy válik a Rozsdatemető ben is minden habetlerivé. S ezzel válik minden, végül maga 
a regény is egy tendenciával való mérkőzés lírai ihletének eszközévé. S mert ez a 
tendencia nemcsak a Nagyfuvaros utcában, hanem mindnyájunkban, az íróban is 
pusztít, objektiválása nemcsak egy társadalmi réteg vagy csoport rajza, hanem ön
kifejezés is, zárt metafora, melyben nem egyik vagy másik figura, hanem a regény
világ egésze fejezi ki a méltó élet hiányát, s ebben az írói igényt. Ilyesféle értelmezést
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szorgalmazott Szakonyi Károly, amikor azt írta, hogy „Azok az emberek, akikről 
Fejes ír, megtalálhatók minden családban. Léteztek a negyvenes években, az ötvenes 
években, és léteznek ma is. Sokan vannak és ezért még indokoltabb, hogy Fejes törő
dik velük.” (Kortárs, 1963. 6. 956.) Illés László is jelezte, hogy valamely figura ki
emelkedése a regény egységessé stilizált világából csak stílustörést eredményezhetne. 
D e azért 6 is, Szabolcsi Miklós is (Kortárs, 1963. 6. 956.) és mások is a habetlerektól 
elütő pozitív erő konkrét jelenlétét, a bajok jelzése mellett az orvoslás esélyeinek 
éreztetését is hiányolták. Csak növelte a gondot, hogy igényük a valóság gazdagabb 
ábrázolását illetően jogos is volt. Annak éreztetésére ugyanis, hogy pl. a Habetler 
lányok mit veszítenek, amíg szerelmi életük így elsekélyesedik, amíg ép ösztöneik 
így megromlanak, annak ábrázolására a regény logikájának sérelme nélkül is lett 
volna mód. Illés László bírálatának egyes elemei tartalmazták is a hiányérzet ilyen 
értelmű megfogalmazásának lehetőségét, de a regény körüli demonstrációk köze
pette ilyen irányú munkára senki se mert vállalkozni. A kritikusok többsége ki is 
maradt ebből a számvetésből, csak egy-egy utalás jelezte, hogy Fejes ember-képének 
dialektikája s regényének jelentősége körül problémák vannak. S elméleti fedezettel 
csak Hermann István, aki az író emberképének lényegéig hatolva vetette a mű ellenébe, 
hogy „az emberek egyetlen rétege sem tekinthető eleve rozsdásnak. Senki sem ítél
tetett eleve rozsdásodásra.” A rozsdásodás folyamat, fájdalmas folyamat, s ennek 
ábrázolása Fejesnél részleges, s ezért szegényes az alakok egy része, s ezért a folyamat 
sodrásának ábrázolása helyett a filmszerű eseménypergetés is.” (Új írás, 1964. 9. 
1128.) „így jön létre az — írja ugyanő egy másik cikkében, Salamon Pál drámájáról 
szólva —, hogy a szocialista körülmények főként körülményekként jelennek meg, és a 
hősök belsőleg éppen olyan érintetlenek ettől a kellékké és kulisszává degradálódott 
társadalomtól, mint a Rozsdatemető Habetlerei.” (Kortárs, 1966. 10. 1672.) Az volt 
a baj, hogy az egzisztencializmus, a biológiai determinizmus súlyos és alaptalan 
vádja a kritikusok egy részét elriasztotta a bírálattól, a vitát pedig olyan útra terelte, 
amelyen a regényben formát öltő emberi jelentőség arányait, s bennük a teljesítmény 
jelentőségét pontosan mérni nem lehetett.

A Rozsdatemető ügye mindezek ellenére mélyen érintette kritikánkat. Itt vált elő
ször nyilvánvalóvá, hogy tehetség és bírálói konfliktusában az irodalompolitika az 
előbbi pártjára is állhat. S mennél nagyobb volt a bírálók tekintélye, ez a fordulat 
annál nagyobb jelentőségű. A tehetség igazolásának készsége ettől kezdve izmosodott 
tendenciává. Épp ilyen fontos, hogy a Rozsdatemető világa, noha értelmezése megol
datlan maradt, az ízlést és az eszményeket alakítva kritikánkat egy eddig polgárinak 
vagy periferikusnak tudott ember-tenyészet esztétikai szerepének felismerésére 
kényszerítette.

S erre szükség is volt, mert a próza egyre sűrűbben prezentálta a szokatlan figurá
kat. Kiderült, hogy Sarkadi szörnyetegei nem haltak meg az íróval, hanem változott 
alakban újra és újra életre kelnek. Jöttek a csavargók, a markecolók, a bohémek, a 
felbomlóban levő egzisztenciák, a páriák s mindenféle kiábrándultak. S beszéltek 
gátlás nélkül olyan dolgokról, amikről a felelős elmék is csak megfontoltan nyilat
kozhattak. Esendők voltak, gyarlók, sőt romlottak és cinikusak is olykor, de kör
nyezetükről kíméletlen ítéleteket mondtak, s annyi érték, annyi vonzó elem mindig 
volt bennük, hogy ezeknek az ítéleteknek, gesztusoknak, fintoroknak súlyt kölcsö
nözzön. Tragikus és komikus, igazság és az igazság torz formája, ártatlanság és hit
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ványság olyan szétoldhatatlanul kerekedett bennük, hogy a művön, melyben köz
ponti szerephez jutottak, eligazodni bizony nem volt könnyű. Kész sémákat nem 
kínált a közelmúlt, s egyébként is: Kolozsvári Grandpierre Emil, Örkény István, 
Mándy Iván, Csurka István, Moldova György ilyen természetű művei annyira el
ütöttek egymástól, hogy sablonokkal nem lehetett hozzájuk közel férni. Egyszerűbb 
volt a helyzet, ha a mű nem avatkozott a politikába, ha a figura észjárása és érdek
lődési tere is periferikus volt, mert ilyenkor, mint pl. Mándy Iván esetében, a kritikus 
bízvást beérhette az írói világkép gondos leírásával. S olyan bírálattal, mely kifejti, 
hogy „A világ, amit (az író) lát és ábrázol: szürke, szétfolyó, jelentéktelen. A stílus, 
ami ezt a világot közvetíti: fegyelmezett, feszes, céltudatos.” (Béládi, Kritika, 1965. 
12. 55.) Sokkal nehezebb feladatot rótt a kritikára az olyan mű, amelynek hősei az 
élet fő sodrában mozognak, dinamikusan, sőt szertelenül, s így mindenbe beleütközve, 
mint Somogyi Tóth Szabados Gábora.

A Próféta voltál szívem megjelenése után mindjárt ki is tűnt, hogy a valósággal való 
szembesítés régi reflexei még nem sorvadtak el, s az új iránti fogékonyságot az eszté
tika nyelvére váltani nem elég a jóindulat. Szabados Gábor és az 6 bomlottsága, 
zaklatottsága arra jó — írta Földes Anna —, hogy az 6 vallomására hangszerelt 
előadás révén ki lehessen térni a nehézségek : a kiábrándulás és a züllés okait is feltáró 
ábrázolás elől. (Kortárs. 1965. 5. 765.) Földes Anna azért érzi veszélyesnek ezt a 
tendenciát, mert szerinte azt sugallja, hogy az egykor lobogó forradalmárok szükség
képpen erkölcsi hullákká züllenek. — Diószegi — pontosan érzékelvén a regénynek 
a dogmatizmus szempontjából legkritikusabb tulajdonságait — elsősorban azt hang
súlyozza, hogy Szabados sohasem volt forradalmár. Szerinte a regény „nem azt 
rajzolja meg, hogyan vezetett útja az „eszményektől” a „dezillúziókig”, hanem azt, 
hogy miért, milyen jellembeli okok következtében nem lehetett belőle forradalmár.” 
(Megmozdult világban. 558 — 572.) S mivel ebben az interpretálásban óhatatlanul 
és tételesen is szatírává minősül a regény, Diószeginek nagy gondot okoz a figura 
értékes vonásainak, igazságainak, környezetére tett megjegyzéseinek, vélekedéseinek, 
az író lírájának: író és figurája viszonyának meggyőző magyarázata. Az okosság és 
a szívósság, mellyel elgondolását végigviszi, példája lehet az értékért való küzdelem
nek, de annak is, hogy a taktikai fogantatású értelmezés a regény legértékesebb vív
mányát: távolság és azonosság, leszámolás és együttérzés komoly drámáját kendőzi 
el. Pedig Diószegi Esti Kornélt is szóba hozza, s a szerző idevágó nyilatkozatai is 
arra figyelmeztettek, hogy Szabadosban jobbra érdemes szertelenség, „démoniság” 
züllik el. Valami, ami nélkül a rend, a fegyelem hívei sem élhetnek. Kiütközik ez a 
Szabados körül észlelhető „mítosz”-ból is. Mikor ez a két erő nem találja meg a 
termékeny egyensúly egymást éltető dialektikáját, ennek emésztő hiányát úgy is ki
fejezheti az író, hogy művében a dionüszoszi az apollóira tör, s egymás húsába vágva, 
egymást pusztítva tüntetik ki az egészséges dialektika hiányát. Ilyenkor lesz Roszkol- 
nyikov torz übermensché, Rózsa Sándor betyárrá, J. Soréi szerelmi ügyletek hősévé. 
Faragó Vilmos bírálatában fel is villan e távlatnyitó magyarázat csírája, de aztán 
szűkös pedagógiai mederbe billenti át a gondolatot. (Perben — harag nélkül, 1970.)

Mindazonáltal jól járt az irodalom, mikor a kritika a regény konkrét társadalmi 
jelentését és érvényességének kérdését állította előtérbe. Nemcsak azért, mert az 
írói bátorságot a legkényesebb ponton igazolta így, hanem azért is, mert szemléletét 
így határolhatta el azokétól, akik végzetszerűnek ábrázolják az elkárhozást. Fehér
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Ferenc, aki elmélyült tanulmányában a művészi „egészségnek” a többi között erre 
a bizonyítékára is rámutat, a modern módszerek dialektikus alkalmazásának tör
vényét villantotta fel, amikor jelezte, hogy a belső monológ s a visszapergetés mód
szere Somogyi Tóthnál milyen törvényszerűen következik az anyag természetéből. 
(Kortárs, 1965. 11. 1837-39 .)

Történt ez akkor, amikor a belső monológ, a retrospektív előadás, az idő és tér 
váltogatásának filmszerű módozatai kezdtek divattá válni. Volt úgy, hogy ezek a 
módszerek inkább elmosták az emberi, gondolati hierarchiát, mintsem kitüntették.
— S volt ilyen gyengeséget leplező szerepük a furcsa figuráknak is. A kritika figyel
mének józanságára vall, hogy ez ellen a tendencia ellen a Részeg eső, a Hideg napok 
s a Próféta. .  . meggyőző sikere közepette is felszólalt. Legtanulságosabban Tóth 
Dezső, aki néhány regény több oldalról is észlelt eszmei bizonytalansága láttán 
kénytelen arra a következtetésre jutni, hogy „éppen azok a regények, amelyekre 
jellemző az író és hős bizonytalan viszonya, s amelyek épp ezért kétséges jelen tésűek
— mind monológformában írtak: így A péntek lépcsőin, Az őz, körmonológban 
A disznótor, Hamis tanú'”. Tóth Dezső nem a forma jogosultságát vitatja, csak azt 
állítja, hogy a monológforma az alak jellemzésére kötvén le a szöveget, nehezebben 
engedi érvényesülni az írói álláspontot. (I. m. 86.) — A divat elhatalmasodására 
mutat az a tény, hogy Almási, aki 1956-ban a véletlen, a különös létjoga mellett 
em elt szót, most a sematizmustól való menekvés álsikereként bírálja Moldova, 
Kamondy, Huszty Tamás műveiben író és figurájának homályosan intim, az olvasót 
kirekesztő kapcsolatát, a szándékoltan töredékes motivációt, a külön nyelv extrémi- 
tásait, a „mikrorealizmus” zavaró terhességét. Bátortalanságot gyanít e jelenségek 
mögött: meghátrálást mai életünk ellentmondásainak drámai valósága elől. (Kortárs, 
1962. 1. 105-109.) Még inkább elevenbe vágott Almásinak az a jegyzete, melyben a 
furcsa figurák ügyét vetette fel. (Kortárs, 1963. 3. 441-444.) A rendkívülinek az a 
kultusza, melyet az avantgarde művelt a legbuzgóbban : a meghökkentés s a vele 
való játék, az árnyszerű alakok rejtelmes működtetése, a sorsok helyébe lépő képletek 
abszurd mozgatása, melyekről mint távoli kórtünetekről adtak hírt korábban az 
avatottak, — most a magyar prózát is bűvkörébe vonta. S mert nem pusztán a hatás, 
hanem maga a valóság sugallt ilyen megoldásokat, s mert friss leleményekhez, 
érdekes alakokhoz, izgalmas cselekményességhez jutott általa prózánk, Almási 
nem a tendencia lényege ellen érvel, hanem elmélyítésének szükségét, a figurák egyéni 
arcának kirajzolását: az emberi tartalmak gyarapítását szorgalmazza. Példáit Bertha 
Bulcsu, Thurzó Gábor, Dobozi Imre műveiből veszi, de a tendencia kiterjedtségére 
vall, hogy Mihályi Gábor, aki a Galambos, Szakonyi nevével jelölhető új raj műveit 
vizsgálja, más bajok: a művekben zajló események okszerű ábrázolásának hiánya, 
az intellektuális motiváció gyengesége láttán jut arra a következtetésre, hogy az alakok 
alacsony szellemi szintje, „a munkás-, paraszt- vagy huligánfigurák megkímélik az 
írókat attól, hogy társadalmi, pszichológiai észleléseiket a tudatosság legmagasabb 
szintjén fogalmazzák meg és mondják ki. A problémák leszorulnak az ösztönösség 
síkjára, olyan alakok szerepelnek, akik nem képesek helyzetük minden összetevőjé
nek az átlátására, még kevésbé azok kimondására . . .” (Kortárs, 1964. 7. 1109.)

Ezek az észrevételek olyan cikkekben hangzanak el, amelyek épp csak átpásztázzák 
a tendenciákat példázó műveket. Az egyes könyvekről írott kritikák áradata pedig 
haladt a maga útján. S ha jelezte is az Almási és mások által is észlelt gyengeségeket,
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a kifogások a méltató jellemzésekben elkeverve, súlyukat vesztették. Ha pedig éle
sebben fogalmazódtak, mint B. Nagy László, Mesterházi Lajos, Székelyhídi Ágoston 
vagy Fülöp László Galambosról írott bírálatában, visszautasításban részesültek. 
S nemcsak Szabolcsi Miklós részéről, aki amúgy is vitában ált az Alfölddel, de 
Almási részéről is, aki egyébként nagyon is éberen észlelte az ifjabb prózaírók gyen
geségeit. (Új írás, 1964. 2. 224 — 27.) „Galambos kisregényét — írja a Szent János 
fejevétele védelmében — nem leleplezőnek, hanem ellenkezőleg, egy új ember, egy 
új pozitív hős felfedezésének tartom. Az új emberi magatartás eddig ritkán látott 
szépségű kibontakozása ez az írás.” S ezután készültsége teljes latba vetésével, a 
részletek felől is megkísérli e minősítés igazolását. Ugyanez a regény három évvel 
később Szabó György Merre tart a magyar próza c. dolgozatában (Új írás, 1967.
2. 93—100.) a Szabó Dezső módszerét reinkarnáló gőzösség, a „felhevült jelképesí
tés”, a sekélyes anekdotizmus, a romantizált áldrámaiság egyik példájává degradáló
dik. S ezt a minősítést — írásban legalábbis — már senki sem utasította vissza.

Galambos műveinek védelme nemcsak az ígéretes tehetségnek, de az elkötelezett 
írónak is szólt. Annak a közéleti szerepnek, melynek értéke Juhász Ferenc és Nagy 
László mitologikus szimbolikájának kibontakozásával, valamint Weöres Sándor, 
Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes másfajta humanizmusának elismerésével 
óhatatlanul bizonyos devalváción ment át.

Amilyen radikálisnak bizonyult ez a tendencia Galambossal vagy Baranyi Ferenccel 
szemben, annyira bizonytalan Weöres vagy Pilinszky esetében, ahol a mű jelentő
ségének, szépségének és a mögötte rejlő, benne kifejeződő szemléletnek az össze
függését kellene meggyőzően magyarázni. A jelek arra vallanak, hogy a mostani 
félszegség és zavar a mű esztétikai szférájának differenciáltabb vizsgálatával, a forma 
jelentésrétegeinek elmélyültebb elemzésével feloldható, eloszlatható. Hogy egyszerre 
és végérvényesen, az nem valószínű. Nemcsak a feladat nagy, de az igény sem mu
tatkozik égetőnek: az a mű, amely a konkrét társadalmi összefüggéseket feloldó 
nyelven beszél, korántsem sarkallja olyan éber figyelemre és sűrű szembesülésre a 
kritikát, mint amelyik publicisztikus közvetlenséggel nyilatkozik.

Még szerencse, hogy a hatalom és erkölcs kérdéseivel mérkőző művek, aktuális 
jelentésük folytán, kitérést nem engedélyeztek, s mert az égető aktualitás kényszere 
nagy tehetségekkel s jelentős művekkel szembesítette a kritikát, az alkalom, a próba 
kritikánk legjobb adottságait tudta mobilizálni. Illyés Kegyence például Béládi Miklós, 
B. Nagy László, Tóth Dezső jóvoltából egyszerre három kiemelkedő tanulmányt 
hívott életre, de Sánta Ötödik pecsétje és Déry G. A. úr X.-ben c. regénye is kivételes 
szintre, rendkívül értékes poétikai eredmények felismerésére sarkallta a vonatkozó 
bírálatokat. Ez sem egy szerencsés pillanat műve. Évek és önmagukhoz hű szépíró 
tehetségek szívóssága érlelte meg a kritikát erre a fogékonyságra. Például a Húsz 
óra sikere, mely az Ötödik pecsét problematikáját is új nyomatékhoz juttatta. A 
kritika ismerkedését és edződését ugyanis hatalom és erkölcs ábrázolásának gondjai
hoz Sánta művei a Müller család s főleg az Ötödik pecsét tette kötelezővé. Az utóbbi 
már meg is teremtette a maga kritikai gyümölcseit egyrészt Béládi Miklós úttörő 
analitikus tanulmányában (Kritika, 1964. 4. 57 — 60), másrészt Török Endre lényegre 
világító, intuitív esszéjében (Egy megdöbbentő könyvről. Kortárs, 1964.1.141 —143.), 
de a többi bírálat szándékolt vagy spontán értetlenséggel inkább a mű jelentésének 
leszűkítésére vagy veszélyeinek felnagyítására törekedvén (Illés Lajos, Új írás, 1965.
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1. 59., Fenyő I., Fülöp L.) a kezdeményezés befagyasztását szorgalmazta. Az irodalmi 
folyamat ennek ellenére és több változatban is prolongálta az Ötödik pecsét alap
kérdéseit. Legkihívóbban Mészöly Ablakmosója, régebbi konfliktustípusainak foly
tatásaként Németh László Gandhija s legnagyobb erővel s leginkább vitára késztető 
megoldásokkal Illyés Kegyence.

A  Kegyencnek ugyanis van egy súlyos szervi hibája: főhőse, Maximus, egy elvete
mült zsarnok szolgálatában elmegy addig, ameddig ember elmehet, mert egy nagy 
ügy, a római impérium érdekeit véli benne szolgálni. A szervi hiba az, hogy impérium 
és Maximus kapcsolata elvont, Maximus hűsége rögeszmeszerű, s nem ölt életszerű 
formát, a dráma nem tudja elhitetni, megmutatni, hogy az impérium valóban fétis
szerű érték Maximus számára, s ha igen, hát miért az? Ebből következik, hogy a 
néző nem tudja megérteni a nagy jellemmé és kiváló szellemmé növesztett Maximus 
lojalitását, s tragikomikus baleknek jobban el tudná képzelni, mint tragikus áldo
zatnak.

A  fontosabb kritikák kivétel nélkül felismerték ezt a szervi hibát, de a szembesülés 
nyeresége nem ebben keresendő, hanem abban, hogy ismeretében mit kezdtek a 
drámával: miként magyarázták, miként minősítették kivételes erejét és gyengeségeit? 
Mert, épp a hiba folytán, igen sokféle módon lehetett. — Abban minden kritika 
egyetért, hogy a dráma a jelen emberének erkölcsi-politikai dilemmáját viszi szín
padra, s ennek tudatában néznek szembe történeti és aktuális jelentés viszonyának 
igen fontos politikai kérdésével, s jutnak olyan meggyőző eredményre, mint B. Nagy 
László, aki azt írja, hogy „A történelmi mű legbensőbb lényege a metafora. Össze- 
villanás két kor között: rímpár, melynek mindkét tagja egyenlő hangsúlyú. Vagy 
pontosabban: egyformán hiteles, egységes és átélhető.” (I. m. 173.)

Vagy amint Béládi fogalmazza : „A Kegyenc római színhelye történelem is. De épp 
annyira fikciónak is kell tekintenünk, a cselekmény életszerű emberi összeütközések
ből épül; ám az már a fikcióból következik, hogy minden mozzanatnak jelképes 
értelmet is tulajdoníthatunk, és általánosítható jelentést akar kimondani. Ez az alap
vető formai meghatározottság magyarázza, hogy erőszakoltság nélkül beszél fel
váltva, illetve egyszerre történelmi múltról és jelenről. Az idősíkokat lehetetlen is 
különválasztani; nem egyes részletekben hangzanak el aktuálisan értelmezhető mon
datok: a drámai struktúra sajátosságaiból adódóan minden egyszerre múlt és jelen, 
történelmi ábrázolás és példázatszerű, líraian hangolt vallomás.” (Kritika, 1963.
3. 8 — 13.) B. Nagy László ugyanerre gondol, amikor rögzíti, hogy „A jó történelmi 
mű tehát nem allegória” .

Könnyű észrevennünk, hogy a történelmi parabola ama problematikája tárul 
itt fel, amellyel később Jancsó filmjei, Csoóri és Kosa ítélete, s Örkény Tóthék című 
drámája kapcsán is szembe kellett nézni a kritikának. A nagyvonalúság, és megértő
készség, amely ezt a szembenézést jellemzi, itt tette első igazi vizsgáit, a Kegyenc 
bírálatában. S a metaforaszerü megfelelést múlt és jelen között, mint mértéket, a 
Kegyenc kritikusai még sokkal komolyabban is vették. Hogy ebben a megfelelésben 
a történelmi anyag logikája is számít, hogy az segítheti, de gátolhatja is az írói 
szándék megvalósulását, itt még senki sem hagyja figyelmen kívül. Sőt, ha lehet, 
túl is becsülik a megfelelés kérdésének jelentőségét. B. Nagy például — aktuál- 
politikai expozíciójához híven — egyenesen kimondja, hogy a romló Róma „ha
nyatlás-színének nem szabad ráfutnia arra a drámára, amelyiknek mind szereplői
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— ki hősként, ki áldozatként, ki megtévesztettként — voltunk.” (I. m. 190.) Tóth 
Dezső lényegében ugyanerről beszél, amikor feloldhatatlan ellentmondásként bírálja 
azt, hogy a szocializmus világából kinőtt erkölcsi-politikai inspirációt a dráma úgy 
objektiválja, hogy kérdésfeltevéseiben, válaszaiban, alakjaiban, a tragikum termé
szetében teljesen figyelmen kívül hagyja „a ma történelmét, a konfliktus mai jellegét, 
morális arányait és feloldási irányát”. (Kortárs, 1963. 9. 1419.) Ezt az ellentmondást 
Béládi azzal oldja fel, hogy a Kegyenc eltorzult világa az emberi személyiség pusztu
lása láttán előtörő szenvedés és megalázottság” műve, leszámolás egy eltemetett 
korszakkal, végletes gesztus, lírai jellegű „pokoljárás”, „A kegyenc de profundis szól” . 
Az előadás élményére alapozva Pándi Pál is hasonló álláspontra jut, amikor meg
állapítja, hogy „az emberi méltóság megtiprásának indulatos elítélése nem annyira 
az általános hatalomellenesség drámai atmoszférájában jelentkezik, mint inkább 
a közéleti ember, a hatalmi ember helyzetének és felelősségének drámai boncolásában. 
És a hatalmon belüli és kívüli rossz és jó erők harcának ábrázolásában.” (Népszabad
ság, 1968. május 5.) Azt azonban Béládi is észleli, hogy Maximus nem küzdő hős, 
hanem csak elviseli a rosszat, magára nézve is érvényesnek tekinti, de az ebből 
eredő groteszk komédiát ő a „pokoljárás” eszközének tekinti. S ha alapgondolata 
más felé mutat is, Tóth Dezső magyarázatában is jelen vannak egy ilyen értelmezés 
elemei, ahol azt írja, hogy „A Kegyenc — a jelenlegi formájában — akkor sem lesz 
(vagyis a jövő távlatából sem — K. F.) a mi korunk teljes valóságát s lényegi kérdését 
híven tükröző művészi alkotás, egyazon fogant, de csak az egyéni lélek átmeneti 
mély válságát dokumentáló megrázó erejű szubjektív vallomás. A művészi erő, 
az egyéni írói emberi megrendülés őszintesége, mélysége, a morális érzékenység és 
tisztaság, a szolgaszellemet megvető s az emberi méltóságérzetet magasra tartó 
humánum tiszteletet érdemel s azt fog kiváltani mindig, az objektív jelentést, a műben 
adott feleletet, a kétségbeesést, a reményvesztettséget azonban múlttá teszi s már ma 
cáfolja az előrelépő történelem.”

Tóth Dezső fenntartásaiból mértéke is világosan kitetszik: „a mi korunk teljes 
valósága”. Ehhez képest ítéli csonkának a Kegyencet. Érvelése irodalmunk orientá
cióját illetően jellegzetes irányt képvisel, különösen, amikor több rokon jellegű mű 
gyengeségeiről szólva megállapítja, hogy „Míg e művekben a hatalom demoralizál, — 
a morál nem törekszik hatalomra.. . És innen magyarázhatók esetenként a művészi 
hitel fogyatékosságai is.” (Hatalom, erkölcs, osztályharc. Kritika, 1964. 4. 8.) És 
Rényi is ugyanilyen irányba ösztönöz, amikor a Valentinianus — Maximus-körben 
zajló kilátástalan harccal szemben a humánum önvédelmének történelmileg konkrét, 
szolzsenyicini útját állítja példának. (Űj írás, 1964. 8. 1000—1001.) Akkor is jogos 
orientáció ez, ha a bírált művek megértésében nem hatol mélyre, mert ha mélyre 
hatolna is, csak az derülhetne ki, hogy sem Gandi halálában s Illyés Különcének 
eseményeiben sem fejeződhet ki hiánytalanul a témához folyamodó ihlet teljes tar
talma, eredetisége. És a Kegyenc Maximusának abszurd hűségében sem a „bezárt 
kör” mögött sejthető élmény: a cselekvés reménytelenségének az adott pillanatban 
uralkodó érzése.

Mindez azonban jobbára a mű szervi hibáitól függetlenül jut kifejezésre az 
említett bírálatokban. Rényinél teljesen reflexiószerűen, hatalom és erkölcs viszonya 
marxista felfogásának kifejtéseként, Tóth Dezsőnél a „teljes valóság” plattformjáról. 
Nyitva hagyván így á kérdést: mi van, ha a mű csak a zsarnok-szolgálat romboló

15



szerepére akar rádöbbenteni? S ha igaz, — mint Tóth Dezső írja —, hogy ezt a célt 
a riasztó züllést a dráma „mintaszerűen” ábrázolja, hogy Illyés művei közül „ez a 
legtisztább felépítésű, motiválásában, jellemeiben leghiánytalanabbul illeszkedő 
klasszikusan zárt egész, amely szilárdan épül a gazdag és pontos, szellemes, mégis 
puritán, szűkszavúan is sokatmondó nyelvi megformálásra”. S ha igaz, hogy az 
emberi méltóságérzet manifesztálódik ebben a műben, akkor hol van az a rés, ahol 
a szocialista meggyőződés a maga hiányérzetét az esztétika nyelvére tudja váltani? 
Ez a rés Tóth Dezső tanulmánya alapján is kijelölhető, B. Nagy Lászlónál pedig a 
mű szervi hibájának konzekvenciájaként, az elemzés szerves részeként ölt formát, 
mikor az éles eszű és nemes jellemű Maximus kálváriáját a kifejlés felől nézve hiába
valónak, sőt nevetségesnek találja. Bírálata, ha túlzásait leszámítjuk, jogos, hiszen 
Maximus kezdettől tudja, hogy a romlást szolgálja, magasabb eszményének semmi 
varázsa, s mire hűségét felőrlik az aljasságok, nagysága is kiábrándító foltokat kap. 
„A drámai hősök” viszont — írja B. Nagy László — bukásukban válnak legnagyob- 
bakká! Maximusnak csak a gyalázata lesz nyilvánvalóbb. Az új Kegyenc műfaj- 
tévesztés. Ez a Maximus sajnálatosan nélkülözi a Moliére-fordító és a Lélekbúvárt, 
a Tűvé tevőket író Illyés szarkasztikus humorát.” (I. m. 191.)

A Kegyencxöt szóló előbb idézett kritikák részleteinek tüzetes egybevetését feles
legesnek ítélhetné az olvasó, mivel a lényegben megegyeznek egymással. Pedig épp 
ez a megegyezés a tanulságos, s épp azért, mert az íróhoz és a műhöz való viszonyuk 
szerint, sőt módszerükben is merőben különböznek egymástól. Tóth Dezső például, 
s a maga módján B. Nagy is, a szocializmus ereje, perspektívája felől, a művel való 
elégedetlenség pozíciójából vitázik. Előbbi abban a meggyőződésben, hogy az írót 
is egyértelműbb, teljesebb mű írásához segíti. Rényi külön is rögzíti, hogy „meg 
nem emésztett ideológiai problémák” tisztázása a célja, s ezek révén a bírált írók 
jobb irányba segítése. (I. m. 1001.) Béládi viszont orientáló szándék nélkül a mű 
belső logikájának megértésére törekszik. Mintha e versengésben egyúttal „orientáló” 
és „megértő” kritika lehetőségeit is példázni akarnák. Azt az ellentétet, amely Fehér 
Ferencet Somlyó Györggyel szemben éles polémiára késztette. (Kortárs, 1963. 
1247 — 1254.) Ebben a vitában, melyben Somlyó esszéiről írott bírálata révén Rónay 
György is részt vett (Kortárs, 1964.1.152—154.), így polarizálódtak az álláspontok: 
teoretikus, politizáló kritika — beleérző, alázatos interpretálás. Az előbbi hívei az 
elvtelenség és a tudománytalanság kísértését észlelték vitafeleik érvelésében, az utób
biak az előre gyártott sémák, a „taláros fennköltség” a „mindent-jobban-tudó 
nádpálca-suhogtatás” rémét a másik fél írásaiban. Példát egyébként mindkét vég
letre bőven kínál a korszak kritikai irodalma, de a Kegyencxöt írott tanulmányok 
épp azt példázzák, hogy az orientáló szándék és a hiteles megismerés nagyon jól 
összeegyeztethetők. Az a jogos követelmény, melyet Rónay így fogalmaz: „Mások
nak is kezébe adni a kulcsot : igen, meggyőződésem, hogy a kritikának ez a legfőbb 
hivatása. Megérteni, s ha kell, megfejteni a művet. Hozzáférhetővé tenni. . . ” , — 
ez a szakmai adottság Tóth Dezső orientáló bírálatában épp úgy jelen van, mint 
Béládi Miklós megfejtésre szorítkozó elemzésében. És viszont: Béládi a hűvös jellem
zésben is éreztetni tudja a problémákat, melyet Tóth Dezső külön passzusban, ki
nagyítva is tudtul ad. Éppen az az érdekességük ezeknek a tanulmányoknak, hogy 
ízlés, szándék, taktika, stílus más-más közegében is, a jelenség megfejtésének szívós 
szándéka folytán, ugyanazokkal a kérdésekkel kerülnek szembe, s mindent meg
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neveznek, ami fontos. Kommentárjaikat, minősítéseik fokát vállalhatja vagy vitat
hatja az olvasó, de ítélete alapjának el kell fogadnia a felismert kulcsokat. Kétségbe 
vonhatja például a mű viszonylatában társadalmunknak azt a szerepét, melyet Tóth 
Dezső a drámán számon kér, de be kell látnia, hogy a hős passzivitása, az író tragé
diát célzó szándékához képest is művészi hiba, s ezt a megfelelő helyen Béládi jellem
zése is érezteti. Pregnáns bizonyságául annak, hogy a szakmai alaposság és a dialek
tikus elvszerűség nem ellenfelei, hanem szövetségesei egymásnak.

A próbával, melynek dokumentumait áttekintettük, kritikánk a mű és valóság 
szembesítésének legnehezebb vizsgáin jutott túl, hiszen a modern parabola, mint 
ez Béládi jellemzéséből is kitűnt, az értelmezés eddig nem tapasztalt komplikációival 
tette próbára a kritikát. És az ilyen természetű művek Illyés drámái és Sánta Ötödik 
pecsétje s novellái után, Rényi és mások intenciói ellenére, rohamosan szaporodtak.

, Déry új regényei, Gyurkó László színműve, a Szerelmem, Elektra, Örkény Tóték c. 
regénye, Görgei Gábor, Eörsi István, Révész György darabjai, Hubay Miklós 
Néróról írott drámája, Sánta új műve, az Áruló, Csoóri és Kosa ítélete, Hernádi 
Gyula Sirokkó')^ és főleg Jancsó Miklós filmjei jelezhetik a termés gazdagságát a 
és a bennük érvényesülő írói módszer népszerűségét, s egyben a gondot is, amit e 
sokféle mű interpretálása a kritikára rótt.

Mint előbb már jeleztük, a kritika a Kegyenc körüli állásfoglalások után korábbi 
éberségét jobbára feladta. Művekkel, melyeken erősen kiütöttek a parabola-dömping 
gyengeségei, sokkal nagyobb megértést tanúsított, mint az áttörést véghezvivő 
alkotások iránt korábban. Nem áll ez minden kritikusra és minden műre sem, de a 
dicséretek és fenntartások, megértések és elutasítások erővonalaiban valami előre 
mutató törvényszerűséget felismerni egyre kevésbé lehet. Elsősorban azért nem, 
mert a műfajhoz kezdettől a súlyos és kellemetlen igazságok kibeszélésének nimbusza 
tapadt. A teljes valóság gazdagságát figyelmen kívül hagyó stilizálás egy mélyen átélt 
helyzetet, egy nagyon megszenvedett mondandót tárgyiasított. A megcsonkított, 
megszegényített világért az épség s a gazdagság sérelme láttán támadt nemes indulat 
kárpótolt. Az egyoldalúság sűrítést is jelentett, tendenciák, felismerések, emberi 
képletek szándékok kinagyítását. Egy idő után azonban a mélyről szakadt mondan
dók helyett a rutin műfajává lett a historizáló parabola. S jobb változataiban is 
redukálódott, összetevőire bomlott ember és élet szervessége, gazdagsága. Jelentés
intenciói több irányba mutattak, de nem összetett tartalmasságuk, hanem a szándé
kolt kétértelműség okán. — S közben a kritikus az általa becsült írót épp ilyen 
művei alkalmából vélte leginkább igazolhatónak. így lett e műfaj, ennek sok vál
tozata a tehetség, a tekintély, a vélt vagy a valódi bátorság igazolásának, védelmének 
jogos és jogtalan ürügyévé, alkalmává. Alig volt mű, melyben valami tilalmas igaz
ságot, valamilyen modern megoldást fel ne lehetett volna fedezni, s a kritika zavarát 
teljessé tette, hogy a Húsz óra fedezetével megjelenő Áruló\al, a Szegénylegények 
fedezetével megjelenő Sirokkóval, s a közönségsiker által is fémjelzett Szerelmem, 
Elektrával szemben kellett állást foglalnia.

E zavar gócát igen tanulságosan példázza az a vita, amely Hernádi Sirokkó c. 
regénye körül Pándi Pál és Sükösd Mihály, valamint Heller Ágnes között támadt. 
„Nekem nem lenne kifogásom a könyvvel szemben — írta Pándi —, ha felidézné 
bennem, bennünk a törvénytelenség időszakát és konfliktusait. Nekem az a kifogá
som, hogy a regény első jelentése mögé komponált jelentésvilág igaztalan-elvont
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képlete eltorzítja az életvalóságot mind a fasizmus időszakára, mind a szocializmus 
korszakában elkövetett törvénytelenségek időszakára, mind a mára vonatkoztatva.
E torzítás olyan véleményt szuggerál, amelyben az ember tehetetlen mindenféle 
rosszal szemben, amelyben elhatalmasodnak a beteges, a szadisztikus, manipuláló 
rossz erők, s az ember legfeljebb rossz és rosszabb között választhat. Lehet azt mon
dani erre, hogy mindezzel »sokkolni«, jó cselekvésre sarkallni akar az író. Bizonyára 
ez volt a szándéka. De az eredmény a rossz fetisizálása.”

S ezzel Pándi a Hernádi—Jancsó-művek gyengéinek gócára tapintott, arra a magra, 
amelyből szervesen levezethető minden művészi hiba: a nemzeti önismeret s a for- 
radalmiság jobb lehetőségeit kereső, eszméltető program s az ember-kép közötti 
hasadás, amelyre Fekete Sándor Folyosói szimpozionjn hívta fel a figyelmet; a mono
mániás arisztokratikus forma gépiessége és az aktuális politizálás programjának ellent
mondása, melyre — különben bíráló él nélkül — B. Nagy mutatott rá. (A Jancsó- »
dilemma. Élet és ír.) És levezethető a „sokkolás”-sal való visszaélés: a szörnyű 
és a perverz már-már élveteg túlhajtása, melyről ugyancsak B. Nagy közölt villám- 
lóan éles és találó gondolatokat, mikor leszögezte, hogy „Hedonistának és moralis
tának lenni egyszerre nem lehet sokáig.” (Élet és ír., 1970. jan. 24.)

Csakhogy B. Nagy ezt nem a Sirokkótól, hanem egy fiatal rendező első filmjéről 
írta (Sándor Pál: Szeressétek Odor Emíliát), Jancsóról szólva viszont bírálatait, 
ahol csak lehet, igazolássá hangolja át. Tanulságos példájaként annak, hogy a kritika 
valóságos erejét próbára tevő és minősítő nagy alkalmak olykor mennyire kihaszná
latlanul múlnak el. Részesek ebben a szigorúbb álláspontok képviselői is, akik a 
mű politikumának sommás értelmezésével jóhiszemű, de téves interpretálásra sarkall
ják az értékek miatt aggódó védőket. (Népszabadság, 1969. május 13., május 24. és 
25.) Sükösd Mihály például tagadja, hogy a Sirokkó a szocializmusban kifejlett 
módszerekre is vonatkozna. Érveit könnyen cáfolhatta Pándi, de Heller Ágnes érvei
vel szemben, aki a félelemben való elaljasodás általános érvényű képleteként értel
mezte a regényt, s nem tagadta, hogy a személyi kultusz viszonyai is produkáltak 
ilyen fejleményeket, — vele szemben Pándi is elejti alapszempontját, az emberi 
gazdagság igényét, s a szocializmus magasabbrendűségéről vallott meggyőződésére 
hivatkozik, amellyel nem fér össze a Sirokkó sugallta kép.

Ez a vita azért is fontos volt, mert megmutatta, hogy a parabolával való visszaélés 
mennyire akut veszély, s így módot adott Pándinak arra, hogy megfogalmazza:
„A parabolisztikus ábrázolás nem kiskapu, melyen át »kiléphetünk« a társadalmi 
valóságból”, hogy »a parabola nem lehet védjegy, magyarázó elv«, mely eleve 
fedezi a vállalkozást. S továbbgondolható igazságot rögzít akkor is, amikor jelzi, 
hogy ezekben a mai parabolákban az életanyag s az epikum mennyivel súlyosabb 
funkciót tölt be, mint a műfaj őstípusaiban. A jelentés képletszerű jelzése és az érzék
letes ember- és világábrázolás kérdése: a kettő összeforrásának lehetősége itt a tét, 
amely az Ötödik pecsét és a Kegyenc után újra és újra napirendre kerül. A kritika 
zavaraira, az ízlésaffinitás erővonalainak bonyolultságára vall, hogy Sánta Árulójában 
Almási Miklós is, Fehér Ferenc is gátló tényezőnek véli a parablisztikus módszert, 
(Kortárs, 1968. 8. 1332.; Alföld. 1966. 9. 75.) mondván, hogy a forradalmi mozgalom 
meghasonlásának ábrázolásával szemben a polgári forradalmak által kínált anyag 
csak ellenállhat. De Almásinak ugyanez a tanulmánya Gyurkóról szólva az ókorból 
vett anyagot alkalmasnak találja a forradalom humanizálódásának kifejezésére. Sze-
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repe van ebben a Szerelmem, Elektra közönségsikerének is, de annak is, hogy ezt 
a drámát a konszolidáció igazolásaként is lehetett értelmezni, s másként is. Volt, 
aki javára is írta ezt a többértelműséget (Kalmár Éva, Kritika, 1968. 7.), s Eörsi 
István és Fekete Sándor ellenvetéseit, akik Elektra rövid úton való lezüllesztésében 
a koncepció zavarát észlelték, (Élet és ír. 1968. márc. 29.; Vö. : Népszabadság. 1968. 
márc. 25.; ápr. 3.; Folyosói szimpozion.) a siker közepette nem gondolhatta végig 
a kritika.

Almási megfigyelése azonban, ha példái vitathatók is, mégis a korszak egyik leg- 
fogósabb kérdésére irányíthatta volna a figyelmet: anyag és alakítás viszonyára. 
Arra, hogy az anyagnak valóban van belső logikája, s így ellenálló és ösztönző, 
termékenyítő szerepe is. Mennél ismertebb, annál inkább. Ezért bizonyult lehetet
lennek Németh László kísérlete, mely Görgeiben akarta objektiválni a vásári re- 
volucionizmus nemes ellenpéldáját. A kritika ezt a józanságot szerencsére már nem 
igazolta. De önmagát múlta felül, amikor Csoóri és Kosa ítéletének a hagyományos 
Dózsa-képtől elütő jelentésrétegeit felfejtette. (Tóth Dezső: Népszabadság. 1968. 
szept. 28.) Jeléül annak, hogy a hűség és a konzekvens forradalmiság eszményét a 
nihil s az abszurditás másíthatatlanságáról vallott gondolatok, sugalmak döm- 
pingje közepette sem vesztette szem elől. Különösen érdekes, mert rejtetten és szemér
mesen nyilvánul meg ez a kötődés Béládinak Az atléta halála c. Mészöly-regényről 
írott bírálatában, ahol egy perifériára szorított író megszenvedett és értékes művének 
hozzánk szóló üzenetét teszi érthetővé, úgy, hogy a megismerés alaposságával, a 
jellemzés személytelen, már-már steril pontosságával s nem a mérték feladásával 
érezteti megbecsülését, s ilyenformán a distanciát is, mely a mű alapeszméjétől el
választja. (Kritika, 1966. 5. 49 — 53.)

A distancia éreztetése, a mérték olyan érvényesítése, amely a jelenség jelentőségét, 
az iránta való megbecsülést egy percig sem teszi kétségessé, talán legnagyobb gondja, 
ahogy a mához közeledünk, egyre nagyobb gondja a kritikának. Legtöbben úgy 
hidalják át ezt a nehézséget, mint B. Nagy László a Sirokkó bírálatában : az igazolás 
műveleteivel, ami tehetséggel szemben és jó színvonalon ártalmas sohasem lehet. 
Mások megkísérlik a distancia határozott kifejtését, ami ha jelentős művel állunk 
szemben, drámai jellegű szembesüléssé is válhat. S ha olyan alkotó áll a mű mögött, 
akinek a munkásmozgalomhoz is köze van, s akinek minden szépírói megnyilatkozása 
mozgalmi érdekű állásfoglalás is egyben, mint a Déry Tiboré, akkor a bírálat játék- 
szabályai csak szigorúbbak, a szembesülés feszültsége csak fokozottabb.

Érzékelik ezt azok is, akik Déry és a szocializmus viszonyát az író felől nézik, 
mint Ungvári Tamás és Abody Béla, de őket a közelség, mely a megismerés forrása 
is lehetne, sokszor a mű hivalgó széljegyzetelésére kapatja. (Kortárs, 1966. 12. 1893 — 
1901.) Annál tüzetesebb és összeszedettebb a Tóth Dezső és a Pándi szembesülése a 
G. A. úr X.-ben írójával. Náluk az író jelentőségének tudata s a tét nagysága min
denekelőtt a mű tömör és mégis pontos, sőt árnyalt ismertetésének, majd értelmezésé
nek rendkívül nehéz munkájában nyilvánul meg. Ahogy Tóth Dezső ezt a minden 
izében rendhagyó regényt, ennek különös világát, a normális emberi logikával ellen
kező eseményeit egy nagyon is értelmes jelentést tükröző rendben újjáteremti, abban 
a szellemi teljesítmény, az értékelés mozzanatától függetlenül is, elsőrendű. (Új írás, 
1964. 9. 1139 — 1142.) Célja azonban mégsem csupán a leírás, hanem az, hogy állás- 
foglalását szilárdan megalapozza. Pándit is ugyanez a szándék képesíti szívós elem-
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zésre, amikor annak részletes igazolásán dolgozik, hogy X. és a „külföld” között nincs 
lényeges, diametriális ellentét; a regény koncepciójának az a gerince, hogy a két 
világ reménytelenül hasonlít egymásra, sőt valahol a dolgok lényege szerint azonos 
is egymással, tehát totális a sivárság, az ésszerűtlen ség, az emberszerűtlenség. 
Vagyis, hogy „egy teljes emberi kiábrándultság, megrázkódtatás, távlattalanság rém
képe ez a regény, a totális csalódás kifejeződésé". (Kritika, 1965. 3. 47 — 55.) S nem a 
szocializmus esélyeinek mellőzése miatt ilyen, hanem azért, mert azokkal is számolt. — 
Tóth Dezső, aki korábban hasonló eredményre jutott, s a regény lényegét, igen 
meggyőzően, az aktív és passzív élet dilemmájára adott sajátos válaszban jelölte meg, 
jelzi ugyan a mű lírájában érzékelhető tragikumot, s ebben egy elvont hit és huma
nizmus jelenlétét, — de a lényeggel nem ért egyet, s bírálatát ennek kinyilvánításával 
zárja. — Pándi szembesülése viszont a lényeg feltárásával új szintre vált, s itt deríti 
ki, hogy az irónia; az anarchikus, irracionális események s ezek mértanilag pontos 
rajzából s a részletező pedantériából kiérződő ellentét szintén része a jelentésnek: 
szuverenitást éreztet, az író fölényét saját regénye nihilmítoszával szemben. S ennek 
a jelentésmozzanatnak a felismerése alátámaszthatja Pándinak azt az állítását is, 
hogy nem a szocialista életeszmény tagadása, hanem a megvalósításának lehetetlen
sége miatt támadt kétségbeesés regénye a G. A. úr X.-ben. S ilyenformán ez a kétségbe
esés mégiscsak a szocializmus emberi igazságaival kerül összefüggésbe, azokra utal 
vissza.

S a szocializmushoz való tartozás kiderítésének, az indirekt módon nyilvánuló 
érvek felmutatásának ez a szorgalma, mely a legbonyolultabb műveletektől sem riad 
vissza, bármily rosszallással kíséri is a dogmatizmus, távlatnyitó és a túlpolitizált 
részletek vitathatósága ellenére is hiteles munka. Minden jel arra vall — Szabolcsi 
Miklós Pilinszky gyűjteményes kötetéről írott cikke különösen —, hogy a korszerűtlen 
szemlélet ellenére is érezhető jelentőség rejtélye a kifejezés, a forma dialektikusabb 
vizsgálata révén közelíthető meg. Van eset, hogy maga az író is nehezíti ezt a munkát, 
nyilatkozataival téve kétségessé azt, amit műveiből kritikusai kiolvasnak. Van eset, 
hogy a kritikus túlbuzgalma ássa alá az ilyen határtágítás hitelét, amikor például 
Almási Déry novelláiból az ítélet nincs cáfolatát, korrekcióját és Révai igazolását 
olvassa ki. (Népszabadság* 1968. szept. 28.) A tendencia létjogát igazolja viszont az 
a meghatározó jelentőségű tény, hogy az utolsó ötven év haladó íróinak többsége a 
szocializmus vonzásában érett íróvá, s szemléletének alapjaiban ennek jegyeit akarva, 
akaratlanul hordozza, s műveiben, melyekben teljes mivoltában vesz részt, önkén
telenül is tükrözi e szemlélet jegyeit. Még azokban is, melyek a rezignáció, a kétség- 
beesés, sőt a tagadás jegyében íródtak.

Teljesen jogos és felszabadító hatású tehát Pándi eljárása, mikor Déry egyik 
legkiábrándultabb művében a szocialista humánum érdekeit keresi, s Fehér Ferencé, 
aki az ítélet nincs szkepszise és rezignációja mögül kimerítő alapossággal hámozza 
ki az ítéletre képesítő normák rendszerét. (Kortárs, 1969. 3.) Kár, hogy eközben el
hanyagolja a szemlélet filozófiai sarkpontjait, melyek az ember és a világ lehetőségei
ről formált nézeteket meghatározzák. Azokat a szemléleti jegyeket, melyekre Csetri 
Lajos Lukács és Déry korhelyzetre adott feleleteinek szöges ellentétét elemezve rá
mutatott. (Tiszatáj, 1970. 5. 447 — 453.)

Bizonyos versengés is folyik itt tehát azért, hogy a mind jobban kiteljesedő művek 
megértésében ki bizonyul eredményesebbnek. S a Déry-irodalom java termésének
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külön érdeme, hogy ebben a versengésben a kritikusi meggyőződés a gyengébb pon
tokon is nyíltan és következetesen nyilvánul. Ez a versengés persze az elméleti 
bizonytalanság miatt olykor kétes értékű felfedezésekhez juttatja a kritikust. Például 
Földes Annát, aki néhány markáns vonás okán vérbeli realista műnek minősíti 
Örkény Tóthék c. drámáját (Kortárs, 1969. 2. 265 — 67.), amelyet, ha az volna, Her
mann és Pándi joggal bírálhatna éppen elvontsága miatt, ami tartalmas képtelenségeit 
lehetővé teszi. (Kortárs, 1969. 10. 1657.; Kortárs, 1969. 1. 142.) Jogos lehetne Pándi 
ama kifogása, hogy e mű humanizmusa túl általános, s a Hermanné is, aki a harmadik 
dimenzió hiányát, vagyis a személyiség teljességének hiányát teszi szóvá.

S ezen a ponton ismét a korszak irodalmának alapkérdésébe ütközünk: a képlet
szerűség divatjába. Láttuk, hogy anyag és alakítás viszonyát a kritika szinte mindig 
a gondolati jelentés kibogozása s az állásfoglalás megalapozása miatt fürkészte, 
hogy Déry esetében is önmagát múlta felül a normák, a nézetek kikövetkeztetésében. 
Eközben azonban az anyaggal való kapcsolat más jellegzetességeit: a látvány vará
zsát, a titokkibeszélés szenvedélyének szerepét s a mesélés, az epikusi világteremtés 
aktusait elhanyagolta. Míg a képletszerűség s az elvontság ellen küzdött, azzal, hogy 
csak a fogalmi jelentést fürkészte, önkéntelenül is degradálta az epika ősi princípiu
mait : a látványt és a mesét. Nemcsak a Déry-mű botránkoztató őszinteségének értel
me maradt így megfejtetlen, de Konrád A látogatójának értelmezésében is épp a 
filozófia túlbecsülése miatt került a figyelem árnyékába a versszerűen stilizált és 
koncentrált anyag vallomásértéke. Elsikkadt az a fontos tény, hogy a legsikerültebb 
művek s a legolvasmányosabbak (Illyés Ebéd a kastélyban c. elbeszélésétől Lengyel 
Józseí Eleitől végig és Déry ítélet nincs c. művéig; a Rozsdatemetőtői vagy Somogyi 
Tóth Prófétá]átó\ a Hideg napokon át Kardos G. György Avraham Bogatir . .  .-jáig) 
kétfelől: anyag és szándék felől szinte egyazon intenzitással fejlenek: az egymást 
termékenyítő kölcsönösség bőségével, találékonyságával.

Ha alkalom adódik, folytatjuk ezt az áttekintést. Megmutatjuk, hogy a magyar 
epikai hagyomány degradáló szemlélete miképpen érvényesül a mai mértékben, s 
mennyiben részes például abban, hogy az életszerűség, a regényszerűség és a szub
jektív színezetű közlésformák rossz hírbe keveredtek, noha remekművek sora bizo
nyítja életrevalóságukat. Irodalmunk sajátos jellegének megértése, de a műfaj nyel
vének megértése szempontjából is kötelező volna a líráról írott tanulmányok és 
bírálatok vizsgálata. Elemeznünk kellene a stílusok, a műfajok iránt megélénkült 
érdeklődést. Jellemeznünk a csoportok, iskolák, irányzatok képződését mutató ten
denciákat; a meghonosodó új módszereket, s a mindjobban beérő életműveket.

E kéziratban rejlő részletek és az itt közöltek alapján tanulságképpen annyit már 
itt is rögzíthetünk, hogy kritikánk alkotó szerepe a hatvanas években szembeötlően 
erősbödött. Ennek során szakmai és emberi lehetőségei is megnőttek. Az ötvenes 
években, noha orientáló, nevelő szerepének önérzetével működött, szerepét alkalmi 
jellegű funkciókra korlátozta. A mérték és az értékrend alakítása helyett csak igazol
hatta az irodalompolitika intencióit. Növés-tervet, hajlamok, vonzalmak, készültség
diktálta programot a legjobbak sem tudtak kialakítani. A hatvanas évek során viszont 
egyre inkább a tehetségek természete szerint alakult a munkamegosztás. Mód nyílt
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a kritikusi mű szerves és céltudatos építésére. A kritikai termés nagymérvű differen
ciáltsága, a diszciplínák és a műfajok szerint való tájékozódás sokfélesége s a meg
honosodó új módszerek egybehangzóan tanúsítják a kritika alkotó jellegének s egyes 
alkotók tájékozódásában, teljesítményében a szuverenitás fokának emelkedését. Ki
fejeződik ez a könyvkiadásban is: életművek, sorozatok, tanulmánygyűjtemények 
sűrű megjelenésében.

Természetes, hogy e folyamat során közelebb jutott kritikánk a művek természeté
hez is. S munkáját ma már nem az értékekkel szemben, hanem azok érdekében végzi.
— Olykor buzgóbban is, mint a mű érdemelné. Az értékelés műveleteiben ugyanis
— jobbára a régi hibáktól való irtózás miatt — egyelőre eléggé bizonytalan. A mű 
szocialista mivoltának ismérvei, érték és eszmeiség viszonya körül különösen nagy 
a zavar. Ezért, valamint a csoportérdekek és taktikai megfontolások miatt elég 
sűrűn tér ki kritikánk a pontos minősítés feladata elől. — Noha hatékonyságát az 
új módszerek és szempontok nagyban megnövelték, nómenklatúrájában szembeöt- 
lőbb az újulás, mint a megismerés mélységében. Az egyenetlenség az előadás tiszta
sága, rendje : szépsége szempontjából is eléggé nagymérvű. — Kritikusi egyéniségek, 
akiknek munkája irányt és mértéket szabhatna, nincsenek. A felfedező, értékrend
módosító műveletek is kihívó gesztusok nélkül, a közvélemény, az idő és huzamos 
munka révén valósulnak meg. A személyiség inkább színező, formáló, témaválasztó 
és hangsúlymódosító mozzanatokban érvényesíti érdekeit, mint irányzatépítő ak
ciókban. Az összefoglaló, szempontokat összehangoló szorgalomnak az idő is job
ban kedvez. A gyökeresebb újulás talán ezért is késik, a szépirodalom teljesítmé
nyeihez felérő kritika — talán éppen ezért — nem tudott felnőni. Feltételei azonban 
mind jobbak, s hiányának tudata is sürgető.

MARK POLJAKOV

A p aró d ia  é s  a  g ro te sz k  nyelve
Néhány megjegyzés az irodalmi-színházi paródia elméletéhez és történetéhez.

I.

A század első évtizedének végén — mind Nyugaton, mind Oroszországban — egyre 
nagyobb népszerűségre tett szert a színpadi paródia és a groteszk, amely — a színházi 
konferanszhoz, irodalmi anekdotához, politikai pamfiethez, improvizációhoz és 
paradoxonhoz hasonlóan — legalább oly mértékben táplálkozott az évszázados 
tradíciókból, mint amennyire a szenzációs újdonság erejével hatott.

A  nehézség azonban nem is az irodalmi és színpadi paródia egy-két strukturális 
és történeti elemének konstatálásában rejlik, hanem az a kérdés, hogy hol húzódik 
a határ, amely a paródiát és a politikai groteszket egymástól elválasztja.
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Melyik válfajhoz soroljuk, példának okáért, Alfred Jarry „Übü király”-át, amely 
első — és egyúttal utolsó — párizsi előadásán 1896-ban hallatlan botrányt váltott ki, 
viszont 1908-as — Antonie által rendezett — bemutatója után úgy vonult be a szín
háztörténetbe, mint a szokványos polgári történetírás ostobaságának és szemérmet
lenül hazug jellegének bátor leleplezése. Nem is olyan régen Jean Vilar a „politikai 
kabaré” atyjának „Übü”-trilógiáját már egyenesen mint szatirikus humorral és 
iróniával fűszerezett filozófiai drámát vitte színre. Jarry abszurd, paradox szituációkra 
épülő és a létformákat absztraháló, gyilkos gúnnyal telített darabjainak sorsa jól 
tükrözi azt a folyamatot, amelynek során a színpadi paródia műfaja új értelmet 
nyer és a filozófiai dráma műfajával válik egyenértékűvé az utódok szemében.

Számtalan példát lehetne felhozni annak illusztrálására, miként hatolt be a paródia 
a szatirikus drámaírás területére és a középfajú színművek birodalmába (Osztrovszkij, 
Szaltikov-Scsedrin, Csernyisevszkij, Szuhovo-Kobilin). A parodikus elemek jelenlété
nek kétoldalú determináltsága ezekben a művekben egyrészt a társadalmi valósághoz 
fűződő viszony természetéből, másrészt bizonyos művészi áramlatok exiológiai meg
ítéléséből fakad.

El is jutottunk oda, hogy feltegyük a kérdést: mi is tulajdonképpen a paródia — 
ez a titokzatos és ugyanakkor nyilvánvalóan létező, a kortársak által világosan ész
lelhető műfaj? Egyáltalán nem véletlen, hogy néha a paródiát komoly szándékkal 
készült színműnek fogják fel, amint ez Kozma Prutkov „Fantáziá”-jának esetében is 
történt. 1851-ben, mikor ezt a darabot az Alekszandriai-színházi műsorára tűzte, 
mindenki közönséges vaudeville-t látott benne, és még Fjodor Konyi, a tapasztalt 
kritikus — mellesleg kitűnő bohózatíró — sem értette meg — vagy nem akarta meg
érteni — , hogy valójában paródiáról van szó.

„Nem kell azt hinni, hogy a paródia kizárólag komikus műfaj — jegyzi meg Ju. 
Tinyanov. — Éppen a legkiválóbb orosz paródiaírók — N. Polevoj és I. Panajev 
művei képeznek kivételt a szabály alól. Polevoj egyik paródiáját párhuzamosan egy 
almanach is megjelentette, mint komoly „lírai dalt”, és maga Panajev számol be arról, 
hogy egyik paródiáját megzenésítették és románcként énekelték.”1

Az a tény, hogy a paródiát komoly műként — vagy fordítva —, a komoly műalko
tást paródiaként interpretálják, rendkívül bonyolulttá teszi a helyzetet.

A paródia elsősorban irodalmi műfaj, és főként az adott korszak irodalmi folya
matainak jellegéből merít inspirációt. Mégis szinte egész specifikuma és sajátos lényege 
arra predesztinálja, hogy a színházé legyen ; annál is inkább, mert e műfajnak minden 
bizonnyal a színjátszásból kellett létrejönnie, abban a légkörben kellett megszületnie, 
amely a fesztelen vidámságot, az elementáris erővel feltörő mámoros színészi játék
kedvet és a változtathatatlannak kikiáltott állapotok, a kánonná merevedett visel
kedési normák, a „megkövesült” fogalomrendszerek feletti „szentségtörő” élcelődést 
jellemzi.

Parodikus elemek színesítik a népi játékokat, a kötetlen hangulatú vásári mulat
ságokat és cirkuszokat, de megtalálhatjuk őket a könnyed improvizációkban ugyan
úgy, mint a hétköznapi aktualitásokra való reagálás legkülönfélébb megnyilvánulási 
formáiban.

A paródia története elválaszthatatlanul összeforrott a színháztörténettel, és van

1 Mnyimaja poezija. Matyeriali po isztorii poetyicseszkoj parogyii 18 i 19.Vv. M— L. 1931. p. 6.
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rá eset, hogy éppen benne jut kifejezésre legtöményebben az igazi teatralitás, ami vég
eredményben érthető is, hiszen e műfaj létét a tisztán irodalmi és a specifikusan szín
házi funkciók metszésvonalai határozzák meg. Ezért kell a paródiát mindig játék
nak tekintenünk, — játéknak az eszmével és az anyaggal a művel és a szerzővel, az 
élettel és az irodalmi formával, a nézővel és a színésszel. A megszokott és automati- 

' zálódott fogalmakkal, a véglegesen kialakult és tökéletesnek hitt formákkal, valamint 
a hozzájuk kapcsolódó képzetekkel való sziporkázóan szellemes játszadozás a paró
diát az élet és a művészet hamisítatlan igazságának kegyetlenül gonosz és mégis 
bódítóan vidám hirdetőjévé változtatta.

A paródiában, magától értetődően, a művészi akcentnálás dominál. Ez azonban 
egyáltalában nem jelenti azt, mintha világnézeti szempoutok, momentumok másod
rendű tényezőnek számítanának. A paródiában a parodizálás objektumainak meghatá
rozott gradációjával van dolgunk, és a tárgy szerepét egyaránt betöltheti mind maga a 
valóság, mind a valóság művészi visszatükröződése vagy a visszatükrözés művészi 
rendszere. Számomra nem látszik elég meggyőzőnek és ezért nem is tudom elfogadni 
azt az érvelést, mely megpróbálja kirekeszteni a művészi paródia köréből, mint nem oda 
tartozót, a társadalmi-politikai és a hétköznapi élet jelenségeinek parodizálását. 
Kétségkívül igaz, hogy a valóság önmagáért való, művészi rendszertől elvonatkoz
tatott parodizálása még nem eredményez paródiát.2 Ugyanakkor azonban azt sem 
szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az irodalmi és színpadi paródiák legtöbbje 
nemcsak egy művészi ábrázolási rendszert vesz célba, hanem egy bizonyos életkon
cepcióval is vitába száll. Tökéletesen helytálló A. R. Kugelj megállapítása, miszerint 
a paródia arra irányul, hogy „megsemmisítse azt az ideológiát, melynek létalapját 
tagadjuk.”3

Ennek következtében az élet, az életkoncepciót hordozó műalkotás és a paródia 
között olyan bonyolult kölcsönhatások lépnek fel, melyek rendkívül megnehezítik 
a műfaj vizsgálatát, mivel — mint látjuk — nemcsak az irodalmi valóságábrázolás 
meghatározott rendszerének kifigurázásáról van szó, hanem egyúttal az illető műal
kotásban kifejezésre juttatott életkoncepció kigúnyolásáról, sőt, azon túl még magá
nak a valóságnak ironikus átértelmezéséről is.

Az imént elmondottak már lehetővé teszik, hogy megértsük és megmagyarázzuk 
azt a helyzetet, mikor a paródia nemcsak a művészi kritika szerepét tölti be, hanem 
egyidejűleg művészi (legtöbbször negatív) manifesztumként is funkcionál.

Szigorúan véve a paródia műfaja tulajdonképpen erre a két alapvető konstruktív 
funkcióra épül. Jelenlétük, önállóan elkülönült vagy egymást keresztező előfordulá
suk biztosítja — kezdve a népi bohózattól az irodalmi és színpadi paródiáig — a 
parodikus műfajok dinamizmusát.

A paródia meghatározott művészi szituációban jön létre, amit a továbbiakban 
„megnyilatkozási szituációnak” fogunk nevezni. Ez a művészeti élet konkrét törté
nelmi viszonyaitól függő megnyilatkozási szituáció determinálja a maga módján 
a paródia struktúráját, és juttat domináns szerepet a két fő funkció valamelyikének.

Egyes esetekben a megnyilatkozási szituáció egy adott művészeti iskola határain 
belül marad, nem lép ki az adott művészi stílus illetékességi köréből, vagyis alapvető

2 A. Morozov: Parogyija как lityeratumij zsanr. „Russzkaja lityeratura”, 1960. No. 1. p. 50.
3 A. Kugelj: Russzkije dramaturgi. M. 1934. p. 168.
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funkciója a kritika, és nem azt tűzi ki célul, hogy egy más stílus kívánalmainak plat
formjáról gúnytűzzön a művészi tudat meglevő típusából, hanem éppen ellenkezőleg 
— bizonyos megszorításokkal szentesíteni akarja azt.

Egészen más jellegűek viszont a Kozma Prutkov-paródiák vagy Jevreinov és Kugelj 
„Revizor”-a, amelyekben már nem egy — kisebb kiigazításokkal a parodista számára 
is teljes egészében elfogadható — művészi struktúra bemutatása a döntő, hanem 
annak demonstrálása, hogy egy bizonyos irodalmi iskola szemszögéből nézve meny
nyire korlátoltnak látszik és jogosulatlannak tűnik egy adott korszak művészi jelensé
geinek struktúrája és lényege.

így lesz a paródia sajátságos, negatív előjelű művészi manifesztummá.
A konkrét megnyilatkozási szituáció lehetőséget nyújt két művészi rendszer ironi

kus összehasonlítására. Egymásra helyezésük vagy egymással való szembeállításuk 
paradox, alogikus helyzetet idéz elő — komikus atmoszférát teremt. Következés
képpen humorérzék hiányában nem alkothatunk értékítéletet a paródiáról, ami más 
szavakkal fogalmazva annyit jelent, hogy a paródia megértése csak úgy képzelhető 
el, ha képesek vagyunk lehatolni a nevetségesség és az igazi teatralitás mélységeibe.

Valóban úgy van, ahogy Eizenstein mondta: „mindenki saját kulturális fejlettségi 
fokának megfelelő hangnemben énekel.”

Ez a forrása a különféle korok és különböző művészek stílusában megmutatkozó 
finoman árnyalt polifóniának.

Van, mikor a hang, amit hallunk, egymással ellentétes iskolák, irányzatok, mód
szerek egyikének a hangja.

Máskor a baráti együttérzés és támogatás hangján szólal meg a parodista, egyaránt 
jóindulatú iróniával emlékezve meg a hozzá közel álló művész sikereiről és baklövé
seiről.

így áll össze a művészi fejlődés szólómotívumait más-más regiszterben ismételgető 
énekesek hangjaiból a paródia történetének ironikusan feleselő kórusa.

Ugyanaz a törvényszerűség érvényesül, csak számtalan egyedi alakban. Ez az oka, 
hogy a konkrét megnyilatkozási szituáció elemzése és a fentebb leírt két funkció 
kölcsönhatásának számbavétele nélkül nem tudjuk megkülönböztetni a paródiát a 
nem-paródiától, minek következtében nem is áll módunkban pontosan leírni a paródia 
struktúráját és lényegét.

A nehézségek sora azonban ezzel még korántsem ért véget, ugyanis a már felfede
zett törvényszerűségek közvetlenül függenek a szomszédos területektől — mind az 
irodalmon és színjátszáson belül, mind azon kívül.

Felvetődik a kérdés: milyen kölcsönviszonyban van egymással a kritika és a paró
dia, valamint a paródia és a művészet ?

A válaszadás során fényesen beigazolódik a paródia sajátosságaival kapcsolatban 
tett korábbi megállapításaink helyessége: nevezetesen az, hogy ezek a sajátosságok 
valóban a paródiát egyrészt magához a művészethez (irodalom, színház), másrészt 
a vele szembenálló szellemi szférához — a kritikához — fűző kettős kötődés hatá
sára alakultak ki.

A kritika világában a paródia műfaja nem számít hívatlan jövevénynek, hiszen 
specifikus elemző és interpretációs feladatai egybeesnek a kritikáéval — a műfajok, 
művészi áramlatok vagy konkrét művek egy bizonyos fajta értelmezésére tesz javasla
tot. Ilyen értelemben — egy a kritikáéhoz hasonló triádból (író —olvasó—paro-
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dista) kinőve -  új irodalmi viszonyok középpontjává válik. A „megnyilatkozási 
szituáció” létrehozásában ebben az esetben is az irodalmi — szcenikai textust kör
nyező társadalmi élet sajátosságait, illetve a helyet és az időt meghatározó eszmei 
és irodalmi atmoszféra működik leghatékonyabban közre.4

A  kritika, mikor meghatározott értelmet ad egy műalkotásnak, voltaképpen dekó
dolja az új művészi szöveget, az adott korszak specifikus kritikai kódja segítségével 
mintegy lefordítja azt a korabeli kritika nyelvére.

A  paródia műfajának logikai természete elsősorban abban nyilvánul meg, hogy — 
a kritikával megegyezően — interpretálja és elemzi az irodalmi tényt. Ily módon a 
paródia esetében szintén a művészi szöveg dekódolásának folyamata játszódik le, 
mégpedig az adott művészeti jelenség kódjának összekeverése és belső ellentmondá
sainak feltárása útján. A  kód ironikus összekeverése egyúttal lehetővé teszi, hogy a 
paródia hírt adjon a régivel szembenálló és még a kialakulás stádiumában levő új 
műfaj vagy irányzat alapvető követelményeiről is. Ebben mutatkozik meg a műfaj 
kritikus és önkritikus jellege. Az automatizálódott rendszer strukturális elemeinek 
szándékos összezavarása — formálódó művészi követelmények és értékek előhírnöke, 
egy újfajta művésziség és teatralitás elveinek negatív előjelű manifesztuma.

Itt húzódik az a határ, amely elválasztja a paródiát a kritikától, ugyanis a paródia 
természetének logikai alapja szoros kölcsönhatásban van megformáltságának költői- 
ségével, művészi tökélyével — az alkotói szabadsággal.

A  kritikai vélekedés nem más, mint információ az információról. Más szavakkal : 
a kritika megfejti a műalkotás szövegébe foglalt esztétikai információt. A  paródia is 
ugyanezt teszi, csak a cél elérése érdekében magának a komikus transzformációnak 
alávetett művészeti ágnak az eszközeit használja fel. Ebben rejlik sajátos esztétikai 
önállósága, aminek egyenes következménye, hogy a paródia még akkor is megőrzi 
értékét, ámikor már a parodizált jelenségek régen értelmüket vesztették vagy fele
désbe merültek.

Az új művészi tudat a paródiában testesül meg ironikus költői formában. Ezért 
a műfajt a művészet öntudatának is nevezhetnénk, hiszen szétzúzza a kiérdemesült 
művészeti irányzatokat, és nevetségességbe fojtja a velük való kispolgári elégedett
séget. V. V. Vorovszkij helyesen állapította meg, hogy a „Krüvoje zerkalo” (Görbe 
tükör) ráveszi előadásaival a publikumot arra, hogy jót nevessen önmagán, mikor 
meglátja gondolatainak, ízlésének, előítéleteinek eltúlozva visszatükröződő karika
túráját.5

A  paródia jellegzetes sajátossága abban nyilvánul meg, hogy tartalmának művészi 
jelentősége független a szatíra tárgyától. Az általa kifejezésre juttatott kritika ily 
módon új művészi értékek létrehozásával jár együtt, minek következtében a paródia
színház teljesen önálló jelentőségre tesz szert, nemcsak mint egy másik színház 
görbe tükre, hanem mint egy — tartalmát, módszereit, művészi eszközeit tekintve — 
autonóm  másik színház. Ezért nincsen semmi meglepő abban, hogy a legutóbbi idők 
rendezői munkával és színészi játékkal kapcsolatos „felfedezéseinek” zöme a „Krivoje 
zerkalo”-nak és a „Letucsaja mis”-nek (Denevér) egyetemes színháztörténeti érde- 
kességű tevékenységében gyökerezik.

4 M. Poljakov: Poezija krityicseszkoj müszli. M. 1968. p. 7—61.
5 V. V. Vorovszkij: Irodalmi esszék, kritikák. Bp., 1961. p. 322.
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Itt el kell oszlatnunk egy félreértést, ami a paródia autonóm esztétikai információs 
anyagának lebecsüléséből származik. A lengyel J. Zwomek például a paródia struk
túrájáról írott értekezésében azt állítja, hogy a műfaj elméletével foglalkozó tudósok 
egyöntetű állásfoglalója szerint „a paródia széles körben népszerűvé vált művek 
komikus utánzása”, és így az eredeti szöveg (prototípus) ismerete nélkül semmilyen 
komikus effektus nem jöhet létre.

Ez a felfogás jóvátehetetlen hibákat szülhet a paródia struktúrájának elemzésekor. 
Vajon valóban megakadályozza-e a komikus hatás kiváltását a transzformált tárgy 
ismeretének hiánya? Hányán ismerik — akár a kérdés specialistái közül is — Polevoj, 
Puskin, Kozma Prutkov, Dobroljubov paródiáinak mintaképét?

Nem sokan. Ez azonban egyáltalán nem gátol meg senkit sem abban, hogy tiszta 
zívből kacagjon olvasásukkor.

Mi akkor a magyarázat ?
A helyzet az, hogy a paródiában nemcsak parafrázisokat és az idegen példaképre 

utaló humoros megjegyzéseket találunk, hanem az eredeti mű objektív, valóságos 
természetére vonatkozó információt is. A művészi megformálás ezt az objektív infor
mációt az adott művészeti jelenség konkrét kontextusára irányuló komikus színe
zettel látja el, és az ilyenfajta kritikus-ironikus, humoros vagy szatirikus célzatosság 
jelentős esztétikai élmény kiváltására is képes.

Természetesen a Kukolnyik színdarabjait jól ismerő kortársak másként élvezték a 
róluk írott paródiákat, mint mi, de a mintaképül szolgáló művek banalitása, retori- 
kussága, esetlen dramaturgiai kompozíciója számunkra is egyértelműen kiderül a 
paródiákból.

Mikor a színpadi paródia tisztán irodalmi műfajból valódi színházi jelenséggé 
válik (vagyis a rendező lefordítja a tipográfiai jelek nyelvéről a szcenikai jelek nyel
vére), akkor már nemcsak a leleplezés és a kifigurázás feladatainak tesz eleget, hanem  
új lehetőségeket tár fel a színházművészet és a drámaírás előtt is.

Az új típusú színpadi paródia teljesen új szcenikai megoldásokat és eljárásokat 
követelt.

A tömör és extenzív totalitásra törekvő drámai formák elve, a logikai konstrukciók 
merész összekeverése, az előadás feltételessége, a szcenikai vázlatosság, a megjelenítés 
groteszksége — mindezek a „felfedezések” alkalmazásra találtak más (komoly drá
mai) színházak tevékenységében is, és azóta már végérvényesen bevonultak a modern 
színjátszás arzenáljába.

Ilyen értelemben nagyon pontosan határolta meg a „Görbe tükör” célját egyik 
megalapítója és rendezője, N. N. Jevreinov: „a tárgy negatív vonásaiból pozitív 
műalkotást akartunk létrehozni”.0

Ezekben a szavakban fogalmazódik meg a paródiaműfaj önálló esztétikai értéké
nek a titka.

A merev szabályok és a rutin elvetése, a könnyedség és szellemesség soha nem látott 
teret engedélyezett a rendezői és színészi kezdeményezőkészségnek.

Az uralkodó irodalmi és színházi normák egész rendszerének megújítására irányuló 
törekvés komoly művészi útkeresés és kifinomult intellektuális játék jellegét kölcsönzi 
a paródiának, felszabadítja béklyóiból és természetessé teszi az intonációt, megvaló- 6

6 L. Jevsztyignyejeva: Zsumál „Szatirikan” i poeti-szatirikonei. M. 1968. p. 372.
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sítja a tárgytól való „eltávolítás, elidegenedés, különösítés” (osztranyenyija) elvét, 
hogy segítségével feltárja a statikussá merevedett eszmék és formák abszurditását. 
„Tehetséget tehetséggel kell szembeszegezni — a parodistának magának is költő
nek kell lennie” — követelte N. A. Dobroljubov.

Itt kénytelenek vagyunk néhány állásfoglalást idézni. Sz. M. Eizenstein lényegé
ben zseniális magyarázattal szolgált a paródia belső mechanizmusát és dinamizmusát 
illetően. Azt állítja, hogy a tartalmi lényeg és a jel szétválasztása, majd a későbbiek 
folyamán történő szembesítésük kivételesen komikus hatást eredményez.

„A  pátosz elvével ellentétes elven felépülő szerkezet hatását tekintve is ellentétes 
— vagyis komikus, nevetséges hatást keltő — kell hogy legyen”. Az értelem és jel 
közötti szakadék alkotja a paródia lényegét. Ju. Tinyanov — a maga idejében — a 
következőképpen fogalmazta meg ezt a felismerést: „A paródiában kötelező a két 
sík egybehangolatlansága, keveredése; a tragédia paródiája a komédia (mindegy, 
hogyan jön létre, a tragikum fokozott aláhúzásával-e, vagy komikummal történő 
behelyettesítése útján), a komédiáé pedig tragédia lehet.”7

Természetesen ez kissé leegyszerűsített megközelítési mód: — az igazi dialektikát 
nem a tragédiának komédiával való közvetlen felcserélése biztosítja, hanem a jel 
és lényeg szétválasztásának, majd szembesítésének bonyolult játéka. így jön létre 
a két kontrasztsík, melyeknek mindegyike csak a másikkal való metszésvonala 
kapcsán válik érzékelhetővé. Ebből fakad a kompozíció középpontját alkotó kettős
ség és a mű minden egyes részletére érvényes kettős árnyaltság.

Sz. M. Eizenstein sokkal közelebb jár az igazsághoz, mikor felveti „az értelem és 
jel ilyen kettészakításán alapuló komikus szituáció” problémáját.

A  paródia valóban „egy minőségi ugrás görbe tükre, amely megmutatja, mint 
hullik darabokra egyik pillanatról a másikra a dolgok és viszonyok állandósult, 
egészen addig megbonthatatlannak és stabilnak hitt rendje”.

Éppen az egyik állapotból (tragikus szituáció komoly ábrázolása) a másikba 
(a komoly tragikus szituáció viszonylagosságának és mesterkéltségének komikus 
abszurditása) való átmenet, „átugrás” folyamatán alapszik a paródia kettős struk
túrája — a címtől a stilisztikai megformáltságig minden elemében megmutatkozó 
kétsíkúság. „A paródiában az ironikus kétértelműség nagyszerű példájával talál
kozunk, ugyanis a szavak igazi értelme pontosan ellentétes azzal, ami a frázisban 
külsőleg kifejezésre jut.”8

Eizenstein megállapításai segítségünkre voltak abban, hogy megértsük, miben 
rejlik a paródia művészi önállósága, és hogyan konstruálja meg a valóság komikus 
átértelmezésének logikája a parodikus textust.

„Paródiáról — jegyezi meg Ju. Tinyanov — csak akkor beszélhetünk, ha benne 
ott rejlik a parodizált második sík is.”9 A második sík jelenléte determinálja a már 
kialakult vagy éppen keletkező műfajoktól való parodikus distanciát, ami egyaránt 
lehet mind idejétmúlt régi rendszerekkel (pl. a múlt század 20-as éveiben keletkezett 
paródia ciklus, amely Ozerov tragédiát figurázta ki), mind formálandó új rendsze

7 Ju. Tinyanov: Arhaisztü i novatori, „Priboj”, 1929. p. 455.
8 Sz. M. Eizenstein: Izbrannüje proizvegyenije v 6-i tomah; t. 3. M. „Isszkusztvo”, 1964. p. 

87. 134.
9 Ju. Tinyanov: Arhaisztü i novatori. L. 1929. p. 423.
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rek (pl. a „Görbe tükör” paródiái Mejerhold rendezői útkereséseiről az 1910-es évek
ben) ellentmondásosságával szembeni ironikusan kritikus viszony kifejeződése.

Hogyan teremt a két sík (a kettéválasztott jel és értelem) kereszteződése parodikus- 
ironikus atmoszférát? A paródia mechanizmusa működésbe hozza a parodikus 
distanciát, miáltal a megszokott és elfogadott jelenségek „eltávolodnak” tőlünk, 
„elidegenednek”, és egyszerre azon vesszük magunkat észre, hogy amit hozzánk 
közelinek, szinte vérünkből valónak tekintettünk, hirtelen idegenné, szokatlanná, 
furcsává vált.

A meglepetés igazi oka az, hogy saját jól ismert világunk változott meg ilyen várat
lanul.

Ebből is látható, hogy a paródia mechanizmusának konstruktív tényezője komiku
mának ösztönös erejében rejlik. „A nevetés — M. M. Bahtyin remek meghatározása 
szerint — megsemmisíti az epikus és — azon túl — az egyetemes hierarchikus-axioló- 
giai-eltávolító distanciát. A tárgy távolról szemlélve sohasem nevetséges; minden, ami 
nevetséges, karnyújtásnyira van; a nevettetés egész művészete a maximális meg
közelítés zónájában játszódik le. A nevetés különleges képességgel rendelkezik, olyan 
közeire hozza a tárgyat, ahol már megvalósítható a közvetlen kontaktus és lehetővé 
válik minden oldalról familiárisán megtapogatni és szemügyre venni, kifordítani, 
megszemlélni alulról és felülről, héját lehántani és belenézni belsejébe, széttördelni 
és feldarabolni, kételkedni benne, feltárni és leleplezni, szabadon vizsgálni és kísér
letezni vele. A nevetés megszünteti a félelmet és rettegést a tárgytól és a világtól. . .  
Előkészíti a feltételeket a világ nyugodt kutatásához.”10 11

Ebben a leírásban megtalálhatjuk a paródia funkcióinak és mechanizmusának 
mindazokat a sajátosságait, amelyek arra a predesztinálják a műfajt, hogy — mint 
M. M. Bahtyin megjegyzi — „az őszinte igazságnak (genezisét és funkcióit tekintve) 
a leegyszerűsítés és »lealacsonyítás« többi formájával rokon képlete legyen”.11

Ebből következik a paródia struktúrájának alapvető tendenciája — az, hogy egye
síteni igyekszik „a változás két pólusát” — a régit és az újat, a kihalót és a megszü
letőt — , ami végeredményben az összes kialakultság és befejezettség érzetét keltő 
esztétika egyöntetű elutasításához vezet.

Ez a törekvés nyilvánul meg a két sík egybeolvasztásában, mely a parodikus költői 
kép konstitucionális velejárója.

A színház története rengeteg olyan adalékkal szolgál, amelyek segítenek feltárni 
a paródia funkcióit és genezisét, kötődését a nevetéskultúra népi (nemzeti) tradíciói
hoz és kapcsolatát a népi vidámság jelenlegi formáival. Önmagáért beszél a tény, hogy 
a folklór mindig szívesen folyamodott parodizáláshoz fejlődése során. A vásári 
mutatványosok (Oroszországban a komédiások és igricek) hagyományai—harsogó 
teatralitásukkal, elementáris erővel áradó életörömükkel, a társadalmi-esztétikai 
normákkal kapcsolatban kinyilvánított őszinte állásfoglalásukkal — kiemelkedő 
szerepet játszottak az irodalmi-színpadi paródia mai típusának kialakításában. Be
lőlük született meg a XIX. század elején nemcsak a vaudeville, hanem a paródia is.

Ha elemezni próbáljuk, mondjuk, e műfaj egyik korai remekművét — Frederick- 
Lemaitre „Robert Macaire” c. alkotását —, akkor kiderül, hogy a paródiában saját

10 M. Bahtyin: Eposz i roman. „Voproszü lityeraturi”, 1970. No. 1. p. 109.
11 M. Bahtyin: Tvorcsesztvo F. Rable. M. 1965. p. 33.
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ságos viszony áll fenn a valóság (beleértve az irodalmi valóságot is) és a költői kép 
között, vagyis nemcsak az irodalmi vagy a színházi mintakép parodizálására szorítko
zik, hanem kifigurázása az adott műben rejlő életkoncepciót is, sőt ráadásul még 
magának a valóságnak bizonyos folyamatait is nevetség tárgyává teszi azáltal, hogy 
leleplezi őket.

Frederick-Lemaitre paródiája nemcsak művészi értékkel bír, hanem politikai jelen
tőséggel is rendelkezik. Nem véletlen tehát, hogy Robert Macaire neve saját korá
ban ugyanúgy fogalommá vált, mint később Balzac néhány irodalmi hőséé.

Pontosan erre a lehetőségre utalt V. V. Vorovszkij, mikor arra biztatta a színházi 
parodistákat, hogy „ne elégedjenek meg csak a színházi szférával és ne érjék be a 
színpadi szatírával”. Véleménye szerint: „a társadalmi erkölcsök szatírája valószínű
leg értékesebb, mint egy műalkotás karikatúrája”.

Az irodalmi-színpadi paródia értelme fokozatosan bontakozik ki a valóság gro
teszk képéből és a parodizált színházi rendszer abszurditásából. A dramaturgiai 
paródia főszereplői a kigúnyolt jelenség (romantikus melodráma, naturalista szín
ház stb.) szemantikai konstrukciójának specifikus értékei lesznek. Gyakran a stilisztikai 
szerkezet nemcsak tárgya, hanem alanya is a színjátéknak (így váltak egyszerre témává 
és hőssé az emberi kapcsolatoktól megfosztott liberális szólamok Dobroljubov 
Szologub komédiáját — a „Hivatalnok”-ot kifigurázó paródiájában).

Ez is bizonyítja, hogy mennyire helytelen a paródiának az a széles körben elter
jedt leírása, amely a „tartalom — forma” oppozíción alapszik. Mégis e nézetet olyan 
neves tudósok is magukévá tették, mint Ju. Tinyanov („a tragédia komédiával helyet- 
tesítődik”). Analóg álláspontot képvisel a német Pongs is, aki azt vallja, hogy „a paró
dia egy komoly (jelentős esztétikai értékkel rendelkező) műalkotás kigúnyolása a 
tartalomnak a formai elemek érintetlenül hagyása mellett véghezvitt megváltoz
tatása útján. Wilpert szintén egy jól ismert komoly írásmű külső formájának meg
őrzése és tartalmának megmásítása mellett tör lándzsát.

A formai megegyezés és a tartalmi eltérés az alapja az angol Barbara Hardy 
paródiaelméletének ugyanúgy, mint a német Grelmann vagy a lengyel G. Panyko 
hasonló tárgyú munkáinak. A „tartalom — forma” oppozíció abszolutizálása bizo
nyos mértékig még a paródia terminus technikus kialakulásával függ össze, és a foga
lom tartalmi tágulásának, illetve megváltozásának következménye. Ennek a folya
matnak a története röviden a következő:

A kifejezés először Arisztotelész „Poétiká”-jában fordul elő („a thaszoszi Hege
mon, az első paródiaíró és Nikokharész, a »Déliasz« írója rosszabakat utánoz”12), 
aki a paródiát a komédiával rokonítja, lévén az általuk ábrázolt tárgy közös — „a 
rosszabbak”. Természetes, hogy az irodalmi paródia, mint a művészi kritika esz
köze, fontos helyet foglal el Arisztophanész drámaírói munkásságában (1. Euripi
dész tragédiáját gúnyoló vígjátékát, a „Nők ünnepé”-t). Külön fel kell hívnunk a 
figyelmet arra, hogy Arisztophanész széleskörűen felhasználta az intrika felépítésé
nek Euripidész által kidolgozott módszereit és a különböző fényhatásokat.

A paródia terminus tartalma és jelentése azonban hosszú ideig nem volt egyértelmű. 
Kezdetben Homérosz eposzainak a szokásos melódiától eltérő típusú előadását

12 Arisztotelész : Poétika, Magyar Helikon, Bp., 1963. p. 8.
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értették rajta, Quintiliánusnál pedig úgy szerepel, mint „dal, mellyel más dolgokat 
utánoznak”, vagy mint a szerző által „ismert versek mintájára írott vers” és csak a 
késői ókor teoretikusainál nyerte el igazi jelentését.

A terminus később új életre kel Nyugaton a reneszánsz korában, és Scaliger poéti
kájában már említés történik a paródia képességének másik jellegzetességéről is, 
nevezetesen arról, hogy az „ellentétes rapszódia” komikus hatást kelt.

így néz ki tehát röviden a terminus története, mely már magában hordozza laten
sen a tartalom és forma szétválasztásának abszolutizálását. Pedig az ilyen megköze
lítési mód lehetetlenné teszi a paródia megkülönböztetését az utánzástól, burleszktől, 
travesztiától stb.

Eizen stein koncepciója a jel és értelem szétszakadásáról már csak azért is egyete
mesebb érvényű, mint a „tartalom — forma” oppozíció, mert a tartalom transzfor
mációján kívül a forma transzformációjára is gondol. A paródia a gyakorlatban 
nemcsak a megkövesült formákat zúzza szét, hanem teljesen új műfajtípusok elő
hírnöke is. Éppen ezért a paródia lényegének fogalmát nem szűkíthetjük le a modell 
szubjektív eltorzítására, hanem bele kell foglalnunk az objektív komikus tartalmat is.

A paródia kísérletező - provokáló műfaj.
Minden rétegében — a stilisztikai eszközöktől kezdve az eszmei mondanivalóig — 

jelen van az a kettősség, mely egyrészt valóságnak megfelelő információkat közöl az 
eredeti mű természetéről, másrészt finom iróniával megkérdőjelezi, kétségessé teszi 
ezen információk létalapjának jogosultságát, és ezáltal alkotó módon átértelmezi a 
célba vett műfajok (ballada, óda, tragédia, komédia, melodráma stb.) hierarchikus 
struktúrájának összes szintjét.

Ez tette lehetővé az igazi színjátszás számára, hogy — a XIX. század, majd később 
a XX. század elején — menedéket találjon a paródiaszínházak picinyke helyiségeiben 
és új erőre kapjon az ott bemutatott teljesen új típusú, rövid lélegzetű, de tömör és 
dinamikus színdaraboktól.

A parodikus ábrázolás nem szorítkozik az egyes műfajok formai sajátosságainak 
komikus rekonstrukciójára. A paródia az egymással szembenálló jel és értelem szerves 
összeolvasztását valósítja meg, miközben — Eizenstein szavaival — „ellenpátoszt” 
teremt azáltal, hogy nem is annyira az inkriminált műalkotás vagy műfaj formai ele
meit teszi nevetségessé, mint inkább magát a poétikai koncepciót.

Mindez szoros összhangban van a megalapozott, jogos kritikát az igazi költői 
fantáziával egyesítő paródiaműfaj logikai természetével, hiszen a játék és nevettetés 
nem öncél a parodista számára, hanem arra szolgál, hogy segítségével leemelje a 
piedesztálról az elfogadhatatlan vagy ellenséges világnézetet, és kimutassa hibáit.

A dráma — filozófiai értelemben — világnézeti rendszer. Ezért a drámai műfajok
ban beálló változások okait elsősorban a társadalmi és egyéni írói gondolkodás átala
kulásában kell keresnünk. „A világnézet — írja Jan Mukarovszky — akár költői 
businessként vagy ideológiaként, akár filozófiai koncepcióként jelentkezzék is, nem 
a műalkotáson kívül helyezkedik el, mint a mű által kifejezésre juttatott és hozzá 
nem tartozó valami, hanem közvetlen konstruáló elvévé válik a műnek, befolyásolja 
mind részeinek kölcsönhatását, mind esztétikai jelként felfogott egészének szemanti- 
kumát. A világnézet a műalkotás eleme — igaz, sajátos eleme. Olyan elem, amely 
egyidejűleg van jelen mind a műalkotásban, mind azon kívül; olyan elem, amely a 
művészetet rendkívül hatékonyan kapcsolja össze egyrészt — és főképpen — az egész
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emberi kultúra széles területével és annak egyes részeivel: a tudománnyal, a politiká
val stb., másrészt az anyagi termelés minden ágával.”13

A z ilyen értelmezés a világnézetnek a műalkotásban betöltött helyét és funkcióját 
illetően egyből és teljes mértékben megmagyarázza a paródiának azt a jellegzetessé
gét, hogy nemcsak a művészet külső elemeire irányul, hanem — elsősorban — a művé
szet szemantikai rendszerét veszi célba, melynek alapjául a műalkotáson kívül és azon 
belül egyszerre megtalálható világnézet szolgál mint konstruktív elem.

A  paródia kiprovokálja a művészi orientáció középpontjának áthelyezését, az 
ábrázolt világ újraértékelését. Ezért is lehetséges a paródiában a világ tragikus kon
cepciójának komikussá tétele, miáltal maga a dramaturgiai forma is megváltozik.

A  szüzsé szatirikus volta és bohózatai jellege áthatja a színpadi paródia minden 
elemét, a fékezhetetlen vidámság eluralkodik az egész előadáson, és a groteszkebb 
helyzetek látványa ellenállhatatlanul kacagásra ingerel. A nevetéskultúra (amely 
genezisét tekintve népi jellegű, hiszen a természetellenes torz állapotok abszurditását 
felismerő józan „paraszti” ész és értelem diadalérzetéből fakad) — testközelbe 
hozva a tárgyakat és eszméket, és ezáltal leleplezve belső lényegüket — feltárja az 
esztétikai gondolat fejlődésében bekövetkezett stagnálás mibenlétét, a hegemón for
mák logikai megalapozottságának hiányát (megmutatva a hasonló módon ábrázolt 
világ komikus voltát), és elénk tárja, milyen anekdotába illően labilis és abszurd 
alapokon nyugszanak bizonyos általánosan elfogadott társadalmi normák.

Ezzel kapcsolatban bővebben ki kell térnünk a színpadi paródia még egy specifikus 
vonására.

A színpadi paródia előtt okvetlenül felmerül a drámai textus és a színészi inter
pretáció között fennálló kapcsolat kérdése. A színjátszás fő problémája az irodalmi 
szöveghez való viszonyban rejlik: el kell sajátítani az irodalmi mű értelmét (meg kell 
érteni szemantikai szféráját), és a színpadról véleményt kell nyilvánítani róla. Ily 
módon az előadás a tipográfiai jelek realizálásával (pontosabban konkretizálásával) 
és interpretálásával egyenlő.

Ez végeredményben ugyanannak a folyamatnak két különböző aspektusa, melyek 
a színház fő sajátosságára — a szintetikusságra és — ezzel együtt — a különféle 
művészeti ágak összeolvadásának időbeni korlátozottságára támaszkodnak. A szín
ház széleskörűen alkalmazza a többi művészeti ág eszközeit (irodalom, zene, képző
művészet, pantomim stb.), de az előadás során ezek — önállóságukat elvesztve — egy 
új művészi rendszer szerves részeivé válnak. Ezért az előadásnak mint színházi jelen
ségnek megvan a maga félreismerhetetlen stílusa, amely független a felhasznált 
színházi eszközök stílusától (könnyen elképzelhető egy romantikus dráma realista 
színrevitele).

A z imént elmondottak nyilvánvalóan lehetőséget nyújtanak a színpadi paródia 
határainak kitágítására. Ilyen esetekben a paródia megfosztja összehangoltságától 
a színházi előadás más-más művészeti ághoz tartozó eszközeit, és komikus eltéréseket 
hoz köztük létre.

A  szcenikai paródia a színházi előadás díszleteinek, zenei aláfestésének, színészi 
játékmodorának össze nem illő elemeiből hoz létre egy ellentmondásos keveréket,

13 J. Mukarovszky: Studie z estetyki. Odeon, 1966. p. 249.
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mely éppen a különböző művészeti ágak síkjainak inkongruenciájávál vált ki komikus 
hatást.

*

A paródia mechanizmusának és strukturális jellegzetességeinek ez a leírása minden 
bizonnyal megfelelő magyarázattal szolgál arra vonatkozóan, hogy miért sikerült e 
műfajnak oly kivételes szerepet játszania az orosz művészet történetében. A paródia 
elragadóan, merész és hallatlanul komikus formában tett javaslatokat újfajta 
művészi megoldások keresésére, új formák és stílus megteremtésére, új esztétikai 
rendszer kialakítására — és szava sosem maradt pusztába kiáltott szó.

Fordította: G ránicz István

M ű h e l y
S Z I G E T H Y  G Á B O R

F e lv á g a tla n  k ö n y v ek
Ma már ritkán veszünk kezünkbe olyan könyvet, amely felvágatlan, összetapadt lapjaival fokozza 
szellemi izgalmunkat, amikor a lapok ügyes-ügyetlen felvágása szinte szertartásosan vezet be a 
könyv élvezetébe. A modern nyomdatechnika keménybe kötött, feszesen vágott, azonnal olvasható 
könyveket ad a kezünkbe, mintegy tudva, hogy korunk emberének egyre kevesebb ideje van 
papírvágó késsel bíbelődni, lapok között keresgetni. Mutatókat, pontos oldalszámokat s áttekint
hető tipográfiát követel, időveszteség nélküli tájékozódást. Papírvágó kést pedig diákok ajándé
koznak tanáraiknak; szép dísze a könyvekkel megpakolt íróasztaloknak.

Nemrégiben egy új sorozatot kezdeményezett az Európa Könyvkiadó. Századunk nagy külföldi 
költői szólalnak meg ebben, napjaink költészete, elegáns kis könyvek antikizálóan sárga lapjain. 
S minden könyv felvágatlanul kerül a könyvespultokra, fokozva ezzel a felfedezés örömét, lehető
séget teremtve a papírvágó kések használatára, az asztalt díszítő haszontalan ajándékoknak ősi 
tisztségükbe való visszatérésre. Mert a könyvekben az a legnagyszerűbb, hogy olvassuk őket. 
A felvágatlan könyvben pedig az, hogy megőrzi annak emlékét, hogy ki mikor és miért nemolvasta 
el a könyvet. A felvágatlan könyv letagadhatatlan emlékeztető, hogy ezt meg ezt még nem olvas
tuk el, ezzel meg ezzel még adósok vagyunk önmagunknak, s így adósai vagyunk az írónak is.

Mindez azért jut eszembe, mert nemrégiben egy nagy szakkönyvtárban Kazinczy Ferenc egy 
kötetét kértem ki, a Külföldi Játékszín 1839-ben megjelent példányát, amely Molière K é n y te len  
h ázasság  című komédiájának fordítását őrzi. Őrzi — mondom — szó szerint, mert hiszen a száz
harminc éve megjelent kötet letagadhatatlanul érintetlen. Sok könyvtárban megfordult a kötet, sok 
könyvtáros helyezte el a polcokon, szorgos kezek mindenféle pecséteket ütöttek bele, ceruzajel
zéssel számokat írtak be az első oldalakra, utalókat más katalóguscédulákhoz. De olvasni nem 
olvasta senki. Erről a könyv felvágatlan lapjai beszélnek. Mit beszélnek! Panaszkodnak. írtak erről 
a könyvről sokszor és sokat, már Bajza is elismeréssel szól a kiadásról az Akadémiának írt levelé
ben, sőt a teljes Kazinczy-kiadásba nem javasolja e fordítás felvételét, mondván, hogy hiszen 
most jelent meg, mindenki olvashatja. S igaza is volt, hisz a fordítás megjelent, s biztos olvasták is 
sokan, s nyugodtan feltételezhetjük, hogy csak épp az én kezembe kerülő példányt nem vágta fel 
soha senki. Szót vesztegetni is kár lenne minderre, ha példákat százával nem lehetne sorolni. Mert
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ki hallott már olyat, hogy egy sikert arató leányregény példányai felvágatlan lapokkal alszanak a 
könyvtárak polcain? Alighanem senki. De arra {töven akad példa, hogy beszélünk könyvekről, 
mi több, írunk róla, s idézzük részleteit, számon tartjuk értékeit, miközben a könyv felvágatlanul 
alussza örök álmát könyvtárak és gyűjtők gyűjteményeiben.

Volt kezemben olyan 1787-ben megjelent könyv, Bessenyei Buda tra g éd iá ja  című nevezetes mű
vének második kiadása, amely tulajdonképpen nem is volt második kiadás, csak az élelmes kiadó 
tizennégy évvel az első kiadás után megtalálta az eladatlan példányokat a raktár mélyén, s új első 
oldalt nyomatott, hisz ki vesz 1787-ben olyan könyvet, amelyik még 1773-ban jött ki a nyomdából? 
S a második kiadás idején bizonyára akadtak is páran, akik elolvasták a könyvet, beszéltek is róla, 
társaságban értékeit dicsérték, hogy a nagy angol H a m le tié n e k  első magyar visszhangja, de aztán 
megfeledkezett róla a közvélemény. Ez sem lenne persze még önmagában tragédia, hisz Besse
nyei e műve legfeljebb a szaktudósoknak irodalmi csemege, a baj csak az, hogy a szaktudósok is 
e műről alkotott véleményüket fennmaradt gondolatmaradékok alapján fogalmazták meg. S nem 
vették észre, miről is szól a tragédia, mert nem olvasták el a tragédiát, amit egyébként a Széché
nyi Könyvtárban egy több mint százéves újságkivágásból gyártott könyvjelző igen szemléletesen 
jelez. (Már nem, mert hazavittem.)

D e nem kell ilyen messzire mennünk. A modern könyvnyomtatás már csak ritkán ad kezünkbe 
felvágatlan könyvet, ritkán kényszerít megerőltető papírvágásra, s mégis, úgy tűnik, gyarapodnak 
a felvágatlan könyvek. A szellemileg felvágatlan könyvek. Könyvek, amelyekről beszélünk, ame
lyekről tudni vélünk igazságokat, amelyekre hivatkozunk, amelyeket idézünk, s amelyeket nem 
olvasunk, nem olvastunk soha. Talán kezünkbe sem volt a könyv. Felvágatlanul tettük be agyte- 
kervényeink könyvrekeszébe, egy-egy idézetet, egy mások-mondta mondatot, egy utalást rögzítet
tünk belőlük, s aztán már mi is hivatkozunk rá, idézzük, mondjuk, írjuk, s szegény könyv végér
vényesen felvágatlan marad. Felvágatlanul került be a szellem könyvespolcaira, s ritkán, egyre 
ritkábban akad bátor elme, aki vállalva a kockázatot, megrögzöttségeink ellenében is papírvágó 
kést ragad, s felvágja e megkövült értékeket. Vagy belehasít a hamis hitekbe. Persze, mondják, 
sok a könyv, elolvasni mindent nem lehet, s ez így igaz. De ha túlságosan hozzászokunk a felvá
gatlan könyvek olvasásához, egy idő után már akkor sem tudunk máshogy olvasni, mikor pedig 
szándékunkban állna. Ha egyszer elfelejtettük a papírvágó kés használatát, a könyv szellemi bir
tokbavételét, félő, hogy később már lusták leszünk e fárasztó műveletre. S könyvtárunkat egyre 
inkább felvágatlan könyvek népesítik be. Vagy már be is népesítették? Ki tudja?

K E R É N Y I F E R E N C

V an-e M a d á c h -le g e n d a ?
A címben megfogalmazott kérdésfelvetést az 
utóbbi esztendők néhány ellentmondásos ki
csengésű élménye teszi időszerűvé. Az ember 
tragédiája idegen nyelveken olvasmányként 
és színpadi pályafutása során is egyre gyak
rabban lépi át az országhatárokat. A közel
múltban kolozsvári magyar és pozsonyi szlo
vák társulat előadásában is láthattuk Buda
pesten. Az átdolgozott Mózes évadokra szín
házi életünk sikerteljesítménye lett, újabban 
pedig a Csák végnapjai, a Mária királynő és a 
Nápolyi Endre című fiatalkori drámákban 
talált író, dramaturg, rendező és színész a 
XX. században is felfedezendő gondolati 
tartalmat. Ha van gyors reneszánsza életmű
nek, akkor Madáché méltán számít ilyennek.

Az utóbbi kísérletek már-már új legendát tá
masztanak, a „Madáchhoz nyúlni biztos siker” 
kétségtelenül jó szándékú, de irodalomtörténe
ti és esztétikai szempontból nem mindig meg
alapozott délibábját.

Könyvkiadásunk egyidős sikerei — külön
féle előjellel — régebbi legendákat erősítenek. 
Kiss Ibolya munkája, Az asszony tragédiája már 
címében hozza a korábbról kísértő szándék 
újrajelentkezését : a sikerületlen házasság ténye 
ezúttal korszerűnek ható orvosi-lélektani ala
pozást kap, hogy az ismerős végeredményt 
biztosítsa, a csalódásában magányossá lett és 
vigasztalást a remekmű alkotásában lelő 
tehetség természetrajzát. 1970-ben, tanul
mányválogatásának harmadik kötetében ismét
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megjelent Lukács György 1955-ös Szabad 
Nép-beli cikke, amelyben antidemokratikus- 
nak minősíti Madách világnézetét és provinciá
lis, a kiegyezésre buzdító tettnek Az ember 
tragédiáját, társadalomtörténeti módon hite
lesítendő a „sztregovai remete” képét. Hogy 
véleménye másfél évtized alatt jottányit sem 
változott, azt a Kritika 1969/5. számában meg
jelent nyilatkozata erősítette meg.

Fölöttébb figyelemre méltó, ellentmondásos
ságukban szaporodó jelek Madách öröksége 
körül. Holott jól kell vele sáfárkodnunk, mert 
előretekintésünk látóhatárán már föltűnt 1973., 
a költő születésének 150. évfordulója, s nem 
lehet mindegy, hogy a fokozódó érdeklődés 
légkörében milyen kép vésődik az irodalmi 
közvélemény tudatába.

Az utóbbi évek Madách-kutatásai — a fen
tieknél kevésbé látványos módon — a la p ve tő  
módszertani és szemléleti változást eredmé
nyeztek. Megszűnt a Tragédia mikrofilológiai 
elemzésének elsődleges tárgyválasztása, össze
tettebb látásmód jelentkezett, a történetírás és 
segédtudományai nyújtottak új adatokat, or
szágos és európai összefüggéseket, kutatási 
távlatokat. Ezek fényében, cikkek, tanulmá
nyok gyarapodó sorozatában mindinkább meg
fogalmazódott a felismerés: a „sztregovai 
rémeté”-ről alkotott makacs legendák túlha
ladottak, tarthatatlanok, helyükbe valósabb 
élet- és pályarajz kívánkozik, éppen az illúziók 
foszlatásának lukácsi szellemében: „A legen
dák lerombolása csak annyit jelent: látjuk, 
milyen problémákkal vívódott, melyekkel 
tudott, melyekkel nem tudott megbirkózni. 
Amihez hozzájárult, azzal mennyiben tudott 
megbirkózni.” Mindezt pedig tennünk kell az 
1971-ben ismert adatok maradéktalan felhasz
nálásával!

A következőkben röviden vázoljuk azokat a 
főbb társadalmi, politikai, eszmei, magánéleti 
erővonalakat, amelyekről — jelenlegi legtel
jesebb ismereteink birtokában — azt állíthat
juk, hogy megszabják Madách emberi-költői 
jellegét és fejlődését. A sztregovai családi 
otthon 1837-ben bocsátotta először hosszabb 
távollétre koraérett, a vidéki átlagműveltséget 
már gyermekfejjel elérő, sőt meghaladó Imre 
fiát. Egy évvel vagyunk az érdekegyesítést meg
hirdető és annak útját-módját az önkéntes 
örökváltsággal kijelölő 1832/36-os országgyűlés 
berekesztését követő erőszakintézkedések után, 
olyan időszakban, amikor a polgári haladás 
és a nemzeti függetlenség kettős követelménye 
kulturális területre tevődött át, s a Pesti Magyar 
Színház megnyitásával, az Athenaeum indulá

sával, a gyökeresebb-gyorsabb változásokat 
sürgető fiatal radikálisok lapalapítási terveivel, 
színházpolitikai és fordítói elképzeléseivel új 
lehetőségeket tárt fel a fejlődés számára. Mind
ez jelentékeny hatással volt az egyetemen ta
nuló, nemesi származású vagy honorácior- 
értelmiségnek készülő ifjakra, így Madách 
Imrére is. A szabad véleménycsere szándékával 
létre jött baráti kör, a nyolcak társasága, az 
ott forgatott tiltott könyvek nyomán cenzor
engedélyt sohasem látott kéziratos lapjuk, a 
Mixtúra — olyan hatások ezek, amelyek a 
nyomukban járó szervülő szokásokkal, az 
európai tájékozódás igényével és a megfogal
mazás sorozatos kísérletével évtizedekre jel
lemzik Madách pályáját. Ha az eszmei forrá
sokat sikerrel mutathatjuk ki a gazdagodó 
sajtó- és fordításirodalom, valamint az eredeti
ben olvasás gyors és ezért némileg felületes fel
méréséből, akkor megtalálhatjuk a műfaji és 
stílusmintákat is, elsősorban  a korabeli magyar 
irodalom eredményeiben és próbálkozásaiban. 
Madách verseskötete, fiatalkori drámái és 
novellái szépen példázzák állításunkat.

A fiatal radikálisokéhoz közelítő világlátás 
örökségének ismerete nélkül Madách számos 
későbbi megnyilatkozása érthetetlen vagy fél
remagyarázható. így például a Nógrádba 
visszatérést követő és a megyei életbe bekap
csolódást hozó évek kiváltói a költő válság- 
korszakának, melynek nyomai — áttételesen 
vagy közvetlenül — 1842/43-tól mutathatók ki 
egyértelműen. A fiatalkori drámák csak meg- 
fogalmazási kísérletei a rossz közérzetnek, 
részvétele az 1843-as országgyűlésen, megye- 
gyűlési szereplései azonban többet is bizonyí
tanak: a vármegye középkorias intézményével 
való találkozás, a távlatvesztéstőli félelem nem 
a visszavonulás, hanem ellenkezőleg, a tevé
keny politizálás gondolatát és tettét váltotta ki 
belőle. Az 1840-es évek Madácha nézeteinek 
zömében — főleg a vármegyékre és a nyugat
európai liberalizmus „javított” változatának 
meghonosítására vonatkozókban — Eötvösék 
centralista csoportjához állt közel, mint azt a 
Pesti Hírlap Timon-levelei szemléltetik, de egy 
fontos mozzanatban különbözött is tőlük: az 
intézmény jogos bírálatával egy időben igye
kezett a vármegye adta jobbítási lehetőségeket
— jó reálpolitikusra vallóan — a teljességig 
kihasználni. Tevékenységét állandósult és csak 
rövid időre enyhülő betegsége, továbbá házas
ságának első, megbékélést ígérő szakasza hát
ráltatta. Az 1840-es éveket mégis — idevonva 
könyvtárgyarapítását, bővülő ismeretanyagát
— úgy kell értékelnünk, mint életének érlelő-
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dést jelentő, tapasztalatokat hozó, az 1848-as 
forradalmas csúcsot közvetlenül előkészítő 
periódusát. Végpontján barátjához, Szontágh 
Pálhoz 1847-ben írott levele áll, amelynek tanú
sága szerint a Pilvax-kör tagjaival egy időben, 
azonos forrás tanulmányozásával jutott el a 
forradalmi erőszak jogosságának felismeréséig:

. . mind inkább erősödöm régi hitemben, 
hogy csak véres út vezetne boldogsághoz, és a 
franczia forradalom alatt is azok voltak a leg 
becsületesebb emberek, kik leg több vért 
ontottak.”

Ezek után nem hat előzmény nélküli iroda
lomtörténeti meglepetésnek, hogy megdőlt a 
Madách-legenda sarkalatos állítása is, misze
rint Az ember tragédiájának költője betegsége 
miatt távolmaradt a forradalom eseményeitől. 
Más kérdés, hogy az 1964-ben (!) megjelent 
és a részvételt levéltári iratokkal bizonyító 
okmánykiadvány nem kapta meg a kellő nyilvá
nosságot. Hogy csak egyetlen, keserű szájízt 
hagyó mulasztást említsünk: reformtanköny
veinkben ma, hét év után is a régi, babonává 
cáfolt megállapítás szerepel. Madách Imrének 
mint Nógrád főbiztosának új tartalommal meg
telt hivatalában jelentős szerep jutott a megyei 
nemzetőrség megszervezésében, fölszerelésében 
és ellátásában. 1848 nyarán pedig, a délvidéki 
hadi helyzet rosszabbodása folytán elrendelt 
mozgósítás alkalmával a „főbiztos beteges álla
pota mellett is magát elmenetelre felajánlván”, 
fegyveres szolgálatra is jelentkezett, és csak a 
kormány rendeletére maradt nemzetőr társai
val együtt tartalékállományban. 1849 január
jában Nógrád tisztikara zömében fordított egyet 
köpönyegén, és hűségesküt tett a bevonuló csá
száriaknak; Madách Imrét nem találjuk köz
tük.

A Világost és Aradot megélő költőinkhez- 
íróinkhoz hasonlóan a szabadságharc bukása 
nála is mély válságot indított el, amely első 
mélypontján megkérdőjelezett minden olyas 
eszmét, mikért korábban az érdekegyesítés 
politikája összefogott. Ehhez járult súlyosbító 
tényezőként 22 esztendős öccsének a tavaszi 
hadjárat során szerzett betegségben fogant 
halála, testvérhúgának és honvédőrnagy sógo
rának szomorú és intő vége, akiket menekülés 
közben felizgatott román parasztok vertek 
agyon, végül saját fogsága és távollétében 
zátonyra futó házassága. Megannyi körülmény 
a pesszimista szemléletmód kialakulására! 
Madách hadbírósági perének anyaga elveszett, 
és a kutatás közvetett adatokból, utalásokból 
kénytelen a valóság utólagos mozaikképét 
összeállítani. A Hadtörténeti Levéltárban, az

Országos Levéltárban és másutt folyó, lassan 
haladó, de a közeli megfogalmazás reményével 
kecsegtető vizsgálódás (Spáczay Hedvig levél
táros fogja össze) máris bővítette ismereteinket. 
Eddig úgy tudtuk, hogy a költőt azért tartóz
tatták le és fogták perbe, mert birtokán rejte
gette Kossuth bújdosó titkárát, Rákóczy 
Jánost. Az újabban föllelt rendőrségi személyi 
lap, a besúgói jelentések és nevének több jelen
tős politikai perbeni felbukkanása egybehang
zóan tanúsítja, hogy az emigrációval való 
kapcsolattartással és szabadcsapatok szervezé
sével is vádolták. A várható kutatási eredmények 
szélső értékeit így vonhatjuk meg: az évekig 
tartó rendőri megfigyelés, a vizsgálat alapos és 
elhúzódó lefolytatása bizonyítja a vádpontok 
h ih ető ség ét a megszálló hatóságok számára, az 
egy év múlva bekövetkezett szabadlábra helye
zés pedig a valószínű b izo n y  ith a ta tlan ságo t.

Az 1850-es évek második fele, a sztregovai 
„oroszlánbarlang” esztendői kétségkívül nem 
hozhattak olyan együtthaladást az európai ter
mészettudomány, filozófia és irodalom fejlő
désével, mint ezt korábban láttuk, de hatásuk 
így is elérte Madáchot, megismerkedve a 
naturáliák jó pár eredményével és a nyomukban 
fogalmazódó materialista kérdőjelekkel. 1861- 
ben, „forradalom és kiegyezés válaszútján” 
Madách országosan is a politikai küzdőtérre 
lépett, mint Balassagyarmat kerületének kép
viselője. Az 1848-as törvények maradéktalan 
megőrzési szándéka, sőt továbbépítési törek
vése dicséri következetességét. Az író is ebben a 
szellemben munkálkodik már évek óta : a Mária 
királynő és a Csák végnapjai című fiatalkori 
drámák átdolgozása visszanyúlás a történeti 
téma áttételesebb közlési formájához. Az újak 
közül A civilizátor aristophanészi komédiájá
nak bírálata a Bach-rendszerről csak Széchenyi 
Blickjének hevületével mérhető, s gondolatai 
szónoki érvként térnek vissza a határozat ügyé
ben és érdekében mondott országgyűlési beszéd
ben. A Mózes bibliai allegóriája kapcsolódik 
a magyar függetlenségi költészet évszázados 
hagyományaihoz: a Kánaán-motívum a XVI. 
század prédikátor költőitől kísérhető nyomon 
a Rákóczi-szabadságharc politikai irodalmán 
át a reformkor fiatal radikálisainak és Petőfinek 
számos megnyilatkozásáig. A 48-as törvé
nyekhez való hűség, az országgyűlési beszéd, 
Kossuth nevének és a francia forradalom hár
mas jelszavának említése Politikai hitvallomás 
címen szereplő képviselői programbeszédében 
még nem ad teljes képet 1860/61-es tevékeny
ségéről. Kiváltképpen hangsúlyt érdemel a 
nemzetiségi kérdésben vallott álláspontja: a
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jzlovákok is lakta választókörzet képviselője 
levonta 1848, húga és sógora halálával család- 
sában is jelenlevő nagy tanulságát. A civilizá
torban konfliktussá emeli, és 1861-ben így 
vonatkoztatja rá a szabadság—egyenlőség- 
testvériség felidézett hármasságát: ,,A test
vériség alatt (értem) a különböző ajkú nép
fajoknak nyelvi igényeinek méltányos tekin
tetbevétele mellett, mindnyájok testvéries 
összeolvadását a magyar állampolgári jogok 
s kötelességekben.”

Látnunk kell, hogy Madách állásfoglalásá
nak — szemben a nemesi liberalizmus derékha
dával — vannak távlatai, amelyeknek m iben
lé té rő l (és nem tényéről) lehet ugyan vitatkozni, 
de mindenképpen helytelen és a tényekkel ellen
kező kitekintését vesztett nemesi liberálissá 
szürkíteni a politikust és megalkuvónak bélye
gezni az írót.

Ismételten leszögezzük: az eddigiekben nem 
feltevéseket, hanem tudományosan bizonyí
tott, nyomtatásban megjelent tényeket, ada
tokat összegeztünk ; forrásaink sorában aka
démiai nívódíjjal kitüntetett munka vonatkozá
saira is hivatkozhatunk. Kihatásuk az irodalmi 
életmű, elsősorban persze Az ember tragédiája 
elemzésére ma még alig mérhető fel. Föltét
lenül szükségessé teszik azonban tényanyaguk
ban és szemléletükben egyaránt korszerű 
Madách-kommentárok készítését. Terjedel
münk szűkössége mindössze néhány értelme
zési vitakérdés megoldásának lehetőségét enge
di fölvetnünk. Le kell írnunk végre, hogy a 
Tragédia a reformkor és az 1850-es évek Ma
gyarországon elérhető eszmehatásainak bonyo
lult, sokrétű költői összegezése: további elem
zési részfeladatok szintézise és az intellektuális 
jellegében páratlan Madách-stílus vizsgálata 
vár itt a kutatásra. A drámai költemény ter
mészettudományos és filozófiai szférái mellett 
meg kell látnunk és föl kell újra fedeznünk a mű 
szerkezetének egészében a politikai síkot, a 
francia forradalom hármas jelszavának ókori 
előzményeiben, párizsi summázatában és lassú 
megsemmisülésében való élveboncolását. Ösz- 
szefüggéseiben tárandó fel Madách sokat vita
tott népszemlélete is : a legendák kedvelt pontja 
ez, és hajlamosak vagyunk a költő nevéhez és a 
problémához a „sajátos” jelzőt illeszteni. Ho
lott a tömegek értetlensége, tudatlansága, le
szakadása a hivatott vezetőtől és nyomában 
a költő-próféta önfeláldozásának romantikus 
magatartásformája már a reformkor fiatal 
radikálisainak lírájában tetten érhető (kiváltó

oka akkor Kölcsey koporsójának megkövezése 
1838-ban és keserű visszhangja országszerte); 
1848-ban a forradalom egyes figyelmeztető 
kísérőjelenségei tűzik újra irodalmi napirendre 
a kérdést, legismertebb megfogalmazásai Petőfi
nél Az apostol, Aranynál az ekkor elkezdett 
Toldi estéje. Madáchnál a súlyos probléma el
mélyülését és tartóssá válását az említett élet
rajzi adatok indokolják. E téren ismét 1861 hoz 
előrelépést, a Mózes — ha csupán a következő 
nemzedékre vonatkoztatva is — már a megoldás 
ígéretét körvonalazza.

A címben föltett kérdésre ma még sajnosán 
többszörös igennel kell válaszolnunk: nem is 
egy legenda, túlhaladott vélemény — régebbiek 
és csak néhány esztendősek — nehezíti Madách 
Imre irodalomtörténeti helyének meghatáro
zását. Áttekintésünk az új, valós írói-politi- 
kusi-emberi arckép jó lehetőségét kívánta 
bizonyítani. Bevezetőben utaltunk az 1973-as 
évfordulóra. Azoknak, akik korainak tartják 
a felkészülést, és kétségeik vannak a munka 
fontosságát illetően a mikrofilológiától örö
költ könyvtárnyi Madách-irodalom láttán, 
csak emlékeztetőül idézzük fel az adósságok 
hosszú listájáról: nincs műveinek kritikai 
kiadása, tüzetes, marxista szemléletű életrajza, 
Az ember tragédiájának napjainkig terjedő 
színháztörténete . . .

Befejezésül — korántsem a teljesség igényé
vel, hanem inkább a publikációk súlyának szem
léltetésére és a további tájékozódás lehetőségét 
nyújtandó — iktassuk ide az elmúlt évek új 
eredményeket hozó Madách-tárgyú vagy vo
natkozású cikkeit, tanulmányait, köteteit: 
Győrflfy Miklós: Madách kiadatlan levelei, 

It. 1959.
Baranyi Imre: A fiatal Madách gondolatvilága, 

Bp. 1963. (Irodalomtörténeti Füzetek) 
Krizsán László: Dokumentumok Madách Imre 

élettörténetéhez, Balassagyarmat, 1964. 
(Nógrád megyei Múzeumi Füzetek)

Sötér István: Madách és a koreszmék, Kritika, 
1964/11.

Waldapfel József: Madách és Fourier, Magyar 
Tudomány, 1965/6.

Szabad György: Forradalom és kiegyezés vá
laszúján (1860—1861), Bp. 1967. (Akadé
miai)

Kerényi Ferenc: Madách Imre ismeretlen leve
lei, ItK. 1968/2.

Szabó Béla—(Horváth István): Nógrád megye 
története 1849—1919. Salgótarján, 1969.
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B A N N E R  Z O L T Á N

k u m e n t u m

B andi D ezső  isk o lá ja
— Egy különös életmű felezőjénél —

Az a 30—50 éves lépéshátrány, amellyel Er
dély falusi társadalma a kibernetikai civili
záció felé startol, most az egyszer s kizárólag 
a népi kultúra továbbélése, „közművesítése” 
és ön-feltöltödése tekintetében hasznosnak 
tekinthető, mert az egész társadalom javára 
fordítható, s pusztán céltudatosság és képzelet 
kérdése: mikor és hogyan emeljük a társadalmi 
gyakorlat szintjére a még felszínen élő népi
közösségi díszítőművészeti és tárgyformáló 
készségek aktivitását.

Hiszen a szövőszék még minden második 
falusi házban, de lehet, hogy sűrűbben, többé 
vagy kevésbé megtűrt módon ott „lappang” a 
hátsó házban, a padláson vagy a lomtárban; 
1967 februárjában pedig a nagybányai Tarto
mányi Művelődésügyi és Művészeti Bizottság 
és Vida Géza hívására 107 kapu-, cseber-, 
kanál-, hangszer- és fejfafaragó ember eresz
kedett le csak a klasszikus mármarosi és avasi 
részekről, hogy közösen bírálják meg a művé
szi faművesség helyzetét, fejlesztési lehetőségeit. 
Mezőfelében, „a gyékényes faluban” (Maros- 
vásárhelytől 20 kilométerre) az öregek sem 
emlékeznek, mióta kötik a nádat s készítik a 
messzire vándorló lábtörlőt, kézikosarat, pezs
gősüvegre való védőt, mint ahogy a vágási, 
bözödi és deményházi szalmakalap útja sem 
szakadt meg, pillanatra sem, ötven éve, a ten
gerparti fürdőállomások felé haladtában; s ha a 
jelenleg is termelő fazekasközpontok közül 
Korond, Csíkdánfalva, Szováta, Körösrév, 
Vámfalu, Szacsal, Lápos és Makkfalva nevét 
említem, akkor csak a legjellegzetesebb ponto
kat kötöttem össze.

Persze jórészt a középkori paraszti életfor
mából átöröklődött háziipari mesterségek ter
mékei magában a falusi házban és gazdaságban 
is elvesztik funkciójukat: dísztárggyá lép elő a 
madaras bokály, lomosláda lesz a bükkfa 
szuszékból, s a vásári bútorok mélyéről esetleg 
ha húsvétkor meg karácsonykor elő nem buk
kannak a csodálatos szedettes technikájú csíkos

szőttesek. A folyamat következő mozzanata : 
az értelmiség rádöbben az utolsó pillanatban, 
micsoda szellemi kincs pusztul együtt a közép
kori jegyekkel terhelt kapitalizálódó, majd 
szocializálódó faluban, s elindul felvásárolni az 
immár antikszámba menő parasztgazdaság em
lékeit. S mivel egyre kevesebb az ősi életformá
ból a technikai civilizáció szűrőjén fennmaradt 
tárgyi emlék — értékesítésük elüzletesedik, 
amit pedig lehet (szőttest, varrottast, kerámiát), 
azt „újratermelik”.

Sajnos, ebben az újratermelésben már erősen 
szóhoz jut a kispolgári giccs, az eklektikus 
ízlés, s végül is a rusztikus, formáiban és színei
ben sajátos melegséggel és illattal ölelő falusi 
környezet kellékeit a „kombinált szobákhoz” 
alkalmazzák.

A tárgyformáló népi alkotás sorsával Ro
mániában nemcsak elméletileg foglalkoznak, 
hanem a kisipari termelőszövetkezetek és a 
népművészeti szövetkezetek országos hálózata 
я fent említett újratermelést megfelelő anyag- 
ellátással, a népművészek munkájának művészi 
irányításával s az értékesítés megszerzésével is 
biztosítja, sőt ösztönzi, amint arról az 1969. 
aug. 26—szept. 4. között Bukarestben meg
rendezett Első Nemzetközi Folklórfesztivál 
tudományos ülésszakán elhangzott értekezések
ből s a falumúzeumban nyitott vásár anyagából 
az egész világ meggyőződhetett.

Ezen az ülésszakon azonban, akárcsak más 
fórumokon, az adott szervezési kereteken túl
mutató gondolatok is felmerültek. „Nem meg
menteni kell a népi kultúrát, hanem beépíteni a 
jelenkori ember mindennapi életébe és kultúrá
jába.” (Dr. Paul Petrescu—Dr. Ovidiu Papa- 
dima: A m űvelődési h a g yo m á n yo k  beépü lése a  
je le n k o r i  ku ltú rába .) Vagy: „Korunk ipari 
civilizációjának, a föld viharos urbanizálódá- 
sának és az emberi közösségek elgyökértelene- 
désének körülményei között a perifériára szorult 
népi kultúra általános szellemi-serkentő funk
cióját megőrizni kétféleképpen lehetséges:
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1. bizonyos konzerváló intézmények (vagy 
intézményhálózat) létesítése útján, amelyek a )  
egyrészt valóban konzerválnak, vagyis sértetlen 
és ép állapotban őrzik . . .  a meglevő emléke
ket, b)  másrészt különböző alkotási központok 
fenntartásával biztosítják a népművészeti újra
termelés folytonosságát, megújulását, s új, 
modem anyagok, eszközök és módszerek be
vezetésével hangolnák össze a népi alkotás ter
mékeit a jelenkori életforma igényeivel. A 
második út pedig . . .  : fesztiválok, találkozók, 
tehát nemzetközi fórumok segítségével kira
gadni a népi kultúra organizmusát a nemzeti 
elzártság és a földrajzi elszigeteltség korlátái kö
zül.” (William Eteki-Mboumoua, az UNESCO 
XV. ülésszaka elnökének üzenete a bukaresti 
Folklórfesztivál tudományos szekciója részt
vevőihez.)

Erdélyben két alkotó művész, a szobrász 
Vida Géza és az iparművész Bandi Dezső kísé
relte meg, hogy személyesen is beavatkozzék a 
népi mesterek, naivok és amatőr művészek 
körül rezgésbe jött közvélemény és társadalmi 
mozgás alakulásába; Vida elsősorban az ere
deti anyagok, eljárások és funkciók ápolásával 
a városiasodó társadalom (és nagyvilág) felé 
kínálva, árasztva, termeltetve az avasi és már- 
marosi román népművészetet. Bandi viszont 
úgy, hogy bármilyen anyagot, eljárást és funk
ciót mindenekelőtt a mai falusi otthonképbe 
illeszthetősége, meghonosodási potenciálja, 
egyszóval: az a tény igazolhat, ha előállítója, 
a falusi ember (asszony) szereti, magamagáért 
is szívesen előállítja, tehát nem elsősorban érté
kesítési szándékkal készíti.

Nem az árutermelő népművészetben, hanem 
egy országosan kibontakozó műkedvelő moz
galomban látja az új, közösségi ízléshez vezető 
utat, persze a műkedvelés sajátos értelmezésé
ben: „A széles néprétegek művészeti ismeretei
nek gyarapodása, esztétikai érzékének fejlő
dése egyre szélesebb körben teszi lehetővé, 
hogy a művészetet ma ne csak mint egy közös
ség által bevett divatot, szokást, hagyományt 
ismerje meg és gyakorolja, hanem esztétikailag 
érzékelje, értékelje, s mint olyant, a maga telje
sebb szellemi örömére, emberi készségei próbá
ra tételével, a reprodukálás útján kísérelje meg
ismerni és elsajátítani. Nincs semmi alapunk 
arra, hogy ezt a műkedvelő művészetet a nép
művészettel szemben elmarasztaljuk, mert mű
velődésünk folytonossága éppen abban mutat
kozik meg, hogy a valamikor elsődlegesen 
anyagi szükségleteket szolgáló népművészet a 
műkedvelésben elsődlegesen szellemi szükség
leté fejlődött.” (Bandi Dezső: Népművészek —

amatőr művészek. Utunk, XXIV. évf. 1. sz. 
1969. január 3.)

Bandi iparművészi és népművészi Credója: 
az ember jó közérzetének, a közösségi érvényű 
és átfogású ízlésnek minden hagyományos vagy 
akár legújabban használatos anyag és forma 
bevonásával történő helyreállítása, felfrissítése, 
épségben tartása, korszerű esztétikai-hasznos
sági normákon belüli hozzáalkalmazása a roha
mosan és állandóan átrétegeződő falusi és vá
rosi életforma követelményeihez. Tehát nem 
pusztán — vagy elsősorban — d ís z íte n i akar 
(vagy m á sk é n t díszíteni), ámbár, mint Barcsay 
Jenő mondotta : „díszíteni ugyanolyan nehéz és 
szép feladat, mint ábrázolni . . .” (Perneczky 
Géza: Tanulmányút Pávakertbe. Magvető, 
Bpest, 1969. 275. o.). Különösképpen érvénye
sül ez az egyenrangúság Bandi művészi és 
művészetpolitikai szemléletében, amely nem 
motívumok vagy motívumrendszerek terve
zésére épül, hanem az elvileg minden emberben 
fellelhető kifejezési-csinálási kényszer tisztele
tére, majd irányítottságára. Pontosan tudja: 
azt az elidegenedési, elárvulási, ízlésfosztó és 
tájékozatlanodási folyamatot kell elapasztani, 
amely ugyan törvényszerűen követi a falusi 
munkaerő felszabadításának és a falu urbanizá- 
lódásának az irányát és arányait, de amelynek 
minálunk nem kell feltétlenül a környezet
alakításban a jellegtelenség, az előregyártottság 
vagy a teljes személytelenség alakzataiba tor
kollnia.

Hosszú évekre megszakítva saját alkotási 
tevékenységét, elindult hát faluról falura, meg
keresni elhaló művészi kézművességek forrá
sait, felvenni megszakadt háziiparok fonalát, 
cikkezni napilapokban és folyóiratokban e népi 
iparművészeti mozgalom esztétikai és etikai 
elveiről, figyelmeztetni értékre és torzulásra, 
mert ennek a minden forrást megnyitó „orszá
gos művelésnek” az alapvetése nem is lehetett 
más, mint hivatkozás az anyagi-tárgyi emlékek
ben megőrződött ízlés folytonosságára és ter
mészetére, hivatkozás minden anyag, műfaj, 
mesterség művészi lehetőségeire, hivatkozás a 
tehetség, anyagismeret és díszítőösztön eleven
ségére, hivatkozás tanítónők, tanítók, tanárok, 
kultúrotthon-igazgatók és szakirányítók helyt
állására a giccskereskedelem és az emberi in
tegritást fenyegető egyéb veszélyek sodrásában, 
s hivatkozás arra, hogy „minden oktatói, neve
lői, művelődési, tájékoztatói tevékenység érté
ke, minősége egyedül abban állapítható meg, 
mennyire sikerült az ember természetes adott
ságait, hajlamait és készségeit alkotó tehetséggé 
vagy kultúrafogyasztó, müélvező szükségletté
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érlelni, alakítani.” (Bandi Dezső: Népművészet, 
népi műveltség. Vörös Zászló, Mvásárhely. 
XXI. évf. 201. szám. 1969. szept. 5.)

*

Bandi Dezső 1919. október 7-én született a 
Mezöség széli Magyarsároson. Két kiváló rajz
tanár — öt évig Székelykeresztúron Bene József, 
Kolozsváron az unitárius gimnáziumban Tóth 
István — keze alatt tudatosodik benne a szob- 
rászi formaalakítás ösztöne. Első munkáit az 
erdőből szedi fel, iskolai kirándulásokon: félig 
kész gyökér- és ágszobrokat, amikből a tanórák 
alatt bicskával, néhány jellemző forma vagy 
vonal kihangsúlyozásával leányrabló kentau
rokat, szántóvetőket, lovasokat, táncosokat 
(tulajdonképpen csak egy-egy önkívületig fo
kozott mozdulatot), Krisztusokat és Évákat 
elevenített; kivételes felületdinamizáló, felület
sűrítő érzéke pedig már ekkor, 14—15 éves 
korában, 40 X 60-as deszkalapokra vésett, a 
székely népélet köréből merített síkkompozí
cióiban megnyilatkozik.

1938-ban, hetedik gimnazista korában út
építeni ment nyáron, táborba, Észak-Moldvá- 
ba, s pusztán időtöltésből, cserfafoszniba 
Krisztus-keresztet faragott, ami úgy megtet
szett a tábort vezető tisztnek, hogy kis avatási 
ünnepség közepette felállíttatta Frasin község 
határában, az országút mellé.

Ezt tartja különben az első Opusnak, s nem 
véletlen, hogy a szabad ég alá került.

A budapesti Képzőművészeti Főiskolán 
Sidló Ferenc növendéke és Györffy-kollégista 
lesz. A II. év szünetében, 1943 nyarán a Homo
rúd menti Abásfalván nyaralt, s a falusi ácsok
kal, a középkori haranglábak és a pásztorfa
ragók nyelvét idézve, háromosztatú ország- 
zászló-kompozíciót ácsol a falu piacterére: 
középen 20 méteres zászlórúd, kétoldalt pedig 
egy-egy életnagyságú cserfafigurát állított, 
favágót s anyát-gyermekkel, az erő, a riadtság 
és a reménykedő várakozás szűziesen-eszköz- 
telen készültségében.

Amikor a németek megszállják Magyaror
szágot, majd Romániát, tüntetőleg (úgy is mint 
Györffy-kollégista) elhagyja az egyetemet, haza
jön Erdélybe, s az abásfalvi mintára Ravában 
is elkészíti az ács-emlékművet.

1945 januárjában rajz- és kézimunkatanári 
kinevezést kap a marosávásárhelyi kollé
giumba, s óráin szinte mindent (-+- kerámiát) 
végigpróbáltatott a tanítványaival, amit diák
korában maga is művelt. (Alig másfél tanítási 
év eredménye: egy egész mai művésznemzedék, 
amely reá emlékezik elindítójául.) Közben

ágyúgolyóhüvelyből plakettet domborít, fölfe
dezi a maga számára is a kerámiát, s elhatá
rozza, hogy szülőfalujában, Sároson kultúr- 
otthont épít kalákában, s az eresz alatt a külső 
falakat körbe-körbe rakja cserépfigurákkal; 
ötven darab készült el belőlük, de amikor a 
gyűjtés abbamaradt, s a kultúrotthonnak vásá
rolt téglát más célra fordították, a kis szobrok 
is elkallódtak, mert ő közben a Magyar Népi 
Szövetség aktivistája lett, a marosvásárhelyi és 
fejéregyházi táncos- és dalostalálkozó szervező
je és Spiritus rectora, s mint Csík— Gyergyó — 
Hévíz szakszervezeti elnöke bejárja kerékpár
ral és gyalog az egész megyét, minden tanyába 
ellátogat, s ha már szobrászatra és kerámiára 
nem jut idő — bábszínházakat nyit Csíksom- 
lyón, Dánfalván, Csíkszeredán és egyebütt, 
bábokat farag, varr, ragaszt, s megtanítja rá az 
újsütetű bábosokat, majd újra az iskola, tanítás, 
hol Vásárhelyen, hol egyéb helyt, attól függően, 
mikor kinek és hol vált nélkülözhetetlenné 
Bandi szellemi ezermestersége és energiája.

1957: Bandi Dezsőt kinevezik a Népi Alko
tások Maros Megyei Háza népművészeti 
szakirányítójának. Incipit vita nuova. Egy 
akkori beszélgetésünkből: „Én egyedül, egy
magám képtelen vagyok nagy dolgokra . . . 
Álmom és meggyőződésem, hogy a művészet
nek olyan közkinccsé, közös nyelvvé kell vál
nia, amelyet a legszélesebb tömegek is magától 
értetődő természetességgel művelhetnek, és 
kell műveljenek és beszéljenek . . .”

Az életmű ettől kezdve nem szobrokban és 
nem kerámiában (utóbbiban csak olykor-oly
kor), hanem tanfolyamokban, szövési-fara- 
gási-kerámiai mintarajzok tervezésében és 
sokszorosításában, a népművészeti tanfolya
mok résztvevőivel tett tanulmányi kirándulások
ban, kultúrotthonok és iskolák berendezésé
ben, szőnyegekkel és domborműves faragások
kal való díszítésében szövődik tovább, az élet
mű száz és ezer kéz közvetítésével terebélyese
dik, néhol teljességgel láthatatlanná válik, és 
egyre nehezebben rekonstruálható, mert egyre 
inkább a naponta változó igények töltik meg 
tartalommal és értelemmel.

Mindenekelőtt ő maga tanulta meg: hogyan 
tölti ki a felületet a mindenkori háziiparos- 
kézműves az adott technika és anyag szellemé
ben, s ebből kiindulva, a régi díszítőstílus ana
lógiájára új elemrendszert dolgozott ki (fő
ként növények, állatok s aztán emberi alakok és 
mozgások stilizálásával), éppen arra a jelképe
sen elvonatkoztató-kiemelő készségre hivat
kozva, amely a közösségi, anonim díszítő- és 
ábrázolásmódnak mindig is legfőbb sajátos
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sága volt. így aztán elérte, hogy tanítványai, 
főképpen pedig a szövő-fonó asszonyok maguk 
is ezzel a duktussal fonják-szerkesszék mintái
kat vagy kompozícióikat (amikor megtanul
ták a figurák stilizált megjelenítését, jellem
zését, azt a feladatot kapták, hogy tervezzék és 
szőjjék meg saját falujuk népszokásait), s ebből 
a megjelenítő felfogásból úgy merítsenek ihle
tést, indítékot, mint hajdan az ősi (elsősorban a 
virágos reneszánszból átöröklött) mintakincs- 
böl, azaz minden már ismert motívum vagy 
részletelem pusztán kiindulópont legyen újabb 
variánsjellegű kompozíciókhoz. (1963 —64-ben 
már 170 alkotási kör működött a mai Hargita, 
Kovászna és Maros megye területén a Bandi- 
féle népi iparművészeti stílus szellemében, 1050 
taggal. A körök terméséből, e két esztendőben 
149 falusi, községi és megyei népművészeti tár
latot rendezett.) „Szakmai gyakorlatom leg
szebb élményei közé tartozik — írja idézett 
Utunk beli tanulmányában — , hogy a negyven 
éven felüli Miklós ida s a hatvanöt éven felüli 
Szöcs Biri néni a közeli-távoli falvakban lakó 
és érdeklődő ismerőseiknek megmutogatták, 
megtanították új művészetüket. (Alakos rongy- 
szönyegszövés. — B. Z.) Ebbe a fárasztó, önfel
áldozó munkába egyre több falusi és városi, 
földműves és értelmiségi asszony kapcsolódott 
bele. Úgy gondolom, hogy Farkaslakán a 
Jakab házaspár, Varságon Nagy Anna, Zete- 
lakán Nagy Sándorné, Csíkszentdomokoson 
Kalamár Magdolna, Mátisfalván Miklós Ida 
és Szöcs Borbála, Székelymagyaróson Istók 
Vilma, Décsfalván József Erzsébet és sokan 
mások felbecsülhetetlen értékű szolgálatot 
tesznek képzőművészeti kultúránknak, ha biz
tosítani tudják otthon az általuk elindított 
műkedvelő folyamat folytonosságát és terje
dését.”

*

Éppen ezen a ponton érte a legtöbb támadás 
Bandi módszerét: egyrészt önmagáért a be
avatkozásért a szövő-fonó asszonyok dolgába, 
hogy ti. a mintarajzok nyomán túlságosan is 
rokon variánsok, tehát egyfajta sémarendszer 
burjánzik majd el a különböző szövési ágaza
tokban, másrészt a hagyományos népi díszítő
eljárástól idegen alakos-cselekményes felület
alakítás „műviségéért”.

Nos, kétségtelen, hogy a népi díszítő- és 
ábrázolóképzeletet egészségesen befolyásoló 
és gerjesztő impulzusok kizárólagolyanművész
től származhatnak, aki saját egyéniségének a 
feladása nélkül tud beilleszkedni a közösségi 
díszítő gondolkozásmód logikájába, pontosab

ban: aki saját művészi nyelvében is ennek a 
gondolkozásnak a struktúráját „személyesíti” 
meg, mert csakis így kerülhetőek el mind az 
elüzletiesedés, mind az elgiccsesedés, a stíl. 
romantika és az iparművészi terv szolgai máso
lásának (tehát a „bedolgozásnak”) a buktatói-

Bandi Dezső ilyen művész.
Számolnunk kell ugyanakkor az erdélyi falu

si lakáskultúra egy igen érdekes, s Nyugathoz 
viszonyítva kései jelenségével: a képigény, a 
képszomjúság tünetével, amelyet a családi 
fényképek kultusza sem csillapíthatott. Már
most, nem tudom, hogy a nyomott, tarka
barka vásári falvédők éneklő és gitározó roko
kó figurái mennyivel érdemelnek több polgár
jogot a gyermekeiket szakiskolában vagy egye
temen taníttató, ám egyelőre mindenképpen a 
földhöz, faluhoz, természethez kötött emberek 
lakásában, mint Miklós Ida szánkózó fiatal
jai, négyszögletes Napkorongja és hóembere 
vagy József Erzsébet tündöklő L a k o d a lm a s-  
faliszönyegének a felpántlikázott ökrei, vőfély- 
pálcás legényei, saz újságot olvasó, székelyharis- 
nyás nászapa, aki szemüvegét lekapva készül a 
menetet fogadni?

A mesterség- és anyagfelfedezö utak nyomán 
a 60-as évek elején szinte egyszerre szólalnak 
meg az anyagok Bandi keze alatt. (Előzetesen 
ugyan a két nagy fazekasfalu, Korond és 
Csíkdánfalva művészetét kísérelte meg egy
részt visszatéríteni az ősi formák és díszítő
stílus irányába, másrészt hajlékonyabbá tenni 
az alkalmazott kerámia lehetőségeire. A saját 
műtermében és égetökemencéje mellett meg a 
fazekasok műhelyeiben rögtönzött tanfolya
mok és elméleti útmutatások egyetlen ered
ménye azonban néhány olyan nagy, naiv mű
vészszámba menő fazekasegyéniség kiemelke
dése lett, mint a nemrég elhunyt csodálatos 
köröndi mester, id. Páll Lajos, az ugyancsak 
köröndi Molnos Margitka, Józsa Lajos — aki 
a kancsók és vázák fülére sárkányokat és más 
fantasztikus lényeket mintázott meg, a „be
jegyzett” európai naivok expresszivitásával, 
belső látásúságával egyenrangú fejeket — , vagy 
a csíkdánfalvi fekete kerámiai szövetkezet 
jelenlegi vezetője, Pálify Árpád, aki Bandi 
útmutatásai nyomán világpiaci helyet szerzett 
a csíki füstmázas kerámiának.) Mindenekelőtt 
a teljesen városi divatlapminták után igazodó 
székelyszentkirályi csipkét (Erdély egyetlen 
csipkeverő faluja, de ott sem régi mesterség, 
mindössze ötven éve honosodott meg) szerette 
volna a falusi otthon berendezésébe beillesz
teni, s a technika alapvető törvényének a tisz
teletben tartásával, tehát egyetlen, folyamatos
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szálból új mintákat fejlesztett, azt a jellegzetes 
Bandi-féle állatsorozatot, a madarast, az álló 
és fekvő őzest, a berbécsest, amelyek (miután 
belátta, hogy csupán mint díszítő és porfogó 
tárgy a csipke végül is haszontalan apróság 
marad mindig, s ezért értelmetlen vele foglal
kozni) szinte változtatás nélkül kerülnek át 
előbb a szalmafonatokra (Vágás község), majd 
a gyékényfonásra, a kukoricacsokány- s végül a 
rongy- és gyapjuszőttesre.

A módszer megközelítőleg minden anyag
ban azonos módon érvényesült: először kis 
(25x25  cm-es) tanulmánydarabok készültek 
(festetlen szalmából, kukoricacsokányból, 
ugyanúgy gyékényből, s aztán a különböző 
anyagokat párosító, szedettes technikájú „ve
gyes szőttesek” esetében is), s ezeken kísérletez
ték ki, közösen az asszonyokkal, egymás kezé
ből kapva ki a megoldás lázában a munka
darabot, hogy milyen vastagságú vonalakat 
s milyen kiterjedésű idomokat lehet belekötni 
vagy beleszőni az illető anyagba anélkül, hogy 
csomósodás vagy az anyag és eljárás szellemé
től idegen hatás jelentkezzék. Majd milli
méterpapíron (hogy könnyebben leszámolhas
sák a mintát, amíg a motívumok beidegződnek) 
olyan elemeket rajzolt elő, amelyek ismétlésé
vel aztán szabad variálással elvileg a végtelensé
gig fejleszthetőek, olyannyira, hogy például a 
Szentdemeter községbeli Lukács Margit és 
kislánya a Júlia szép  leán y  és a H a lá lra  táncol
ta to t t  lá n y  balladáját jelenítették meg színes 
(kék-piros-sárga-zöld-fekete) kukoricacsokány 
faliszőnyegként, mások É le tfá t  kötöttek nádból, 
A lm a s ze d é s t  és Fonót szőttek gyapjúból, rongy
ból, több vagy kevesebb önállósággal keverve, 
módosítva, fejlesztve a Bandi Dezsőtől ellesett 
alapelemeket.

Innen már csak egy lépés volt eljutni min
den fajta művészkedő-műkedvelő tevékenység 
számonvételéhez, amiben őszinte önkifejező 
vágy, tehetség, anyagismeret vagy eredeti kör
nyezetteremtő készség csillant meg, legyen az 
fafaragás, varrás, fémborítás, festés vagy 
beton- és bádogkapukészítés.

Műveltnép-eszményét nem az egyetemes 
információs hálózatba bekapcsolt falu passzív, 
befogadó lehetőségeinek a maximális tágítá
sára alapozza, hanem az öntevékeny szellemi
művelődési formák kiaknázására és gazdagí
tására. Mert hiszen kétségtelen, hogy az a 
műkedvelő vagy háziiparos ember, aki a laká
sát a saját kezűleg szőtt és varrott textíliákkal 
otthonosítja, kedvét leli bizonyos háztartási 
vagy gazdasági szerszámok elkészítésében, s ha 
már divatba jöttekabádog ésbetonnagykapuk,

hát igyekszik azokat is művészi jegyekkel el- • 
látni, formájukat a belsőség, elsősorban a ház 
jellegéhez alakítani, díszítésükben pedig emlé
keztetni a hajdani galambdúcos vagy csak a 
zábékon ékített kiskapuk növényi és állati 
motívumfűzésére, nos, az ilyen saját ízlését 
mindig a saját keze munkájában újratermelő, 
megőrző, korszerűsítő falusi ember a tévéké
szülék elé is más, kontrollképesebb, „alko
tóbb” készültségben ül, s általában semmiféle 
kommunikációs ízlésáramlásban nem oldódik 
fel, hanem minden új jelenséget és ismeretet 
csakis önmagán átszűrve (az adott műveltség- 
elemek összefüggésében) sajátít el és gyümöl
csöztél a maga házatáján. (Különben a manu
fakturális és iparművészeti jellegű szépműves
ségek sorsa, amelyek az őstermelő-önellátó 
életformából kiszakadva, a várostól a falu felé 
forduló nosztalgia, divat, hóbort vagy üzleti 
meggondolások hullámain, hajótörötten, mégis 
majdnem összes értékeiket megőrizve hozzá
hozzácsapódnak a 70-es évek szellemi rakomá
nyaihoz, e mesterségek sorsa nemcsak a nép
rajz és szociológia, hanem legalább olyan mér
tékben az alkalmazott művészetek, a „magas” 
iparművészet, a városi közművelődési és esz
tétikai világkép, . adott ponton pedig az új 
közösségi művészet sarkalatos kérdése is.)

*

Bandi Dezső iparművészeti tömegmozgalma 
— s ez a lassanként a falu egész művelődési 
hálózatát érintő totális szellemi cselekedtetés 
(már naiv festészeti kört is létesített, s a kibédi 
lovasfarsang hagyományának felélesztésével 
a tárgyi műveltség mellett a szellemi néprajz 
körébe eső értékek portalanítása is kezdetét 
vette, egyelőre Maros megyében) — alapvető 
tapasztalatokkal és elvi támpontokkal szolgál
hat a népi alkotás jövőjére nézve, véleményem 
szerint nemcsak romániai viszonylatban, ha
nem európai (kelet- és közép-európai) érvényes
séggel egyaránt.

Nálunk mindenekelőtt annak a meggyőződés
nek és tudatosságnak a terjesztése révén döntő 
jelentőségű fordulat az adott vidékek tömeg
művelésében, hogy a háziipari szépmesterségek 
ismerete, megőrzése — érdem, s hogy amit a 
falusi ember otthon, a maga hasznára és kedv
telésére előállít, az „modern” és szép, s hogy 
tehát saját ékességükért becsüljék s ne a vár
ható értékesítés, az érte járó pénz reményében. 
Ez a népnevelői forma bizonyos manufakturális 
eljárások, sőt egész háziipari ágak fennmara
dásának egyetlen biztosítéka, egyrészt mert 
sikerült új tartalommal (funkcióval) telíteni
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ezeket, másrészt a mintakincs korszerűsítése, 
népi szellemben történő egyetemesítése révén.

Ha a mindenkori népi alkotás (helytelen 
összefoglaló fogalommal élve: népművészet) 
törvényszerűségeihez híven, a nagyművészet
nek kijáró alázattal és tárgyismerettel, s az 
egész társadalom esztétikai szükségleteinek a 
szem előtt tartásával próbálunk hidat verni 
hagyomány és korszerű környezetalakító kul
túra partjai között, a gyakorlati megoldásokat 
tekintve még számtalan modus vivendi leh e t
séges; de egyetlen folyamatosság lén yeg es:  
minden fokon (minden, még létező háziipari 
mesterség művelésében,'új tárgyak vagy minták

tervezésében, a műkedvelő művészeti oktatás 
programjában stb.) és a falusi társadalom min
den rétegében ébren tartani (vagy felkelteni) 
az önálló környezetteremtés ösztönét és képes
ségét, a közösségi ízlés biztonságát, az érték
alkotás- és tanulásvágyat.

A városok építészeti dzsungeljébe és a kímé
letlen termelési programok rendszerébe befa
lazott emberben ugyanannak az egyedüllét
nek az érzése jelentkezik, mint amely a primitív 
művészet és kézművesség csodálatos közösségi 
alkotásaiban manifesztálódott.

Talán egy hasonlóan egyetemes emberi 
kultúra küszöbén álluak?*

K r i t i k
E pepe

— Karinthy Ferenc regényéről —

Utópia és ellenutópia

Utópiát manapság nem ír senki. Nem álmodoznak az írók, a gondolkodók Nap
államokról, Ikáriákról, Seholsincsországokról; legfeljebb a sci-fi szerzők eszelnek 
ki új s új technikai csodákat, többnyire minden filozófiai és társadalmi eszmerendszer 
nélkül. És párhuzamosan — mintha csak ezt a hiányt akarnák kitölteni — sorra 
születnek az antiutópiák. A jövőről álmodott álmaink — írja E. M. Cioran — 
korunkban elválaszthatatlanok az emberiség szorongásaitól. Két, látszólag merőben 
ellentétes szemlélet, az utópisztikus és az apokaliptikus, egyre közelebb kerül egy
máshoz, nemegyszer össze is olvad. Az ellenutópiák azt az eljövendő vagy csíráiban 
máris jelen levő holnapot képzelik el, amelytől rettegünk, amelynek eljövetele ellen 
tenni szeretnénk — ha lehet. Huxley ironikus-fájdalmas című Szép új világa, iskolát 
teremtett.

Hogy miért van így, messze vezető kérdés, de hogy így van, az tény. Akik félnek 
a jövőtől vagy legalábbis annak egyik lehetséges változatától, nem azt a világot 
teremtik meg regényükben, melyet eszményinek tartanak, amelyet szembeszegeznek 
a jelennel; nem a boldog Várost, ahol nincsen már pénz és nincsenek betegségek, 
nincs önkény és nincs szolgaság, ahol az ember egyénisége minden korláttól meg
szabadulva bontakozhat ki. Éppenhogy azt, amelyben kifejlődve nyilatkoznak meg 
a huszadik század csöppet sem irreális félelmei, a növekedő veszedelmek : az elszaba-

* Részlet szerzőnek a bukaresti (Criterion Kiadónál 1971-ben megjelenendő esszékönyvéből.
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dúlt technika emberellenessége, az atomháború-világvége, a teljessé vált szabadság 
csapdái, a túlnépesedés fenyegetései, a manipuláció torzító hatása, az önmagát 
gerjesztő elidegenedés.

Az Epepe íróját kiváltképp az utóbbi foglalkoztatja.

Három nyelvész — vagy egy?

Karinthy Ferenc három regényének is egy-egy nyelvészt állított középpontjába. 
A Kentaur Ősi Ivánja a tihanyi alapítólevél rejtélyes kangrezének megfejtése után 
kutatva botorkál át emberi sorsokon, s közben alig-alig tűnődik el a maga sorsának 
értelmén; a Budapesti tavasz, e könnyed, olvasmányos, felületes regény hőse immár 
találkozik a valóságos élettel, katonaszökevény lesz, majd az ellenállási mozgalom 
szerény harcosa, a szerelemben és a helytállásban keresi a választ kérdéseire; az 
Epepe Budaija olyan világba téved, ahol nem ismeri ki magát, ahol semmi értelme a 
cselekvésnek, ahol már nem csak a megsárgult oklevelek szavainak kulcsát keresné 
eredménytelenül, de a mindennapi élet, a beszélt nyelv titkait is hiába feszegeti.

Nem hihetjük, hogy Karinthy csak azért választotta volna regényhősnek a három 
nyelvészt, mert nyelvésznek készült egykor maga is, kitűnően ismeri a tudományág 
problémáit, művelőinek életvitelét, gondolkodását. Egy folyamatot akart megmutatni, 
többé-kevésbé tudatosan építve életművét. A három nyelvész egyazon fejlődés (vagy 
változás) egy-egy szakaszát jelzi. Az a fiatalember, aki hajdan a kangrez nyitját 
kereste a Széchényi Könyvtárban és a tihanyi apátságban, a háború éveiben remény
kedni kezdett a harc és a szerelem értelmében s szépségében, hogy Budai alakjában, 
évek múltán, hirtelen — csoda folytán, persze — olyan városba csöppenjen, ahol 
nem értik a szavát, és ahol ő sem érti a többiekét, még azt sem, milyen szabályok 
igazgatják embertársai életét, s ha vannak ilyen szabályok, miért nem foghatja fel 
őket.

Karinthy Ferenc akkor lett volna következetes, ha Ősi Ivánnak nevezi az Epepe 
hősét.

A nagyváros labirintusai

Budai Helsinkibe repül, előadást kell tartania egy nyelvészkongresszuson. Tévedés
ből egy rejtélyes nagyvárosba kerül, egy országba, melynek nyelvét — minden ipar
kodása ellenére s noha kitűnő szakember — nem érti. Itt él néhány hónapig, s mi
közben azon fáradozik, hogy elsajátítsa a modern metropolisban élők nyelvét, azt 
tapasztalja — pontosabban: mi, az olvasók azt tapasztaljuk —, hogy mindennapi 
életünk gondolatban meghosszabbított veszedelmei veszik körül. Megfordul a modern 
lét legfontosabb színterein: szállodában és étteremben, bordélyházban és sport
mérkőzésen, vidámparkban és börtönben, földalattiban és taxin, temetőben és állat
kertben, törvényszéken és vágóhídon, jégpályán és vásárcsarnokban, kórházban és 
kocsmában, keresi mindenütt az idegen nyelv kulcsát, és keresi a kapcsolatot múlt
jával, hazájával. Mindhiába. Pedig minden apró részlet logikus, természetes; a 
modern élet jelenségei csak egy-két fokkal fordultak el a groteszk, még csak nem is 
a képtelen felé. Budai nem érezheti merőben ismeretlennek azt, amit lát, és mégis
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merőben idegen. Nem érti a szálloda rendjét, nem a börtön megaláztatásait, a várat
lanul felzúgó forradalom nagyszerű, véres panorámáját 5 azt, hogy leverése után, 
mintha mi se történt volna, megy tovább az élet.

Hogy elfogadjuk ezt a tételt, ahhoz csak egyetlen fantasztikus tényt kell elfogad
nunk: a kiindulópontot. Azt, hogy ebben az országban olyan nyelvet beszélnek az 
emberek, amelyet a bennszülöttek megértenek ugyan, de Budai, minden törekvése 
ellenére, nem sajátíthat el. Ez a nyelv — hiába hivatkozik egy nyilatkozatában 
Karinthy Ferenc apjának zseniális halandzsa-nyelvére, gyerekkori játékai epepéjére 
— értelmes, összefüggő rendszer, hiszen a portás és a takarítónő, a lifteslány és a 
szálloda lakói, a rendőr és a rendőrtiszt megérti egymást. Csak ő nem, mintegy 
jelképévé emelkedve — vagy süllyedve — annak a folyamatnak, amelynek során 
egyre kevésbé értjük egymást nagyvárosok labirintusaiban tévelyegve.

Hol merült fel az ötlet, a regény ötlete Karinthy Ferencben? A délutáni csúcs- 
forgalomban a Nagykörúton, a Váci utcán? Vagy — ez a valószínűbb — külföldi 
útjai során, esetleg az Egyesült Államokban, amikor valamelyik amerikai metro
polisban bolyongva elfogta a szorongás, hogy nem értik meg az ő angolját, és ő nem 
értheti meg az amerikaiakét, hogy sohase talál már vissza a szállodába, s még 
kevésbé a repülőtérre, haza? Vagy másutt talán? A szorongás obszesszióvá lett, 
s felépítette magának a legmegfelelőbb regényformát, amelyet a cselekményindító 
egyetlen abszurd elem biztosít, hogy azután a részleteknek nagyon is valóságos hal
mozásával sulykolódjék az olvasóba. A szorongás, amely az író egyéni helyzetéből, 
egy rögeszmévé nőtt pillanatból bomlott ki, de korunk egyik nagy problémája, regé
nyek és versek, filozófiai traktátusok és szociológiai felmérések egyre gyakoribb tár
gya. — A félelmeit mitológiákba öltöztető görög ember még szörnyekkel népesítette 
be a labirintust. A modern férfi és nő tudja, hogy ez a szörny maga a labirintus ; annak 
veszedelme, hogy nem találhat kontaktust embertársaival, s a kétségbeesett keresés 
közben elveszíti önmagát is. De az évezredes szorongás nemcsak megsokszorozódott 
a nagyvárosi élet és a technikai civilizáció révén, egyszersmind világosabbá is lettek 
lélektani és társadalmi okai. A modern világirodalomnak ezért oly gyakori témája 
a metropolisban kóválygó, társat hiába kereső ember egyre fokozódó magánya, 
tébollyá növekvő neurózisa, rettenete: formailag egymástól távol álló írók, mint 
Beckett és Le Clézio, Robbe-Grillet és Kerouac az országúton vagy a nagyvárosok 
sugárútjain vagy zsákutcáiban tévelygő ember tragédiájáról szólnak mind. Stendhal 
még azt írta százötven évvel ezelőtt, hogy egy nagyvárosról álmodozik, amelynek 
kavargásában félrevonulhat, magányosan, dolgozni. Ok már úgy érzik, hogy Stendhal 
álma túlságosan is megvalósult: szorongattatássá lett.

De az ő hőseiket nyugtalanság űzi a végtelenbe nyíló, a sehová sem vezető utakra, 
ezért torkollik a labirintus öngyilkosságba, gyilkosságba, lassú elrothadásba, két
ségbeesésbe: a Semmibe. Budai látszólag véletlenül kerül ebbe a világba, s nem ő, 
csak mi tudjuk, hogy ez a metropolis nem egészen idegen attól a várostól, amelynek 
repülőteréről gépe felszállt. Ezért nem jut el a Nihilig? Az Epepe líraian szép utolsó 
elenetében Budai elindul egy kis tó mentén, amely nem is tó talán, hanem csöndes 
erecske, patak, hiszen áramlik benne, ha lassan is, a víz: „Isten veled, Epepe, gondolta. 
Nagyon bízott benne, hogy hamarosan hazajut.” Budai hazaindul az antiutópikus 
Városból, mint ahogy hazahajóztak a klasszikus utópiák hősei is a megvalósult 
Tökély szigetéről.
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Vajon Karinthy Ferenc nem merte, nem akarta következetesen végiggondolni 
regényének alaptételét? Vagy éppen az a fortélya, hogy Budai tudatát a Város lakói
nak és az olvasónak tudatától egyaránt elszigeteli, hogy a nyelvész nem fogja fel, 
hol él, mi történik vele és körülötte? Más élmények vezették volna Epepébe, mint 
amilyenek Beckettet űzték a keresztúthoz, ahol hó'sei Godot-ra várnak, Le Clézio 
B. kisasszonyát pedig a különös, mégis oly valóságos Városba ? Vagy alkatilag volna 
más ez a magyar nyelvész, akinek vérévé váltak Madách tragédiazáró szavai ? Nem 
tudjuk, filozófiai felismerés-e az, mely arra indítja, hogy elinduljon a csermely part
ján ; lehet, hogy más : temperamentumának törvénye, eró'sebb hit és bizalom az élet 
gyönyörűségeiben, nagyobb mohóság és több reménykedés; talán egy másfajta 
tapasztalatok alapján nyugvó másfajta bölcsesség is.

Életbölcsesség és (vagy?) morál

Az a bölcsesség, amely Karinthy Ferenc elbeszéléseiben olykor a hősöket is, de az 
írót mindig jellemezte. Az az életbölcsesség, amely nem több, de nem is kevesebb, 
mint a világ reáliáinak, a szerelemnek és játéknak, a gondolkodás és az utazás 
örömeinek, a versenyzésnek és evésnek és ivásnak, különféle sikerélményeknek, 
érzéki és szellemi élvezeteknek hajszolása, teljes átélése, illetve művészi meg
örökítése. — Karinthy vérbeli elbeszélőtehetsége, hajlékony és természetes nyelve, 
figurateremtő ereje, humora mind ezt az alaptételt szolgálta, bármilyen formába 
öltözött is a nagy téma — a végsőkig átélt, mohón habzsolt élet, maga a habzsolás 
s a folyamat groteszk fonákja —, akár gyerekkori élményekről szólt az irodalmi 
történetekben, akár a víz fölött, víz alatt viaskodó sportolókról és nem sportolókról, 
sikeres egyetemi tanárokról, félrecsúszott sorsú féltehetségekről, kallódó vagy eltelt 
emigránsokról. S míg egyre gazdagabban, tömörebben és ironikusabban mesélte 
nagyszerű történeteit, mutatta be többnyire tragikomikus helyzetben nemegyszer 
tragikomikus figuráit — ilyenek vagyunk! így élünk! —, mintha lemondott volna a 
helyzetek és sorsok morális hierarchiájáról, a világ etikai szempontból történő áttekin
téséről, a legfőbb szenvedések és szenvedélyek rajzáról. Azoknak a kérdéseknek 
ábrázolásáról, amelyek már első regényében, a fiatalosan suta Don Juan éj szakájában 
és a jóval érettebb, kitűnő Kentaur ban is jelen voltak, — mégpedig közvetlenebbül, 
mint a későbbi, egyébként remek, egyre remekebb novellákban. Minthogy így fogta 
fel őket, életbölcsesség és morál egymás ellen feszült, a mélyebb nagy fájdalmakat 
kiszorítani látszott az ironikus vagy önironikus kajánság, a végiggondolt gondolato
kat és végigérzett érzéseket a rendkívüli mesterségbeli tudással és eredeti hangon 
előadott izgalmas vagy mulatságos történet, az érdekes novellahősök varázsa; a 
nagy morális törvényeket a kisebb átmérőjű körbe szorított világszilánkok.

Az Epepét a továbbjutni belső parancsa hívta életre. Karinthy Ferenc megőrizte 
minden eddigi irói erényét, mindenekelőtt azt a természetességet és érzékletességet, 
ahogy az élet dolgait megeleveníti, a gazdag mindennapok rendkívüli ismeretét, a 
fejük tetejére állított, de reális helyzetek komikumát, a groteszk villanások iránti 
hajlamát — kitűnő az a jelenet, amelynek során a kétségbeesett Budai a földalatti 
mozgólépcsőjén megpillant egy férfit, aki a Színházi Életet olvassa! —, szellemes 
találékonyságát, az elbeszélés ritmusának azt az elevenségét, amelynek hatása alól
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nem bírjuk kivonni magunkat. És társította hozzájuk, ezúttal az ellenutópisztikus 
államregény formájával élve, a nagyobb törvények keresését: hogyan él a magányos 
ember, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz a más és más indíttatású magányok, 
hogyan alakulnak a modern élet öntőformái? merre vezet a társadalom és benne az 
egyén útja? — ezt kérdi, ha nem is a regény hó'se, Budai, de írója, Karinthy Ferenc, 
s vele, talán könyvének hatására is, a gondolkodó olvasó. Hogy elkerülje a válasz
adás, sőt akár az ítélkezés kényszerét, Karinthynak meg kellett fosztania Budait 
attól az igénytől, hogy következetesen kifaggassa a világot, ahol élnie kell, hogy 
összekapcsolja jelenségeit a múlttal, jelennel s a jövő fenyegetéseivel vagy az ellene 
való harc lehetőségeivel. De magába az anyagba, a helyzetekbe és leírásokba bele
rejtette tulajdon morális nyugtalanságát, többet belőle, mint amennyit elbeszélé
seiben szabadjára engedett. S ez a nyugtalanság már — fájdalom! — mégiscsak 
mindig morális igényű nagy irodalom örök törvénye. (Magvető, 1971)

RÉZ PÁL

S im o n  I s t v á n

G yalogú iró l a  v ilág b a
A: semmit nem lehet érzékelni. Valaminek a hiányát csak egy más dolog jelenlété
ben ismerhetjük fel igazán. Simon István új, illetve csak bővítésekkel új kötete is 
hiányt tudatosít, mai irodalmunk egyik kérdőjelét idézi fel. Hogy van az, miért van 
az, hogy a felszabadulás után indult íróink immár harmadik nemzedéke kerüli ön
magának, szándékának esszébeli megfogalmazását, tanulmányban, kritikában való 
kifejtését? Talán Csoóri a legteljesebb kivétel, s bizonyos megszorításokkal Juhász 
Ferenc. Ha hozzájuk számítom — már inkább csak az aggályoskodó teljesség kedvé
ért — Simon, Garai, Váci egy-egy prózai kötetét, alighanem hiánytalan a leltár.

De együttesen is hol van ez a Nyugat három generációjának önkifejtő, önigazoló 
buzgalmától, vagy Németh László, Illyés, Veres Péter kultúrát, irodalmat, politikát 
elemző, a hagyományokat újraértelmező szenvedélyétől, József Attila már-már 
önálló esztétikává kikerekedő töredékeitől? Nem eszmében, színvonalban, de akár 
csak mennyiségben. S még abban sem, hanem csak szándékban. Hol van Móricz 
Bornemisszát, Keményt, Tolnait felfedező kedve, Aranyt leszóló bátorsága; Babits 

* újjáálmodott Vörösmarty-képe, Ady Petőfit feltámasztó tüze, Kosztolányi Adyt 
torzul, de saját költői elveit annál pregnánsabban tükröző polémiája? Az intellek
tuális véna volna gyenge kortársainknál, vagy a bátorság kevés? Esetleg nem érzik 
szükségét az önértelmezésnek, vagy az irodalmi élet akusztikai viszonyait nem talál
ják jónak ? Ez utóbbiban feltétlenül van valamit. Csanádi Imre Magyar valóság . . .  
antológiáját — ami költői hagyományaink szubjektív, önigazoló interpretációjaként 
is felfogható — csúnyán félreértették. Ezek után el lehet képzelni, milyen kioktató 
háborgást keltene mondjuk egy tarokkozó Mikszáth feletti fanyalgás vagy az egzisz
tencializmus irányába elrajzolt Ady-kép.

Az akusztika tehát nem a legjobb, de aligha ez az egyetlen akadály. A belső parancs 
is lehet halk vagy óvatosan elhallgatott. Pedig a legintenzívebb kritikai munkálkodás
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sem helyettesítheti, nem pótolhatja azt a hiányt, amit az alkotók, a belülró'l látók 
mondhatnak el önmagukról, kortársaikról, hagyományainkról.

Ezt bizonyítja a Gyalogúiról a világba kötet is, noha Simon István vitáiban mérték
tartó, eszméiben kiegyensúlyozott — s miként költészetétől, tanulmányaitól is idegen 
minden feltűnést keltő eredetieskedés. Ebből a józan mértéktartásból következik, 
hogy igazságait nem a szellemesség, nem az ötletgazdagság élteti, hanem a kipróbált, 
történelmileg bizonyított hitelesség. Azt is mondhatnám, hogy alapigazságokban 
gondolkodik, evidenciákat fogalmaz, nem felfedez, csak felidéz. Érvel, de nem 
támad. Gondolatmenetének világos és határozott iránya van, de „címzettje” inkább 
a közönség vagy az irodalom egésze, mintsem egyetlen csoport vagy személy. Ezért 
van az, hogy Simon István írásai nem annyira vitára ingerlőek, mint inkább medi
tációra késztetők. De milyen problémákon töpreng Simon István? Mindenekelőtt, 
sőt szinte kizárólagosan: a költészet szerepén, feladatán, a költői kifejezés formáin, 
lehetséges és szükséges módozatain.

Első tanulmánykötetében, A virágfa árnyékában — melyből néhány írást a mos
taniba is átvett —, a hagyományról és a modernkedő magatartásról meditálva a 
következőket mondta: „Az egészséges élet a bonyolultabb, s ábrázoláskor vállalni 
kell a világos mondanivalót, az ítéletet, azt az írói egyéniséget, amely tudatosan for
málni akarja a társadalmat, s korának krónikása akar lenni . . .  Ha mindent el is 
vetnénk a múltból egy hirtelen újszerűség érdekében, költészetünknek ezt a tulaj
donságát kötelességünk megtartani.”

Lényegében ugyanezt a gondolatot variálja mostani kötetében is, legtöbb írása 
közvetve vagy közvetlenül erről szól, ebből a problémából indul vagy ide fut ki. 
„Számunkra, kis népek költői számára — fejtegeti például Irodalom és társadalom 
című tanulmányában—természetes a költői kötődés a haladó nemzeti és társadalmi 
mozgalmakhoz. . . Gyökeresen megváltozott volna a helyzet napjainkban? Nem 
hinném.” Azaz mégis. Mert bár a feladat változatlan, a közönség magatartása meg
változott. Adyt még társadalmi, politikai újdonsága miatt támadták, „ma viszont 
nem a bátor társadalmi kiállás, hanem egy-két szokatlan kifejezés, polgárpukkasztó 
fogalmazás kavar viharokat” — panaszolja 1968-ban.

Akármilyen hihetetlenül különös, egy negyedszázaddal a felszabadulás után ezek
nek a természetes s a szocialista művészet alapelveivel harmonizáló gondolatoknak 
a kimondásához bizonyos alkotói bátorság szükségeltetik. Bátorság és állhatatosság, 
mert a konzervativizmus vagy egyenesen a primitívség vádját hívhatja ki maga ellen. 
Pedig mennyire igaza van az Élet és Irodalomnak adott interjújában: „Miért jobb 
és követendőbb vagy megbecsülendőbb akár példaképnek is, mondjuk Ginsberg, 
mint teszem azt Petőfi? Miért haladóbb az előbbi modorában verset írni az Anna- 
presszóban, mint nemzeti gondokkal viaskodni, s ezeket érthetően kifejezni akár 
egy pusztán?”

Persze a kifejezés hogyanja sem mellékes, de Simon István szerint nem a jelzők 
és képek egymásra halmozása „az üdvözítő módszer. Ellenkezőleg. E látszólag egy
másra dobált halmazból, ami az élet összessége, megmutatni az igazat, a legsűrítet- 
tebb s találó képet, a lényeg esszenciáját.”

Mindez elsősorban ars poetica vagy másképpen: saját költői gyakorlatának iga
zolása; de több is ennél: a költészet értelmének, ma is érvényesülő funkciójának 
keresése* s a történelmi példák alapján a folytonossági mozzanat felmutatása. A kötet
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második részének legtöbb tanulmánya e témakörbe tartozik, még ha formailag 
könyvismertetésről vagy verselemzésről van is szó. Petőfi, Fábry Zoltán, József 
Attila, Veres Péter, Németh László, Illyés Gyula neve megannyi tájékozódási pont. 
Eszmékben, formában sokszor egymástól távolesőek, de egyetlen hálózattá köti 
össze őket a közösségi ügy szolgálata, kifejezésmódjuk áttetsző tisztasága, világos
sága.

Bármennyire az elvi meggyőződés — mutatis mutandis —, az emberi rokonság 
érzése vonzza is példaképeihez Simon Istvánt, költészetét alkata s még inkább az a 
gyermekkori alapélmény határozza meg, amelyet a dunántúli Bazsiból magával 
hozott. „A tollforgató — írja egyik vallomásában — éppen azt szeretné éreztetni, 
mi adta kezébe a tollat. Esetemben valóban a szülőföld, a kis falu ludas a dolog
ban.” Közvetlenül mindössze két írásában szól erről (Vallomás a falumról, Első 
tanítóm), de ennyiből is pontosan megérezhető, kibontható: honnan és miből szár
mazik az az „aranyalap”, amely Simon István lírájának erkölcsi fedezete, örökös 
ihletője.

Más kérdés — és most nem tartozik ide — ,hogy miként tudott sáfárkodni ezzel a 
tőkével Simon István, és mennyiben tudta kamatoztatni azt a gazdag művészi tapasz
talatot, amelyet példaképeiből, hagyományainkból meríthetett. Mert más a szándék 
és megint más a megvalósítás. De erről költői művei kapcsán máskor kell majd 
szólni. Az azonban ide kívánkozik, hogy amennyiben van is Simon István költészeté
vel kapcsolatban hiányérzetünk, ezért semmiképpen sem művészi alapelvei okol
hatók. A bonyolult vagy éppen divatosan rafinált modernkedés rég sem volt és 
napjainkban sem lehet igazi alternatívája a tiszta és világos nyelvnek, mint ahogy a 
„köldöknéző” vagy a romantikusan kozmikus líra sem esélyes versenytársa a közös
ség gondjait vállaló, elkötelezett költészetnek.

A Gyalogúiról a világba felét — a címnek megfelelően — három útirajz adja: 
Vietnamról, Egyiptomról és Kubáról. Ezeknek az írásoknak nemcsak tárgyuk külön
böző, hanem problematikájuk is, és egymástól eltérő az az alapállás is, amelyből 
Simon István témáit megközelíti. A legbensőségesebb és ezért a leginkább költői is 
a Verőfényes Vietnam. Az egyiptomi útirajzban inkább a művészi élmény, pontosab
ban a műemlékek kiváltotta élmény dominál, a kubaiban viszont a politikai. Eszméi
ben is „harmadik” világ ez, számunkra különös, de életük, helyzetük belső logikája 
szerint szükségszerű szélsőségeivel.

Simon István útirajzaiban ugyanaz az eszme és magatartás jut kifejezésre, mint 
költészetről, irodalomról szóló írásaiban: humánum és racionalizmus; mértéktartás 
és pontosságra törekvés a formában, s szilárd kötődés a közösséghez, a dolgozó 
emberek ügyéhez a tartalomban. Ezért van az, hogy amennyire magához közelálló
nak érzi a vietnami parasztot, Но apó emberségét, annyira idegenül szemléli a kubai 
értelmiség anarcho-forradalmiságát, romantikus túlfűtöttségét.

Befejezésül egy szokatlan megjegyzés: szép Simon István könyvének kiállítása. 
A gyomai Kner Nyomda méltónak bizonyult hagyományaihoz, mint ahogy Urai 
Erika védőborítója és kötésterve is méltóan és stílusosan illeszkedik a maga egyszerű 
tisztaságával a könyv tartalmához, az író egyéniségéhez.

( Magvető 1970)
Simon Zoltán
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Galgóczi Erzsébet

N á d te tő s  sz o c ia liz m u s
Galgóczi Erzsébet falujától, elindító világától szépprózájában sem szakadt el. Novella- 
hó'sei legtöbbször a földtulajdon megszállottái, a falusi politika végrehajtói, s a tör
ténelmi átalakulás áldozatai vagy szülöttei. S most, amikor egy kötetben olvashat
juk irodalmi riportjait, arról is meggyőződhetünk, hogy ez az írói világ nem csupán 
az emlékek és a hűség teremtménye : Galgóczi az ötvenes évek elejétől kezdve faluja 
krónikása, tanúja, ügyvédje és ügyésze.

Tehát parasztíró. Ma se lenne ez szégyellni való minősítés, de kétségtelen, hogy 
szűkebb világot és látókört jelölne. Éppen ezért Galgóczi nem is vállalja. Először 
kubai feljegyzéseiben teszi fel a kérdést — magának is: van-e szerepe a parasztírónak 
a huszadik század második felében? Kubára tekintve igennel válaszol. Kuba paraszti 
népének, amely előbb csinálta meg a forradalmát és csak azután tanult meg írni- 
olvasni, ki kell fejeznie önmagát, hogy az egész nemzet számára megfejtse forradalma 
titkát. A magyar parasztság küldöttei azonban már nem elégedhetnek meg a paraszt
író helyével és indulatával:

„A parasztság képviselője? Az író — legalábbis igényeim szerint — mindig az 
ember képviselője. Ez a legtöbb, amit tehet, és ami ennél kevesebb, azzal nem érheti 
be. Hogy az ember ma él-e vagy száz évvel ezelőtt, itt él-e vagy Afrikában, városon 
él-e vagy falun, az meghatározza konfliktusai jellegét, erkölcsi értékrendszerét, 
választási lehetőségeit és irányát — de az ember belső szuverenitását, választási 
szabadságát nem determinálja. Csak adott történelmi, társadalmi és földrajzi keretek 
közé szorítja. Az ember számára a legszűkösebb keretek között is legalább két 
választási lehetőség van: vagy elfogadja az adott helyzetet, amiben él, vagy fel
lázad ellene. írásaimban soha nem a parasztot kívánom ábrázolni, hanem az embert, 
aki történetesen falun él.”

Galgóczi, ha novelláival szembesíti falusi élményeit, joggal hangsúlyozza az álta
lános emberi tartalmat, amely a parasztban éppúgy jelen van, mint az egyetemes 
irodalom hőseiben. De riportjaiban ez a válasz csak kiindulópont lehet. Hiszen itt 
közvetlenül jelenik meg a falusi tárgy és gond, az író ereje a dolgok nyers megfogal
mazásában rejlik, nem pedig az egyetemes emberi jelentés sejtetésében. Persze a jó 
iró ebben a műfajban is megérzi, hogy egy adott világ mégoly alapos ismerete is 
önmagában csak specialistává teheti. És egyébként is: az adott világ összefüggései 
oly messze vezetnek, hogy az elindító problémák sem magyarázhatók kielégítően 
a specialista érveivel. így érkezik vissza Galgóczi ismét az emberhez, a paraszttéma 
egyetemes tartalmához. Csakhogy nem a sugalló, életes novellák útján, hanem a 
riport műfajához igazodva: gondolatmenetével. Mindig a tisztázó, javító indulat 
munkál benne. Amikor szembe találja magát a teljesen soha el nem hagyott paraszti 
élet gondjaival, töprengéseivel igyekszik feltárni az okokat, és érveivel keresi a 
megoldást. De érvei egyben kapcsolatot is teremtenek a helyi érdek és az egyetemes 
emberi igény között. S már nem parasztíró, hanem közösségi ember, indulata magá
val ragad mindenkit, akit az igazán emberi lét, a tudatos lét kiemelt a vegetációból. 
Tehát voltaképpen József Attila eszményét követi, aki a proletárélet és a szocializmus
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gondolatának kifejezésével nemcsak kiegészíteni akarta az irodalom régi világát, 
hanem újra is fogalmazta a mindenséget. Galgóczinak a történelem megadta, hogy 
kiemelkedjék a faluból, kiemelkedése azonban az elindító világ tudatos visszatekin
tése önmagára. Viszonya régi közösségével még így is aligha konfliktusmentes, de az 
egyensúly az öntudatlan egység és a tudatos visszatekintés között el sem képzelhető 
örök küzdelem nélkül. Ennek az egyensúlynak a birtokában lehet Galgóczi az át
alakuló falu védője és kritikusa.

A riportról az a kép él bennünk, hogy napi műfaj : elhervad az idővel. Mit mondhat 
az olvasónak, aki a történelem mai tudásával rendelkezik, az ötvenes évek falusi 
kiskirályáról szóló beszámoló vagy akár a második nagy téeszszervezés krónikája? 
S mégis, Galgóczi riportkönyve, a Nádtetős szocializmus izgalmas könyv. Ahogy 
mondani szokta a kritika, ezek a napi írások egymás mellett megnőnek. Születésük 
idején talán csak egy jelenség leírása, egy probléma megoldása volt a céljuk, így 
egymás mellett történelmi jelenetek. Az író töpreng, küszködik és korhol, s nem is 
sejti, hogy következő riportjában nemcsak új problémákkal kell szembesülnie, hanem 
régi ítéletével is. Amikor például az ötvenes évek kongó vagy kocsmává züllött mű
velődési otthonairól ír, voltaképpen elvont gondolatból indul ki: a falu igazi átala
kítása lehetetlen a parasztság kulturális felemelkedése nélkül. Azután nyolc év múlva 
szembe találja magát a keserű bizonyítékkal. Az Öt lépcső felfelé című írás parasztjai 
már megismerték a nagy átalakítás anyagi hasznát. Életszintjük tehát emelkedett, de 
eszményüket a teljesen haszontalan magasföldszintes, lépcsős ház jelképezi, amelynek 
egyetlen célja: előkelő helyet biztosítani tulajdonosának a falusi versenyben. Az író 
következtetése megint csak az elvont gondolat, de mennyivel tartalmasabb immár: 
a tárgyi világ gazdagítása és átrendezése nem elég, a lelkek átalakulása is szükséges, 
hogy valóban létrejöhessen az élet új formája. S amint ismeretes, ez már egyáltalán 
nem csak a falura érvényes következtetés. — A kötet másik példája azt bizonyítja, 
hogy ha van dráma a riporter napi munkájában, akkor annak a rendezője minden
képpen a történelem. A Nádtetős szocializmus utolsó riportja kétrészes írás. Az első 
fele 1967-ben készült, és egy élelmes téesz-elnököt mutat be, akinek gyors sikereiről 
a gondosabb vizsgálat azt bizonyította, hogy sok benne a látszat. Az író-riporter 
nem gyanakvó, nem támadó; nem is ítélkezik, csak hiányérzetét fejezi ki. Azért írt 
erről a téeszelnökről — mondja —, mert kezdeményezéseinek nem a parasztok 
látják hasznát, hanem az alkalmazottak. Ezzel a szelíd kérdőjellel be is fejeződött 
volna a riport, ha az élet nem írja tovább. A folytatásról az 1970-ben kelt második 
rész tudósít. Eszerint az élelmesség csak a látszatokat szépíthette meg. Az 1969- 
es zárszámadáskor a téesz mintegy 5 millió forint mérleghiánnyal zárt volna, 
ha az elnök és vezetőtársai fiktív számlák segítségével meg nem hamisítják 
a mérleget. S ez, törvényeink értelmében, bűncselekménynek minősül. Az álered
ményt tehát félretolta az igazi eredmény: a bírói ítélet. Galgóczi azonban nem 
önigazolásként írja meg riportja utótörténetét: máris az újabb problémák, az általá
nosítható erkölcsi, politikai szervezeti tanulságok érdeklik. így jut el az újabb 
következtetéshez: nem a parasztok erkölcsi érzékének lazulásáról van szó, „egy
szerűen nem volt áttekintésük saját téeszük helyzetéről. így Ítéletük sem”. Innen 
kell tehát újra indulni az egészséges megoldás felé.

Persze a történelem mégoly bravúros rendezése sem tehette volna igazán izgal
massá ezt a gyűjteményt, ha Galgóczi csak a történelmi eseményeket rögzíti és nem
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a dolgokat, embereket, élő viszonylatokat. A körülmények éppúgy változhatnak, 
mint a földrajzi környezet, a mindenkori élet lényege a Galgóczi önjellemzésében 
idézett válasz, melyet a mindenkori ember ad választási lehetőségeire. És ez a válasz 
átszól a korokon, hiszen újra és újra el kell döntenünk, hogy a belenyugvást választ- 
juk-e, vagy a változtatást. Galgóczi szerint „nem azok az emberek viszik előre a 
világot, akik elkenik az ellentmondásokat, hanem akik feltárják”. Ezt hőseire is 
érti és az író feladatára is. Ezért lehetnek riportjai — születésük idején és a történelem 
közegében egyaránt időszerűek.

(Szépirodalmi 1970) Bo d n á r  G yörgy

Hermann István:

A s z o c ia lis ta  k u l tú ra  tö r té n e te
Most, amikor társadalmi közgondolkodásunk
ban, vitáinkban annyira előtérbe kerültek a 
művelődés, a közízlés, a kulturális forradalom 
(eredeti jelentésében!) problémái, aligha kell 
bizonygatni az olyan vállalkozás iránti igényt, 
sőt objektív szükségletet, amely tudományos
filozófiai megközelítéssel, elvi-történeti igény
nyel, az egész emberi fejlődés perspektívájából 
nyúl hozzá a szocialista kultúra kérdéseihez. 
Fontos az ilyen megközelítés nemcsak a 
k u ltú r p o li t ik a  marxista elviségének biztosítása, 
hanem a művészet- és irodalom tudom ány  köz- 
életiségének továbbfejlesztése szempontjából is. 
S mivel ma a helyzet nem az, mint két évtized
del ezelőtt, hogy a társadalomtudományi jel
legű munkák lényegében csak a mindenkori tak
tika megideologizálását és igazolását kénytele
nek szolgálni, az apologetikus és aktualizáló 
mondanivaló és stílus nem velejárója a — még
oly — közéleti témájú tanulmányoknak. Sőt: 
az ezek feletti vita a kérdések tisztázásának leg
jobb iskolája lehet (és lehetne).

De ilyen viták — legalábbis művelődéspoli
tikai témákban — valószínűleg mégsem fog
ják követni Hermann nagyszabású monográfiá

ját. Nem azért, mintha gondolatrendszerének 
igényessége, széles látóköre, vitatkozó indu
lata, szuverén véleményalkotása nem ösztö
nözné erre a közvéleményt. Egyszerűen azért 
nem, mert be id eg ző d ö tt h é tk ö zn a p i fo g a lm a 
in k  szer in t a könyv nem a címében ígértek
re kísérli meg a választ, s ezért is a feltűnő 
eltérés a könyvismertetés és a monográfia 
címe között.

Hermann ugyanis — s éppen ez az egyik leg
jelentősebb érdeme — a kultúrát nem a szű- 
kebb, a szellemi élet szinonimájaként használa
tos értelemben elemzi, hanem visszanyúl a 
marxi filozófiai értelmezéshez, s a  te rm é sze ti  
k o r lá to k tó l  való em beri lek iizd ő -e ltá vo lo d á s  
tényét és mértékét érti rajta. Első pillantásra 
használhatatlannak és semmitmondónak tűnik 
ez a széles értelmezés, de az egyedüli helyes 
szempont arra, hogy végső soron a szűkebben 
vett kultúra (vagyis a szellemi élet) világát is 
megközelíthessük.

Ezt az átfogó kultúrafelfogást Marx totali
tás-fogalmával alapozza meg a szerző. Rendkí
vül leegyszerűsítjük ezt, ha egy mondatba sű
rítve próbáljuk visszaadni. A valóság s adott
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esetben az emberi társadalom folyamatainak 
elemzésekor három egymástól elválaszthatat
lan (hiszen ez adja a totalitásjelleget) tényezőt 
kell felfejteni: az objektív történetiséget, az 
antropológiai-humanisztikus elemet és a praxis 
szempontját. A marxista filozófia és a forra
dalmi munkásmozgalom legélenjáróbb kor
szakait éppen a totalitás elméleti és poli
tikai megőrzése jellemzi; a válságperiódusok
ban azonban — persze a társadalmi szükség- 
szerűség által befolyásolva — a totalitás vala
melyik elemét abszolutizálják. S ez nemcsak 
elméleti torzulást, hanem a forradalmi gyakor
lat félresiklását is magával hozza. A II. Inter- 
nacionálé ideológiáját elvont történeti szük
ségszerűség-felfogás, kantiánus etizálás és is
meretelméleti idealizmus jellemzi, s ezzel termé
szetszerűleg jár együtt a forradalmi stratégiá
ról való evolucionalista lemondás, a praxis 
háttérbe szorítása. A soreli és más típusú anar
chista, anarcho-szindikalista elképzelés szub- 
jektíve jogos válasz erre az opportunizmusra, de 
hamis alternatívát kínál megoldásként, hiszen 
a forradalmi gyakorlat egyébként jogos hangoz
tatása az objektív történetiség, a lehetőségek és 
alternatívák mezőjének lebecsüléséhez vezet. 
A totalitás Leninnél áll helyre, a proletárforra
dalom történeti és elméleti jelentőségű praxisá
ban, hogy aztán újra a szétesés tanúi legyünk a 
20-as évek messianisztikus forradalmi elméle
teiben, valamint a személyi kultusznak neve
zett jelenségkomplexum teleologikus, önigazoló 
historicizmusában. A munkásmozgalomban 
folyó mai viták is lényegében ebből a totali
tás szemszögéből ragadhatók meg: jelen van 
az antropológiai-humanisztikus (Fischer, Ga- 
raudy), az elméleti antihumanista-struktura- 
lista jellegű (Althusser) s az ultrabaloldali 
praxis-központú elképzelés is.

Hermann könyve tehát — láthatóan — a 
marxizmus alkotó folytonosságát nem a klasz- 
szikus szövegekhez való betürágó ragaszkodás
ban, hanem mindenekelőtt az elmélet és praxis 
dialektikájának, a valóság totalitásban való 
látásmódjának újraelsajátításában, kiharcolásá
ban mutatja meg. Hermann a fiatal Marxtól 
kezdve a XX. kongresszusig a marxista ideo
lógia rendkívül sokrétű, gazdaság- és párttör
ténetre, politikára és művészetre egyaránt ki
tekintő elemzését adja a totalitás s a tágabban 
értelmezett kultúrafogalom szempontjából. 
S ha az egyes konkrét kérdések elemzésében 
viszonylag kevés revelálóan újat mond is, össze
gező áttekintése előtörténetünkről és jelenünk
ről rendkívül jelentőssé teszi elméleti köny
vét. Jelentőssé nemcsak tudományos, hanem

közéleti értelemben is: hiszen — tudomásunk 
szerint — mind ez ideig pl. ő nyújtotta a legát
fogóbb, nemcsak politikai-taktikai, hanem filo
zófiai-történelmi mélységű analízist a Lenin 
utáni periódus ellentmondásosságáról.

A szükebben értelmezett kulturális és eszté
tikai kérdések a monográfia vállalt funkciójá
ból adódóan háttérbe szorulnak, s ez önmagá
ban nem baj, noha annál szükségesebbé teszi 
a szocialista művelődés problémáinak majdani 
elvi és történeti feldolgozását. Hermann köny
vének azonban van néhány zavaró — főleg 
módszertani — mozzanata: helyenként sokkal 
ökonomikusabb, kevésbé mozaikszerű szer
kesztést várnánk, nem ritka az egyes konkrét 
kérdésekben elmerülő — önmagukban persze 
tartalmilag értékeset mondó — terjengősség, 
s néhol csökken a gondolati-szellemi feszült
ség és verbalizmusba csúszik az elemzés.

A könyv filozófiai tartalmát bizonyára rész
letesen megvitatja majd a filozófiai szaksajtó. 
Itt csak néhány észrevételt szeretnék tenni. 
A Lenin utáni korszak elemzésekor részlete
sen kitér Hermann a 20-as évek „balos” 
munkásmozgalmi teóriáira, melyek a praxis
szempontot abszolutizálják a totalitásból, még 
ha viszonylagos jogosultsággal is. Gramscit, 
Lukácsot, Korschot idézi itt, de a kapcsolat
— úgy tűnik — nem egészen jogosult. Gramsci 
pozícióját Hermann leegyszerűsíti, az olasz 
marxista már csak azért sem közelíthető a 
Lukács-féle messianisztikus szektássághoz, 
mert annak egyik filozófiai alapgondolatával, a 
természetdialektika tagadásával (a G esch ich te  
und K lassen bew u sstse in ben ) élesen polemizál. 
S egyébként is Gramsci mélyen nem egyoldalú, 
nem messianisztikus gyakorlati filozófiáját a 
legújabb marxista kutatás sokkal jobban köze
líti Leninéhez. Kitűnő, ahogy Hermann defini
álja a messianisztikus és a bürokratikus szektás- 
ság kategoriális szembenállását. De abban már
— úgy vélem — téved, hogy Lukács messia
nisztikus szektariánizmusát gyakorlatilag élet- 
képtelennek mondja. Meggyőzőbb Lukács 
életrajzi vázlata (Magyar Filozófiai Szemle, 
1969/6), amikor saját korabeli elvi-politikai 
kettősségére utal, mely aktív és eredményes 
tevékenységet is megengedett, noha súlyosellent
mondásokkal terhelve: „a forradalom nagy 
nemzetközi kérdéseiben továbbra is ultrabal
oldali tendenciák híve maradtam, közben pedig 
a magyar pártvezetés tagjaként a Kun-féle szek- 
tariánizmus elkeseredett ellenfelévé váltam”.

Problematikus az egyik fejezetcím is („A 
megvalósult szocialista kultúra”), hiszen e 
kultúra (múlt idejű!) megvalósulásának elma
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radását, „csak” ellentmondásos alapjainak 
lerakását éppen Hermann bizonyítja be. Sorol
hatók még kisebb-nagyobb vitatható mozzana
tok, elemzések. (A filozófiai szakkritika pedig 
valószínűleg örömmel fedezi fel Hermann-naka 
legutóbbi évek számos vitájában — pl. az el
idegenedés, a marxista „antropológia”, a 
„fiatal Marx” stb. — való állásfoglalását, s 
minősítése sem fog e véleményeknek elma
radni.)

Az esztétikai-művelődéspolitikai érdeklődésű 
olvasó viszont szívesen olvassa a művészetel
méleti eszmefuttatásokat. Rengetegen elemez
ték már Marx, Engels, Lenin, Lukács, Lifsic 
esztétikai felfogását, de viszonylag kevés az 
olyan analízis, amely az esetlegességtől és a 
vulgarizálástól el tud tekinteni. Hermann mo
nográfiájában a realizmus-esztétika, a pártos 
kultúrafelfogás, a shakespeare-izálás, a prolet- 
kultellenes folytonosságelmélet nem elszige
telt nyilatkozatokból mereven kierőszakolt és 
általánosított normatív művészetszemlélet. Ki
tűnően bizonyítja, hogy a marxista esztétika 
ezen alapgondolatai szerves alkotórészei az 
egész dialektikus materialista totalitás-világ
képnek. Joggal sajnálható azonban, hogy nem 
ad több (s olykor hazai, magyar vonatkozású) 
folyamat- és műelemzést, mindez — a könyv 
alapkoncepciójával összhangban, de az emlí
tett sallangok elhagyásával — nem feszítette 
volna szét monográfiája kereteit.

A  legfontosabb — aktuális — érdeme Her
mann könyvének az, hogy a  m űvelődés, a  
k u l tú r a  (beleértve  a z  e g é s z  term e lés i-k ö zé le ti-  
p o l i t i k a i  kultúrát, a m in d en n a p o k , a z  életform a  
f o r r a d a lm á t)  rendkívüli fo n to s s á g á r a  felh ívja  a  
f ig y e lm e t .  Lenin kultúrafelfogása ma legalább 
annyira érvényes, mint megfogalmazásakor. 
Szerinte „a tudáshoz, a kultúrához való vi
szonyon áll vagy bukik a szocializmus egésze 
— írja Hermann. — . . .  Azt, hogy a proletariá
tus megragadta a hatalmat, nem értékelte a 
fejlődés non plus ultrájának, de nem azért, 
mintha ezt nem tartotta volna nagy lépésnek, 
hanem azért, mert lehetőségnek és elsősorban 
lehetőségnek tartotta arra, hogy a hatalom se
gítségével a munkásosztály hozzájusson a kul
túrához is.” S ezzel valóban betöltse történelmi 
hivatását az egész emberi nem fejlődése szem
pontjából. Ezért válik kulcskérdéssé Hermann 
könyvében a marxi te r m é k e n y  sza b a d id ő -gon
dolat, mely az egész fejlődési folyamat egyik 
központi tényezője.

(K o s s u th ,  1970)
Agárdi Péter

Kiss Tamás

F ogóddz  a  
c s il la g o k b a

A rokonszenves hangú költő, a halk, szemér
mesen visszafogott, finoman munkált versei
ről ismert Kiss Tamás most, hatvanadik évének 
közelében, ötödik verseskönyvét adta olvasói 
kezébe. Régi erényeit tapasztalhatjuk újból, de 
költői világának már várt-remélt tágítására is 
tett megfontolt, szerény kísérletet. Eredményes
nek bizonyult törekvése, noha természetesen 
lírájának hangneme nem változott meg. De 
ne csak a k ö ltő re  tekintsünk! Csokonai- 
életregénye, Móricz-tanulmánya, tárgyukat ér
zékeny pontossággal felmérő esszéi és új vers
kötetével szinte párhuzamosan napvilágot 
látott A  líra i mű m eg k ö ze líté se  című, verselem
zéseket tartalmazó könyvecskéje egyaránt 
tanúsítják a poéta és a tudós tanár kiegyen
súlyozott, termékeny szimbiózisát.

Kiss Tamás viszonylag kevés verset ír. 
Nem az a költő ő, aki szinte állandóan izzó 
készenlétben áll élmények és gondolatvillaná
sok verssé transzformálására. Költészete élet
rajzi vonatkozásokban gazdag, vallomásos 
költészet, de nem gondolja, hogy az élet min
den moccanása, érzelmeinek minden rezzenése 
verset érdemel. Túlságosan szigorú a szelek
ciója, és ez ritkítja költői megszólalásait? In
kább arról van szó, hogy számára ma is első
rendűen zenei fogantatású a vers, csak a dal
lammá lényegülő érzés kéredzkedik tolla alá. 
Ez a „zenei szűrő” bizonyul túl szigorúnak, 
és határozza meg e líra „önkörét”. Az ellesett 
emberi pillanatok, az élet sokszor aprónak 
látszó, de jelentéses mozzanatai kívánkoznak 
versébe. Mit figyel meg legszívesebben? — 
„apró jelenéseit a kifeszült idegekre /  hangolt 
időnek.” (A ra n yk o r) Bensőséges líra az ered
mény, a harmóniát keresi és őrzi Kiss Tamás.

Többnyire nem nagy indulatok, sodró gon
dolatfutamok áramából válik ki nála a vers, 
inkább cseppenként gyűlik össze: „mint a 
veder / kövek között / ha cseppre lel / és meg
telik.” (V e rse k  szü le té sére ) Tempósan érlelt 
költeményeit a tiszta belső architektúra jel
lemzi. Lírai gondolatai áttetszők, nyíltak, de 
könnyen kikerekedők. Világos utat jeleznek 
lélektől lélekig. Nyugtalansága, veszélyérzetei 
sem sodorják el szemléleti egyensúlyát. Nem 
bagatellizálja korunk félelmetes ellentmondá
sait, de amikor a lélek konfliktusok szülte
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magasabb feszültségeiről ad hírt, akkor sem 
veszíti el az emberbe vetett hitét, bizalmát; 
ezért kerekedhet fölébe félelmeinek, rettenetéi
nek a távlat reménye.

Szemlélődő típusú, hagyományőrző, de cél
ját pontosan tudó költő Kiss Tamás. A tiszta 
humánumot őrzi, és igyekszik kifejezni, felmu
tatni, tudatosan szembeszegülve az eldologia
sodás mindenfajta tendenciájával. Szemléleté
nek biztos tájékozódási pontjai vannak. Meg
kötők is ezek, olykor talán túlságosan. Világ
képe: fegyelmezetten rajzolt térkép, egyértel
műjelekkel. Korunk gondolati impulzusai nem 
hiányoznak lírájából, de nem robbantják szét 
kimunkált, egyensúlyos formavilágát, nem 
törik össze makacs harmóniaigényét. Hűséges 
szigorral őrzi klasszikusokon érlelt költői 
hangját és poétikai felfogását, eszményeit, nem 
zárkózva el teljesen a modernebb eszközök bir
tokbavételétől sem. A vállalt, eleven hagyo
mányok övezete a népdaltól József Attiláig, 
Csokonaitól Tóth Árpádig és Erdélyi Józsefig, 
Gulyás Pálig terjed számára. Lírai közvet
lensége, meghitt poétizmusa, realista alkotó 
módszere és technikája megkönnyíti az olva
sónak e költészet befogadását. Kiss Tamás az 
olvasók szélesebb körére pillant. Mindez 
meghatározza líráját, amely nem több és nem 
is kevesebb, mint amilyen — szándékait, vál
lalt programját megvalósítva lehet.

Költői nyelve érlelten egyszerű, áttetsző, 
szabatos. A „kisformát” kedveli inkább, de 
mintha túlságosan, önkorlátozón óvakodna a 
szellem kockázatosabb, több-esélyes kalandjai
tól. Olykor úgy érezzük, hogy egy-egy versé
ben már-már nagyobb lélegzetet vesz, de a 
versképző erők és energiák szabadabb neki
buzdulása nem jut el a teljes kibontakozásig, 
mintha abbamaradna a többet ígérő, a nagyobb 
ívű lírai mozdulat, idő előtt lekerekedik a vers 
érzelmi-gondolati anyaga (E szm é le t;  Tuileriá/c 
k e r tje ) . Vannak témái, amelyeket éppen csak 
érint: érintésnyi marad a vers is (M ó r ic z  Z sig -  
m on d id é zé se ;  O d y sse ia ) . Az ilyen „gondolat
érintő” versekben egyszer-egyszer megtűr 
tanárosan konvencionális megfogalmazásokat 
(J e le k ) .  Egyébként sem a megnevezés szenve
délye hajtja, inkább a leírás és a meditáció 
öröme. A kézzelfogható látványelemek azon
ban jelentéses bensőségüket adják a költőnek: 
„testvéri szavakat keresünk megosztani emberi 
létünk.” ( Jó  reg g e lt, P á r izs! )

Már előző kötetében, az É g i tízben (1964) 
erősödött közösségi hangja, világra figyelő 
fogékonysága, most pedig újabb versek bizo
nyítják, hogy markánsabbá válik mondani

valója, lírájának üzenete. Nem kedveli a 
hangos-látványos gesztusokat, de a maga 
eszközeivel törekszik reagálni korunk kihí
vásaira. Költői világa az utóbbi években föld
rajzi kiterjedésében is szélesült, versek sora őrzi 
utazásainak emlékeit. Igaz, rövid vándorlások
ra vallanak: a kultúrélmény dominál bennük, 
műemlékek, művészeti alkotások, a meglátoga
tott emlékhelyek élményei.

Kiss Tamás lírája, új kötete sem ejti ámulat
ba, nem is döbbenti meg az olvasót, de tiszta, 
szép örömben részesíti. Nem borzoló meglepe
tésekkel szolgál, de felfedő-ráismertető sze
repe meggyőzően érvényesül. Az esztétikai 
hatás biztonságos övezeteiben mozog, ám itt 
otthonosan, és eléri célját. (M a g v e tő ,  1 9 70)

J uhász B éla

Maár Gyula —  

Zimre Péter

S é r tő d ö tt  u ta z á s
Többnyire nehéz éles különbséget tenni film
novella és irodalmi filmforgatókönyv között, 
hiszen mindegyik átmeneti műfaj, és mindegyik 
eleve a további megmunkálásnak — a film létre
hozásának — tudatával íródik meg. így egy 
több rétegű alkotásifolyamatnak részeredmé
nyei ugyan, de mégis nyersanyagai csak a 
további művészi munkának. Általában a film
novella közelebb áll még az irodalomhoz, s 
különösen mióta a film sajátosságai vissza
hatottak az irodalomra, nem is lehet olykor 
eldönteni, hogy kifejezetten filmnovelláról van-e 
szó, avagy olyan novelláról, amely filmszerű 
jegyeket is mutat. A forgatókönyv viszont már 
a filmművészethez áll közelebb, s a megfilmesí
tés gondolatával születik.

Filmrendező és író nagyfokú együttműködé
séből születtek már jó forgatókönyvek és azok 
alapján jó filmek. De végérvényesen csak az el
készült film hitelesíti és igazolja a forgató- 
könyvet, az teszi befejezetté s így egyértelműen 
értékelhetővé az alkotási folyamatot. Hiszen 
ugyanabból a forgatókönyvből minden egyes 
rendező más és más filmet készítene. A forga
tókönyv természetesen nemcsak filmes, hanem 
irodalmi szempontból is minősíthető jónak. 
Ez az eset azonban meglehetősen ritka.
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M a á r  G yu la  és Z im re  P é te r  — a rendező és az 
író — közös munkájuk eredményeként hét 
történetet adnak közre. A műfaji megjelölés
től óvakodnak, de nyilvánvaló, hogy irodalmi 
forgatókönyvekről van szó. Filmnovelláknak 
azért sem nevezhetjük ezeket az írásokat, mert 
azonnal készíthető belőlük a technikai forga
tókönyv. De azért sem, mert az irodalomhoz 
édeskevés a közük. A forgatókönyv többnyire 
— persze nem szükségszerűen — nélkülözi azt 
a nyelvi megformáltságot, stílust, amely nélkül 
nem beszélhetünk irodalmi alkotásról. Ezt 
a hiányt a S é r tő d ö tt u ta zá s  írásai szembetű
nően mutatják. Ezért forgatom értetlenül ezt 
a vaskos kötetet: miért kellett kiadni?
■ Hogy a filmvásznon milyenek lennének e 

történetek, nem érdemes találgatni. De igen 
valószínű, hogy gyengék vagy közepesek. Mert 
nem lehet akármiből jó filmet csinálni. A for
gatókönyvnek is rendelkeznie kell néhány olyan 
irodalomesztétikai kritériummal, amely nélkül 
nem jöhet létre művészi alkotás.

A V é g já té k  ban két forgatókönyvíró — a 
szerzők hasonmásai — beszélgetnek. Egyikük 
„valami lírai dolgot” szeretne írni: „a srácot, 
aki nem tud otthon aludni” . Beszélgetésük így 
alakul:

„Mi ebben a történet?
— Gondold végig. A srác egyik helyről a 

másikra megy, mindig csak azért, hogy az 
ágyát biztosítsa. A nyugtalanság hajtja, állan
dóan emberek között kell lennie, talán éppen 
azért, mert nehezen tud kapcsolatokat terem
teni . . . Könnyű hozzá dramaturgiát találni, 
csak követni kell a fiú útját. .  .

— Megpróbálhatjuk . . .
— Szerinted mi legyen a foglalkozása? —> 

kérdezi András.
— Legyen zenész.
— Miért jó, ha zenész ?
— Nem mindegy ? Ez a legjobb, nem túlsá

gosan konkrét.”
S még egy korábbi részlet : „Pedig csak rögtö

nöztem — mondja András —, láthattad. Ha 
például nem a hó esne, akkor lehet, hogy egé
szen más történetet találok k i . . . ”. Ezek az 
idézetek igencsak jellemzőek Maár és Zimre 
alkotó módszerére. Ami eszükbejut éppen, arról 
írnak. Nem szeretik a túlságosan konkrét dol
gokat, viszont szívesen lépnek kitaposott dra
maturgiai ösvényekre. A forgatókönyvírás 
mesterség és nem írói hivatás számukra. írá
saik rutinosan megkonstruáltak, de végül is 
semmi lényeges nem történik bennük. A  csend

á rn y é k a  az előbb már említett fiúról szól, aki 
nem tud otthon aludni. Lézeng a világban; idé- 
oda csapódik, érdektelen párbeszédeket foly
tat, nem dolgozik semmit, csak értesülünk róla, 
hogy amikor alkot, szédületes nagy a munka
tempója.

Általában jellemző a kötet mindegyik írásá
ra, hogy hőseit válsághelyzetben mutatja be: 
amikor képtelenek az alkotó munkára, vagy 
képtelenek a régi módon tovább dolgozni, 
tovább élni. (A főszereplők: zeneszerző, for- 
gatókönyvíró, kutató építészmérnök, gyárigaz
gató, illegalitásban dolgozó kommunisták, 
férje halálába belerokkanó özvegy.) Az ötlet 
szintjén ezek a hősök és történeteik még érde
kesek lehetnek, írói kibontásuk azonban ér
dektelenné halványítja őket. A konfliktusok 
ugyanis nem éleződnek ki, olykor még csak 
nem is körvonalazódnak világosan, máskor 
pedig túlságosan is kiagyaltak. Ha pedig éles 
lesz a konfliktus, a megoldására képtelenek. 
Egyedül a krimi-történet, a V ég já ték  a kivétel ez 
alól, itt a műfaj követelményeinek megfelelően 
feszes a cselekménybonyolítás.

Másik fő hiányossága ezeknek az írásoknak, 
hogy hőseik közhelymotívumokból felépítet
tek, nincs közöttük emlékezetes egyéniség, 
gazdagon jellemzett alak. Szerzőink nem válo
gatósak: a szocialista, elkötelezett élet köz
helyeit éppúgy felhasználják, mint a tartalmat
lanná híguló modernkedő életét, sőt a giccsesét 
is. (Próba, Spanyolfal — A csend árnyéka, 
Sértődött utazás — Mézbarna félhomály.) 
A válsághelyzetet egyedül a S p a n yo lfa l gyár
igazgatója próbálja elemezni, hogy kilábolhas- 
son belőle. A többiek elfogadják, mint életük 
egy szakaszát, amelyiknek majd vége lesz, de ők 
maguk semmit sem tennének ezért, enerváltan 
téblábolnak, képtelenek a társadalom számára 
is hasznos cselekedetekre, a világhoz való 
viszonyuk tisztázására.

Mivel a szerzők csak megoldandó feladatot 
látnak egy-egy forgatókönyv megírásában, 
mivel tartózkodnak a direkt írói közléstől csak
úgy, mint a hősökhöz való viszonyuk bármiféle 
tisztázásától, írói mondanivalóit, ars poeticát, 
írói etikát számon kérnünk reménytelen vál
lalkozás. Elsősorban az eredeti mondanivaló 
és a nyelvi megformálás hiánya teszi felesle
gessé e könyv elolvasását. E színvonaltalan- 
ság azért is érthetetlen, mert Zimre Péter né
hány éve tehetséges prózaíróként mutatkozott 
be. (S zép iro d a lm i, 1970)

V a sy  G é z a

56



Va thy Zsuzsa

E rő te rek
Első kötetében Vathy Zsuzsa többféle hang
gal kísérletezik: vallomásszerü novellák válta
koznak parabolisztikus történetekkel, álom
jelenetek riportszerű cselekményességgel. A 
hangváltás gyakran az egyes novellákon belül is 
jelentkezik. Ám a megközelítés eszközeinél lé
nyegesebbek az állandó elemek: írójuk egyéni
ségének markáns vonásai és a novellák „végső 
célja”, az élet értelmezésének vágya.

A novellák hősei változatos körülmények 
közt bontakoztatják ki egyéniségüket, a szín
helyek mégis mellékesek, minden a szereplők 
tetteire, gesztusaira, szavaira koncentrálódik. 
Kísérleti alanyok; Vathy példás pontossággal 
elemzi a mindennapi élet állóvizeiben kifejtett 
reakcióikat. Az előre megkonstruált eredmény 
csak néhány esetben vonja kétségbe az elemzés 
hitelességét (M a s z k ,  K a rr ie r ) , novelláinak fe
szültségét az írói racionalitás és a valóság eset
legességének összhatása teremti meg. Mert 
Vathy alapvetően racionális: már-már hideg 
szigorúsággal szerkeszti meg novelláinak vonat
kozási rendszereit, erőtereit. A boldogság 
„ritka pillanatait” sem racionalizmusának fel
adásával ragadja meg, váratlan ajándékok ezek, 
érthetetlenek — akár a „valóságban” —, ám a 
szerkesztő elv pontosan kijelöli helyüket. A z  én  
ü vö lté se im b ö i idézem: „ M ú lt kedden , e s te  
tizen eg y  leh e te tt, a  bu sz a  m un kásszá llóra  v i t t  
bennünket. É rth ete tlen  jó k ed vem  vo lt, m in th a  a  
s z é l  le fú jta  voln a ró lam  a  fá ra d tsá g o t é s  a z  
apróbb  m érg ek e t, sz in te  könnyűnek é re z te m  m a 
g am , é s  ö rö m m el csodá ltam  m eg m indent, a m i  
m e lle tt  h e te k  ó ta  napjában k é ts ze r  e lm en tem . 
K in t zu h o g o tt a z  eső , é s  a  sö té t v ég ig fo ly t a z  
ab lakon , e g y s ze r  c sa k  a  re flek to r o ld a lt b illen t, 
v ég ig sö p ö rte  a z  u ta t, bennem  p ed ig  riad tan  d o b o l
ni k e z d e tt  va lam i, am in t m eglá ttam  a  fé n y b en  
v irágzó  v a d g esz ten yé t. A z  ágak  m agán yos fe h é r  
g y e r ty á k a t  r in g a tta k , és ahogy a  h a ta lm a s  
lo m bkoron a  rezd ü lés nélkül fo g ta  f e l  a z  e ső t,  
a  f a  m ag a  v o lt a z  e rő  — e g yszerre  e g y ü tt a  s z é p 
ség  és a z  e rő ;  f in o m  é s  k itá ru lk o zó , ó riá s é s  
tö rék en y , tö m e g  és p a rá n y, épp am ilyen nek  r i tk a  
p illa n a to k b a n  a z  é le tfá t képze lem  . . .” Örökre 
bevésődő kép — milyen hibátlanul emlékszik 
a novella főszereplője a körülményekre! — 
maradandóságát az élmény totalitása bizto
sítja.

A teljességre törés, az összefüggések meg
értése iránti vágy különböző mértéke alapján

megállapítható Vathy figuráinak rangsora. Az 
ellenszenves alakok ügyesek, önmagukkal tö
rődnek, és kevéssel is beérik. „ L á to d , tudunk m i 
e g yü tt repülni — mondja a férje űrhajózás 
iránti érdeklődését túlzottan is kiszolgáló 
feleség a J eg yg yű rű k b en  —, k ic s it  lassabban , 
k ic s it  a lacsonyabban, de  so k k a l b iz to n sá g o sa b 
ban ."  A férj pedig, a novella végén, kilép ebből 
a biztonságból. Vagy emlékezzünk, hogyan 
tanítja az életre Walter és Mónika az Ü tije len 
té s  — komolykodó szerepét végig kitűnően 
alakító — hősnőjét. A novellák többségében ez 
a normatív ítélet u tó lagos, a történet egészéből 
következik, távol áll minden didaktikus szán
déktól. Talán csak a S zü le té sn a p  Irénjének 
„megrendítő” történetében nem sikerült ezt az 
objektivitást megteremteni.

Pedig Vathy novelláinak egyik legrokon
szenvesebb — az író racionalizmusából is kö
vetkező — tulajdonsága a távolságtartás. Ezért 
nem érezhetjük magánügynek vallomásait, ez 
ad lehetőséget kitűnő humora, finom iróniája 
kibontakoztatására. A kötet első novellájában 
(H a  azon a  nyáron ) az egyetemista diáklány 
kamasz öccsével szövetkezik a világ ellen, csak 
kettejük számára érthető kommunikációs 
rendszert alakítanak ki. Az öccs árulása miatt 
megbukik szövetségük: „»É rte lm e tle n , bús b o 
londok  vagyunk, de  van ebben va la m i n a g yszerű  к  
N a g yszerű ! M ajdn em  e ls ír ta m  m a g a m . E z  n ek i 
n agyszerű .”  A fiú felfedezte Adyt, diadalmas
kodott az életerő — már ennyi is elég volna 
egy kedves kamasztörténethez. Csakhogy a 
lány számára semmi sem változott — azon kí
vül, hogy végleg magára maradt —, elutaztá- 
ban újabb tanújelét adja „nem e világra való
ságának” : a buszon felejti csomagját. így válik 
ez a novella az irónia és a szomorúság remek 
keverékévé, megadva egyben a kötet alap
hangját.

Vathy Zsuzsa — mint az eddigiekből is 
látszik — a cselekményesség híve. A novellák 
cselekményei azonban nem kívánják az egyet
len és megismert valóság képzetét kelteni, 
a történések, tettek esetlegessége mögött az 
emberi magatartások sokféleségét, bonyolult
ságát világítják meg. Ezért a gyakori álomjele
netek írásaiban.

A számomra egyik legkedvesebb novellájá
ban (N em  m i:  ő k )  az álomnak más jelentése is 
van. Kellemetlen dolog történik ugyanis fő
hősével — üzemi dolgozó — : álmában dol
gozni akar. Az álom adta bátorsággal keresi fel 
sorra kollégáit, hogy munkáját elvégezhesse, 
beszélget a munkásokkal; majd felébredve 
ásítva beleolvas egy prospektusba, amely arról
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tudósítja, hogy gyártmányaik már sok tekintet
ben elérték a világszínvonalat. Mintha a főhős 
álma ragadt volna át az egész üzemre, aligha
nem ez, a körképből kirajzolódó lebegő való
szerűtlenség, az egyetlen lehetséges megjelení
tése e témának.

Jó ízlésről vall Vathy tiszta, sallangtalan 
stílusa is. Rokonszenves novelláiról azt írtam: 
kísérletek, ám olyan kísérletek, amelyek iro
dalmi értéke kétségbevonhatatlan. Pedig Vathy 
pályája csak most kezdődik. ( M a g v e tő , 1970)

Takács József

Межey Katalin

Am íg a  b u s z ra  
v á ru n k

Aki egyszer végigolvassa a fiatal költőnő köte
tét, első felismerése a kötet belső egységéhez 
kapcsolódik. Pontosabban ahhoz a magatartás
hoz, amely verseiben fokozatosan tisztulva, ki- 
bontódva áll elénk azzal a szándékkal, hogy 
elismerjük, hogy odafigyeljünk rá.

De milyen is ez a magatartásforma? Köz
életi, elefántcsonttorony-ízű, szenvelgő, egyál
talán összerakható-e, vagy csak úgy tudjuk meg
határozni, hogy azokat az összefüggéseit emel
jük ki, amelyek nem tartoznak a Mezey-féle 
költői magatartás körébe, s ezzel még inkább ki
emeljük a versek mindegyikére jellemző köz- 
helyellenességet, olyannyira, hogy a fiatal köl
tőnő életérzését, verseinek tartalmi-formai 
eredetiségét ezzel a megállapításunkkal magya
rázzuk. Nem árt ismételni, hogy az egész kötet 
egységében, együttesen áll össze ez a kép, és nem 
külön egyes verseiben vagy csak néhány ver
sében.

Nem szereti a bravúros formákat. Ha próbál
kozik is ezzel, a következő versében ugyanaz a 
gondolat ismét megfogalmazódik, de tisztább, 
szigorúbb formában, mintegy meggyőzve ön
magát is arról, hogy a formák csomózgatása 
helyett a gondolatok valódisága, elviselhető- 
sége, azaz költői szintje lehet csakis mérvadó, s 
hitet tesz arról is, hogy számára a költészet 
élménye, a versírás: gondolatokkal, gondolatok 
rendjével való szembenézés.

Ha már a formákat említettük, formai szem
pontból két nagyobb csoport különböztethető 
meg a kötetben. A zárt, népdalszerü, érleltebb 
forma és a gondolatok szeszélyét, felbukkanási 
sorrendjét követő, a világra csodálkozás poén
jait kiszolgáló szabad forma. Már az előzőek
ben is utaltunk rá, értékesebb az előbbi. Mezey 
érzi anépdalok hangütéseit, logikáját. Ugyanak
kor ez a zárt forma ökonómiára, mértéktar
tásra szorítja. Ha a népdalok kristálytiszta 
hullámzását állítja önmaga elé mércének és 
következetes akar lenni, akkor meg kell rostál
nia élményeit, legalábbis azokat, amelyek ki
váltképpen alkalmasak lírai formává teremtés
re, és plasztikusan kijelölik nézőpontját, érzelmi 
rétegezettségét, világnézetét. S ez eredményezi 
azt is, hogy a zártabb verseiben tud igazán 
felülemelkedni ötletein, s itt tudja legjobban 
körbejárni azt, amit eddig minden kritika (és a 
kötet bevezetője is) értékként nevezett meg, 
hogy őt a dolgok felszín mögötti világa izgatja, 
a létszámharmóniát nem szenvedheti. Ezt én 
úgy fogalmaznám meg, hogy a feszesebb épít
kezésű verseiben tudja, a jelenségek, az élmé
nyek térben és időben való elhelyezését tömö
ríteni, a lényegtelen motívumokat kiiktatni s 
a törvényszerűségeket képpé, formává, ritmussá 
teremteni.

Az ilyen típusú verseiben úgyszólván telje
sen kiküszöbölte az unalmas költői helyzeteket, 
a kezdő költő gyakori hibáit. A közhelyszerű 
költői helyzetek inkább bukkannak fel a sza
bad verseiben. Itt tűnik ma még leginkább egye
netlennek Mezey költészete. Néhány versében 
igényes vállalkozását plakátízű, a vers termé
szetétől idegen — legalábbis az ő verseinek 
nagy részétől idegen — direkt megoldásokkal 
gyengíti. Példa erre a Miféle világ ez című verse, 
amelyben a verssorok igazságait nem emeli 
költői rendezettség, egy kicsit kinyilatkoztatás 
marad a néhol már publicisztikai szándékú, az 
életbe való beleszólás igényével fogalmazó
dott vers.

Költeményeinek kevés darabját jellemzik 
ezek. Inkább azt követhetjük nyomon, hogy 
miért is ír verset, mi az, ami miatt felháborodik, 
mi az, amiért lelkesedik, s mi az, amit elutasít. 
Nem érdemtelen ezeket említeni, ugyanis Mezey 
költészetét az elmúlt 5—6 év valósága, be
nyomásai érlelték.

A közhelyek, a dolgok, a jelenségek újra
értelmezését elodázó lustaság s azok az igaz
ságok, amelyeknek az együvé tartozását általá
nosságokkal magyarázzák, késztetik leggyak
rabban versírásra. A közhelyekkel, az általá
nosságokkal, a középszerűségekkel való gya
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kori találkozásai kimozdítják, megrendítik a 
valóságról vallott felfogását, s önmaga és kap
csolatai értelmezésének szempontjait, következ
tetéseit is meghatározzák. Ezért tűnik néha 
lehangolónak ez a költészet, holott nyilvánvaló, 
hogy Mezey nem egyes jelenségekkel, nem egyes 
dolgokkal, nem a saját sérelmeivel foglalkozik, 
inkább egy szemlélettel perel, amelynek zász
laján a kényelmességet látja, a kényelmes gon
dolkodásmódot, kényelmességet az erkölcsi 
felfogásban. Az életvitel gátlástalan kényelmes
ség-teoretikusait nem szenvedheti, hisz ezek a 
leginkább társadalom-és emberellenesek, kap
csolataink gazdagodásának a fékezöi. A sem- 
mitmondás kultuszát legálisan terjesztők axió
máikkal kikerülik a bonyolultabbat, nem akar
nak kimozdulni alaphelyzetükből, nem akarnak 
megszabadulni előítéleteiktől, nem akarják újra 
végiggondolni a kapcsolataikat, de még lehető
ségeiket sem.

Ez a felismerés mint költői élmény egy másik 
hangnemet is próbára tesz. Az abszurdét. A 
vállalkozás jogos, a közölnivaló természete ezt 
megengedi, itt csupán a még mélyebb, a még 
kimélyítettebb kidolgozás hiányzik. Pontosab
ban az ötlet, az életanyag lehetne általánosabb, 
társadalmibb.

A „jaj, mit ér az ifjúság, ha önmagában 
fullad” keserűsége, a hasznosság utáni nosz
talgia és küzdelem kifejezése, amellyel a 
mindennapok során lépten-nyomon találkozik. 
Az ilyen típusú versei az elmúlt néhány év 
értelmiségi ifjúságának, azon belül is a gondo
latilag legtöbbet igénylőknek és a legnagyobbra 
vállalkozóknak vívódásait, csalódásait, érzé
seit, öntudatra ébredésének ellentmondásait 
adják vissza.

Sokat és sokan beszélnek mostanában fiatal
ságunk helyzetéről, a fiatal értelmiség gondolko
dásmódjáról elítélően, szembeállítva a felsza
badulást követő évek ifjúságának a tettvágyá
val. A társadalmi fejlődéssel viszont elértünk 
odáig, hogy a mindennapi élet küzdelmeit ke
vésbé látványosan vívjuk meg. Ugyanakkor az 
ifjúság aktivitása mindig megkövetelte a 
rendkívülire, a nem megszokottra való lehető
séget, a konvenciók, a beidegzett szokások 
elleni jogos harcot.

Mezey Katalin verseiben ez az ifjúság ter
mészetéből adódó küzdeni akarás ötvöződik 
a költői felelősség tudatos vállalásával, amit 
a rá jellemző őszinteséggel fogalmaz meg.

„Célt nem érhetek, ha csak magamért harco
lok” — írja.

Érdemes odafigyelni rá. (M a g v e tő , 1 9 7 0 )
Balázs József

Bakcsi György

D o sz to je v sz k ij
Sokáig szükség van és lesz olyan könyvekre, 
amilyet Bakcsi György Dosztojevszkijről írt. 
Irodalomtörténet? Tanulmánykötet? Mind
kettő és egyik sem, több a megszokott átlagnál. 
Bakcsi György könyve „olvasmányos irodalom- 
történet”. Mit jelent ez? Azt, hogy nem lehet 
letenni, olyan fordulatosán megírt, közérthető; 
nem oktató hangú, hanem újraolvasásra ser
kentő, másképpen láttatást ígérő és annak ho
gyanjait meghatározó irodalmi-irodalomtör
téneti fejtegetések sorozata.

Az Ö rdögök  részletes elemzése — különösen a 
konkrét politikai háttérnek (Bakunyin, Nye- 
csajev) és írói eltorzulásának hangsúlyozásával 
— nem véletlenül áll az életmű és a könyv 
középpontjában. Ennek a regénynek alkotói 
folyamatában érvényesült leginkább Doszto
jevszkij személyiségének valamennyi vonása, 
ellentmondók és egymást kiegészítők; és ez 
a regény a magyarázata annak is, miért nem 
kerülhetett még a helyére a szovjet irodalom új 
kritikai áramlataiban sem az író. Eddig hellyel- 
közzel értettük Dosztojevszkijt, most megért
jük őt és hőseit is. Félreértések, ellentétek és 
azonosságok tisztázódnak érzelmi-gondolati- 
értelmi-pszichológiai asszociációk egész során 
át. Nagy érdeme a könyvnek, hogy nyíltan 
vezet végig az író megismerésének logikai 
menetén, úgy érezzük, a szerző feltárja előt
tünk kutatómunkájának folyamatát, hogy végül 
vele együtt nyerjünk bepillantást Dosztojev
szkij alkotói képzeletének, írói műhelyének 
eddig rejtett, homályos zugaiba.

Két olyan fejezete van Bakcsi György mun
kájának, mely „könyv a könyvben — mikro
kozmosz a makrokozmoszban”-megoldással 
az ötlettől, a legelső gondolati csíra megjelené
sétől a „polifonikus regény” végső formájáig, 
sőt: azon túl, a szereplők továbbéléséig és újjá
alakulásáig kíséri figyelemmel az alkotói munka 
minden fázisát. És eltérően a hipotézisekre 
támaszkodó „mi lett volna, h a . . . ” stílustól, 
ezt is Dosztojevszkij segítségével teszi. Nemegy
szer önmagával, műveiből vett idézetekkel 
magyarázza az írót, s ha szükséges, ugyanazzal 
a pár sorral kétfelé bizonyít, állít és tagad egy
szerre. A szerző minden érvelésének legvégső 
alátámasztási pontja Dosztojevszkij, és az is ő, 
aki az olvasó kérdéseire jegyzetek, gondolat
foszlányok, párbeszédek, leírások és monológok 
útján válaszol.
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Nagyon merészek, de éppen ezért reálisak 
azok a gondolattársítások, melyek egészen nap
jainkig, a legmodernebb kommunikációs Dosz- 
tojevszkij-adaptálásokig és a legmélyebb, laikus 
szem és fül számára észrevehetetlen pszicholó
giai kapcsolatokig ásnak, és meg is találják a 
szükséges összeköttetést valamennyi más mű
vészettel. A szakma bizonyára felfigyelt a könyv 
szerzőjének „Dosztojevszkij és Wagner” című, 
orosz nyelven megjelent tanulmányára (Acta 
Litteraria, 1970. 12.). Nemcsak a zene, hanem 
a film, az abszurd és egzisztencialista irodalom 
is szerepel Bakcsi György feltárásaiban; vég
leteket érintve emlitem csak Wagnert és Berg- 
mant, Kafkát és Beckettet.

A szó irodalmi értelmében rendkívül izgal
mas a Tolsztojról és Dosztojevszkijről szóló 
fejezet, mely szintetizálja a könyv egészében 
szétszórtan jelentkező utalásokat, és egy olyan 
egységes képet alkot meg a két nagy íróról, 
melyben egymás mellé rendeltségük, írói-mű
vészi erényeik és lényeges különbözőségük — 
témában és stílusban — világosan, tisztán 
láthatóvá, szinte tapinthatóan érzékelhetővé 
válik. Igaz, hogy Merezskovszkij korabeli ta
nulmánya, mely ezt a témát fejtegeti, a maga 
idejében mélyebbre ásó, összefoglalóbb — ilyen 
értelemben tehát teljesebb — volt, mint ez az 
egyetlen, viszonylag rövid fejezet, de nem lenne 
reális, ha az amúgy is sokat markoló szerzőtől 
még ennek a kérdésnek teljes kidolgozását is 
elvárnánk. Az olyan fejezetek, mint a „Fourier 
és Dosztojevszkij” vagy az „Ivan Karamazov és 
Nietzsche” így is hihetetlen elmélyültségről, 
az irodalommal szembeni mélységes alázatról

tesznek bizonyságot ; igazolják azt a véleményt, 
mely a szerző eddig megjelent müvei után 
(„Goncsarov” és „Az orosz századforduló”) 
kialakult bennünk hozzáértő elhivatottságá
ról ; és térben-időben úgy tágítják ki szemléle
tünket, hogy közben megőrzik a könyv egészé
ben elfoglalt helyzetük meghatározottságát, 
jelentőségét. Feldolgozható, mindig egy adott 
váz köré csoportosított adatok tömegével 
halmoz el bennünket az író, de ez nem gátolja 
abban, hogy egyetlen pontból világot láttató 
rendszert adjon, mely csak teljesebb és igazabb 
lesz azáltal, hogy bírálja-bíráltatja is ezt a 
látásmódot.

Alekszandra Nyikolajevna Korszakova min
den portréja művészi telitalálat, több mint egy
szerű illusztráció; és nemcsak úttörő, nem jele
netekben ábrázoló kísérletvoltában több, ha
rtem abban is, hogy nem művészi belelátásokat, 
elképzeléseket, hanem a Dosztojevszkij által 
hőseibe vetített gondolatokat és érzelmeket 
sűríti a képzőművészet nyelvén.

Meggyőződésem, hogy mint „Az orosz szá
zadforduló”, ez a „Dosztojevszkij”-könyv is 
hamarosan kötelező irodalma lesz egyete
meink orosz szakos hallgatóinak. Elsősorban 
azért, mert nem egy minden valós kapcsolattól 
megfosztott, fetisizált vagy éppen Antikrisz- 
tussá degradált „irodalmi személyiség”, ha
nem hús-vér ember, maga Dosztojevszkij áll 
a mű középpontjában, akiről azt is megsejt
jük, hogy csak szeretett volna kedvenc hőseihez 
(Miskin, Aljosa Karamazov) hasonlóvá válni... 
(G o n d o la t, 1970)

Nemes G. Zsuzsanna

T á j é k o z ó d á s
N em ze tk ö z i s z e rk e s z tő i  k o n fe re n c ia  

M o szk v áb an
A „Voproszi lityeraturii’és az „Inossztrannaja lityeratura” szerkesztőinek kezdeményezésére 1970 
októberében a szocialista országok legjelentősebb irodalmi folyóiratainak vezetői eszmecserére 
gyűltek össze Moszkvában, hogy keressék a szorosabb együttműködés lehetőségét és megtárgyal
ják azokat a problémákat, melyeket a két ideológiai egyre inkább kiélesedő harca támaszt korunk
ban a szocialista művésszel szemben.

A bolgár „Szeptemvri”, „Plamök” és „Lityeraturna miszöl” , a cseh „Tvorba”, a lengyel 
„Tworczosc” és „Mesencsik literackie”, a mongol „Cog”, a német „Neue Deutsche Literatur”, 
„Sinn und Form” és „Weimarer Beiträge”, a román „Viata româneasca” és „Secolul 20”, a
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szlovák „Slovenské pohlady”, a szovjet „Druzsba narodov”, „Junoszty”, „Moszkva”, „Novij 
mir”, „Nyeva”, „Oktyabrj”, „Szovjetszkaja lityeratura”, „Vszeszvit”, „Zvezda” képviselői 
mellett a tanácskozáson jelen volt a „Kortárs”, „Kritika” és a „Nagyvilág” szerkesztőségének 
három felelős beosztású munkatársa — Simon István, Béládi Miklós, és Elbert János — is.

A „Voproszi lityeraturi” ez évi januári száma ismerteti a konferencia munkáját, és interjúkat 
közöl a résztvevőkkel. (Annaliese Grogé, Werner Neubert és Wilhelm Girnus nyilatkozatai az 
NDK irodalmának szentelt decemberi számban jelentek meg.)

A szerkesztői bevezető hangsúlyozza, hogy minél nagyobb jelentőségre tesz szert a szocialista 
országok irodalma a világirodalom keretén belül, minél érzékelhetőbb az a hatás, amit a szellemi 
életre és az erkölcsre gyakorol, annál élesebben vetődik fel az irodalmi kapcsolatok rugalmassabbá 
és aktívabbá tételének követelménye a baráti népek között, azon konkrét, gyakorlati lépések, 
kidolgozásának szükségessége, melyek a szocialista irodalmak eszmei és esztétikai színvonalának 
emelésére, alkotó együttműködésük hatékonyságának fokozására irányulnak. Korunk megköve
teli azoknak a társadalmi és esztétikai koncepcióknak a következetes elvi elutasítását, melyeket 
a burzsoá propaganda mindenáron „igazi marxizmusként” igyekszik feltüntetni. A művészi 
alkotás viszonylagos önállósága rendkívül csábító a reakció ideológusainak számára, és ezért 
e téren különösen ébernek kell lenni. A valóban szocialista művészek és minden periodikus sajtó
termék elsődleges feladata, hogy a progresszív, forradalmi művészet pozícióiról harcoljon a 
kommunista párt fő irányvonalának megvalósításáért az irodalomban, feltárja és leleplezze azokat 
a próbálkozásokat, melyek a marxista esztétika alapvető elveinek meghamisítását tűzik ki célul.

Nehezen lehetne találni ma a szocialista országokban olyan folyóiratot, amelyik tartózkodna 
az ideológiai harc kérdéseinek tárgyalásától és nem bocsátkozna vitába a kultúra és művészet 
szféráiban jelentkező burzsoá vagy revizionista nézetek, koncepciók apologétáival. A tanácsko
záson elhangzott felszólalások egyöntetűen rámutattak arra, hogy a szocialista országok irodal
mainak főbb ismertetőjegyeiben nincs eltérés: mindegyiket a forradalmi, mélyen realista és 
népi, életigenlő művészet hagyományaihoz való hűség és ezeknek a tradícióknak megőrzése és 
intenzív továbbfejlesztésére irányuló törekvés jellemzi, közös vonás az is, hogy „engesztelhetetlen 
harcot folytatnak a burzsoá ideológiai mindenféle megnyilvánulása ellen, lelepleznek minden 
olyan kísérletet, mely a szocialista művészetet a kommunista jövőért vívott harctól próbálná 
elszakítani.”

Az imperializmus jelenleg kétségbeesett erőfeszítéseket tesz, hogy „hidat verjen” a két tábor 
között az ideológiai és a művészet frontján. Ilyen helyzetben elkerülhetetlenül szükség van, az 
irodalmi erők tömörítésére, hiszen enélkül elképzelhetetlen az ellenség támadásának sikeres 
visszaverése. Ezt a célt szolgálta a folyóirat-szerkesztők moszkvai konferenciája, melynek sike
réről az is tanúskodik, hogy döntés született hasonló eszmecserék évenkénti megrendezéséről. 
A tanácskozássorozat legközelebbi állomása Szófia, mely minden bizonnyal újabb előrelépést 
jelent majd a koordináció elmélyítéséhez és a még meglevő kisebb-nagyobb hibák kiküszöbölésé
hez vezető úton.

Az alábbiakban fordításban közöljük a három magyar résztvevő „Voproszi lityeraturi”-nak 
adott nyilatkozatát munkájukról, terveikről.

Simon István (Kortárs)

Nálunk, Magyarországon az utóbbi években sajátos munkamegosztás jött létre az irodalmi folyó
iratok között: mindegyik folyóirat meghatározza cselekvési terét, és erőfeszítéseket tesz azért, 
hogy minél élesebben kiemelje alkotó egyéniségét. Saját arculata van a „Kortárs”-nak is. Arra 
törekszünk, hogy megvédjük az „elkötelezett” irodalom elveit, aktívan megvitatjuk hasábjainkon 
azokat a problémákat, amelyek a mai Magyarország állampolgárait érdeklik, és azt kívánjuk, 
hogy felszólalásaink széles körű visszhangot váltsanak ki, még ha vitatkozni fognak is velünk.

Ami alkotói krédónkat illeti, azt így lehetne megfogalmazni : a magyar irodalom gazdag rea
lista és haladó hagyományait igyekszünk követni, a szocialista realizmus irányában fejlesztve 
tovább azokat. Ezen a platformon egyesítjük a különböző nemzedékek íróit.
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Folyóiratunkban a prózarovaté a vezető szerep. Olyan műveket igyekszünk publikálásra 
kiválogatni, amelyek bátran felvetik életünk égető kérdéseit: ez az oka, hogy az általunk megje
lentetett könyvek közül nem egy széles körű, időnként heves vitákra adott alkalmat Magyaror
szágon. Nagy visszhangot váltott ki pl. Illyés Gyula „Tiszták” c. színműve a nagyszerű forradalmi 
hagyományokról és a napjainkban lejátszódó, bonyolult etikai konfliktusokról, melyet ez évben 
közöltünk. Most, hogy a Vígszínház műsorára tűzte ezt a darabot, a viták újból fellángoltak 
körülötte.

Megjelenésre vár Déry Tibor érdekes és nagyon időszerű kisregénye és még néhány más mű, 
melyeket témaválasztásuk fontossága miatt emelnék ki. Be kell azonban vallanom, hogy az utóbbi 
időben meglehetős nehézségeket okoz szépirodalmi részlegünknek az anyag összeválogatása. 
Azzal a két-három évvel előbbi periódussal összehasonlítva, amikor egymás után láttak napvilá
got a jelentős, problémákkal telített könyvek, most a magyar irodalomban bizonyos szélcsend 
tapasztalható. Ez abból is látszik, hogy sok neves író és fiatal szerző, aki az utóbbi években érde
kes művekkel adott hírt magáról, jelenleg alig publikál, és legnagyobb érdeklődés az élő klasszi
kusok fellépései iránt — esszék, memoárok — nyilvánul meg. A friss erők beáramlása az irodalomba 
nem olyan nagymérvű, mint néhány éve.

Miért van ez? Az irodalomtörténészek keresik a jelenség okait, mely mindannyiunk véleménye 
szerint a mai társadalmi szituációban minden létalapot nélkülöz. De szemmel láthatólag a tár
sadalom szellemi élete tisztában van fellendüléseinek és hullámvölgyeinek folytonosságával, és 
várjuk, hogy egy új fellendülés az irodalomban is hamarosan éreztetni fogja hatását. Egyelőre 
azt tekintjük feladatunknak, hogy minél több fiatal prózaírót, költőt és esszéistát mutassunk be 
az olvasóknak, ugyanis az ifjú irodalmárok között, akik most teszik első lépéseiket, sok tehetsé
ges ember van, és mi bennük reménykedünk. Meg vagyok győződve arról, hogy nincs igazuk 
azoknak, akik a magyar irodalom kríziséről beszélnek.

Nagyon fontosnak tartjuk a publicisztikai rovatot is. Az itt közölt Írásokat széles körben olvas
sák — és az egész országban aktív visszhangra találnak. A folyóirat egyik sikereként említeném 
meg Fekete Gyula cikkét a társadalmunk további demokratizálódásával kapcsolatban felmerülő 
problémákról. A közeljövőben jelenik meg. Hegedűs András cikke, amely a gazdaságirányítás 
reformjával kapcsolatos témákat érinti, és élesen kritizálja az e területen fellelhető bürokratizmust. 
Ez az írás — minden bizonnyal — széles körű vita kezdetét jelenti.

Ami a kritikai rovatot illeti, itt külön ki kell emelnem Fekete Sándor cikkét Petőfi és Kossuth 
hagyományairól és ezeknek a tradícióknak sajátos megváltozásáról korunkban. A szerző fel
veti az író felelősségvállalásának kérdését minden egyes megnyilatkozásáért, annak a belső kont
rollnak a problémáját, mely nélkülözhetetlen az író számára, hogy munkája a pozitív társadalmi 
fejlődést segítse, ne pedig ellenségeink rágalmazó koholmányainak adjon tápot.

Természetesen korántsem neveztem meg az összes érdekes, problematikus anyagot. Ilyen anya
gokat a továbbiakban is fogunk publikálni, mert azt akarjuk, hogy a „Kortárs” hasábjain komoly, 
őszinte beszélgetés folyjon azokról a témákról, melyek állampolgárainkat izgatják.

Elbert János (Nagyvilág)

A mi folyóiratunk — típusát tekintve — az „Inosztrannaja lityeraturá”-hoz áll közel: korunk 
legkülönfélébb nemzetiségű íróinak műveit publikáljuk azzal a szándékkal, hogy objektív és 
átfogó képet adjunk az olvasónak az irodalom legújabb áramlatairól és a benne végbemenő 
bonyolult eszmei-esztétikai folyamatokról. Amikor a folyóirat megalakult, elsődleges feladatunk
nak azt tekintettük, hogy pótoljuk a magyar olvasónál a XX. századi világirodalom ismeretével 
kapcsolatban megmutatkozó hiányosságokat. Most ez a feladat alapjában véve már megoldó
dott, és lehetőségünk nyílt arra, hogy operatív módon közreadjuk a legutóbbi évek jelentős alko
tásait.

Folyóiratunk szüntelenül keresi a különböző — elsősorban szocialista — országok irodal
mában a figyelemre méltó műveket. Különösen gazdagnak mondható nálunk a szovjet iro
dalom bemutatása. Csak az 1970-es év folyamán a következő munkákat jelentettük meg: 
Konsztantyin Szimonov legújabb kisregényét, Mihail Bulgakov „Molière” c. színdarabját, 
Jurij Trifonov, Fjodor Abramov, Vaszilij Suksin elbeszéléseit, Mihail Kolividre, Jurij Levitanszkij,
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Rimma Kazakova verseit, valamint számos kritikai és információs írást. Nagy figyelmet szen
teltünk a többi szocialista ország irodalmának is — részleteket közlünk kiemelkedő művekből 
vagy egészében publikáljuk őket, ha véleményünk szerint művészi teljességgel és mélységgel ren
delkeznek és nagy érdeklődésre tarthatnak számot.

Rendszerint elsőként nekünk sikerül a magyar olvasókkal új írói neveket és új könyveket 
megismertetnünk: a későbbiek során a kiadók már köteteket bocsátanak ki azoknak a szerzők
nek a müveiből, akiket mi kisregényekkel vagy egy-két elbeszéléssel mutattunk be. így került 
be a magyar olvasói köztudatba nem is egy híres név.

Tevékenyen működik kritikaj részlegünk, mely arra törekszik, hogy vitákat rendezzen a művé
szet és irodalom fejlődésének aktuális problémáiról. Ezekbe a vitákba bevonjuk a művészetek 
külföldi képviselőit is. A múlt évben két ilyen diszkusszióra került sor. Az első Armond Lanoux- 
nak azzal a nyilatkozatával kapcsolatban bontakozott ki, miszerint az irodalom a televízió és a 
többi tömegkommunikációs eszköz térhódítása folytán pusztulásra van ítélve. „Kerékasztal” 
értekezletet hívtunk össze, melynek során érdekes beszélgetés alakult ki arról, hogy milyen 
következményekkel jár a televízió egyre szélesebb körű elterjedése az irodalomra nézve, és milyen 
új művészi formák jöttek létre e két esztétikai — kommunikációs válfaj találkozásából. A másik 
disszkusszió a dokumantális irodalom esztétikai természetével foglalkozott. Egyébként ebben a 
vitában részt vett Tovsztonogor is, aki elmesélte azokat a tapasztalatokat, melyeket színháza 
szerzett John Reed dokumentális drámájának színpadra állítása közben.

A folyóirat legközelebbi terveiben sok külföldi író müvének közlése szerepel. A magyar olvasó
ban elevenen él az igény, hogy teljes gazdaságában megismerje a világirodalmat, és a „Nagyvilág” 
minden tőle telhetőt igyekszik megtenni, hogy ennek az állandóan növekvő érdeklődésnek eleget 
tegyen.

Béládi Miklós (Kritika)
Folyóiratunk feladata, hogy kritikailag értelmezze a mai magyar irodalom fejlődését, és emellett 
az irodalomtudomány eszközeivel kutassa a magyar társadalom szellemi és eszmei életének 
néhány jelenségét. Ugyanakkor a Magyarországi határokon kívüli irodalmi élet fontosabb ese
ményei is visszhangra találnak nálunk — akár a szocialista országokban, akár másutt játszódja
nak is le.

A „Kritika” szerkesztősége sok vitaanyagot igyekszik közölni, lehetőséget nyújtva a külön
böző szempontok híveinek, hogy kifejtsék nézeteiket ugyanarról a problémáról. Ilyen értelemben 
tartalmasnak tűnt az a polémia, amely a magyar irodalmi gondolat két jeles képviselője — 
Lukács György és Illyés Gyula — között nemrégiben folyt. Lukács György interjút adott nekünk 
a magyar irodalom jelenlegi állapotáról és arról, mint fejlődnek tovább napjainkban azok a 
tradíciók, melyeket a XIX. század magyar írói hagytak ránk örökül. Eközben ragaszkodott 
korábbi gondolatához, miszerint a magyar irodalom Európa vezető irodalmaihoz képest pro
vinciális jellegű és le van maradva, jóvátehetetlenül el van szakadva azoktól a kérdésektől, melyek 
a világ „nagy irodalmait” foglalkoztatták és foglalkoztatják ma is. Illyés Lukáccsal szemben fog
lalt állást és nagy cikkében meggyőzően bebizonyította az ilyen nézetek vitathatóságát gazdag 
tényanyaggal illusztrálva, hogy mivel járul hozzá a magyar irodalom a világirodalmi folyamat 
fejlődéséhez.

Munkánk fontos összetevőjének tekintjük a modern irodalomtudomány különböző irányza
tainak és áramlatainak marxista esztétikai pozíciókról történő tárgyalását. Az utóbbi időben 
nemegyszer fordultunk olyan jelenségekhez, mint az orosz formalista iskola, a prágai strukturális 
kör vagy az „új kritika”. Szigorú tudományos alapossággal bíráljuk koncepcióikat, arra töre
kedve, hogy átvegyük tőlük mindazt a pozitívumot, melyet ezek az iskolák az irodalomtudo
mányi elemzés terén felhamoztak, mivel véleményünk szerint egyes megállapításaik — marxista- 
leninista módon átértékelve — elősegíthetnék az irodalomtörténeti vizsgálat eszköztárának kibő
vítését.

Mégis nálunk a vezető szerep az eleven kritikáé — a közvetlen reagálásé a baráti szocialista 
országok és hazánk irodalmi életének jelenségeire. A múlt évben két nagy munkát publikál
tunk: Darvas Józsefnek a Magyar írók Szövetsége közgyűlésén elhangzott előadását és egy
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problémafelvető tanulmányt „Gondolatok negyedszázad (magyar) irodalmáról” címmel. Bár 
a magyar irodalom jelenlegi szakaszán bizonyos megállás észlelhető — amit voltaképpen nevezhet
nénk egy új nekifutás előtti előkészületnek is —, még mindig találunk benne — különösen a 
költészetben — éppen elég önálló, sajátos színfoltot.

Szoros kapcsolatot tartunk fenn az Európa Kiadóval, amely sok fordítást jelentet meg a szo
cialista országok íróinak műveiből. Az újdonságok többségéről közlünk recenziót, azokat a 
könyveket pedig, melyek iránt a legnagyobb érdeklődés mutatkozik, bővebb cikk formájában 
ismertetjük, néha két egymással ellentétes értékelést is publikálunk. így tettünk például a 20-as 
évek szovjet prózáját bemutató kétkötetes novellaantológia — a „Kegyetlen szerelem” — ese
tében is. Nagy cikket szenteltünk Mihail Bulgakov Magyarországon rendkívül népszerű regé
nyének „A Mester és Margarita”-nak. Mellette nemrégen írtunk Leonyid Leonovról, Alek- 
szandr Grinről és Mihail Zoscsenkóról is.

Folyóiratunk figyelemmel kíséri amai szovjet irodalomfejlődését,és szeretné továbbfejleszteni az 
irodalmaink között fennálló hagyományos kapcsolatokat. Arra fogunk törekedni, hogy foly
tassuk az együttműködést a szovjet irodalmi folyóiratokkal, különösen a „Voproszi lityeraturii”- 
val, mellyel közös szervezésben két évvel ezelőtt már egy érdekes és az olvasók által is kedvezően 
fogadott kerekasztal-beszélgetést bonyolítottunk le a mai magyar költészetről.

Helyreigazítás: Kenyeres Zoltán: Lukács György és a magyar kultúra c. tanulmányában, 
lapunk 1971. 3. sz. 12. old. 2. bekezdésében „demokratikus nők” helyett „demokratikus erők” 
olvasandó.
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„ . .  .amit ezredek ész napvilága mellett dolgozának . .
(Vörösmarty Mihály)

A könyvnyomtatás kezdetétől 1600-ig megjelent magyarországi nyomtatványok 
leírása

R É G I M A G YA R O R SZÁ G I  
N Y O M T A T V Á N Y O K  1473-1600
A MTA Könyvtörténeti Munkabizottságának irányítása alatt Borsa Gedeon, Hervay 
Ferenc, Holl Béla, Käfer István és Kelecsényi Ákos munkája

Nemzeti múltunk és kultúránk beszédes emlékei, a régi magyar nyomtatványok a régi 
korok emberének érdeklődéséről, gondolatairól, problémáiról tanúskodó írások és 
könyvek. A mű ezeknek a nyomtatványoknak a leírását tartalmazza. A formális 
könyvészeti adatok mellett egyenként beszámol tartalmukról és tudományos problé
máikról, valamint feltárja a többnyire igen ritka példányok őrzési helyeit is.

928 oldal .  Ára kötve 630,— Ft

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST
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M A R T I N KÓ A N D R Á S

Kis m a g y a r stíl ő s tö rtén et
— Szabó Zoltán könyvéről —

Egy teljes nemzeti irodalom stílustörténete, még ha „kicsi” is, egyáltalán nem 
mindennapos dolog. Talán az egész világon sincs ilyen, de hogy a magyar nyelv- és 
irodalomtudományban csak kegyes óhajként létezett, az bizonyos. Ezzel tulajdon
képpen ki is mondtuk Szabó Zoltán vállalkozásának legfőbb érdemét. Azt ti., hogy 
úttörőként bele mert fogni, s nem is rosszul véghez is vitt egy olyan feladatot, melybe 
eleddig sem egyéni, sem kollektív munka nem tudott vagy nem mert belefogni. Ilyen 
extenzivitással, ilyen teljességigénnyel — ismétlem — a mienknél sokszorta nagyobb 
nemzetek tudománya sem.

Ebből pedig az következik, hogy Szabó Zoltánnak nem volt mintája, modellje, 
ami persze nem jelenti azt, hogy egy-egy korszakra, irányzatra, egy-egy egyéni vagy 
műfaji stílus történeti megközelítéséhez a külföldi és hazai tudományban a szerző 
nem talált hasznosítható eredményeket. De ezekből az elszigetelt eredményekből egy 
történeti folyamat egészét kellett rekonstruálnia, az általánosító megállapításokat 
a magyar stílus történetére konkretizálnia. A nyelvi stílusként felfogott magyar 
szépírói, szépirodalmi stílusra. A kiemelések egyaránt jelzik Szabó Zoltán könyvének 
korlátáit és fokozott igényeit is. A nyelvi stílus ugyanis kétségkívül szűkebb körű 
fogalom, mint a szépirodalmi, az írói stílus vagy a (művészi) stílus, de ugyanakkor 
kevesebb absztrakciót, mellébeszélést, (más művészetekből elvont) elnagyolt általá
nosítást enged meg. A nyelv kemény dolog: nem tűri a nyelvi anyag elhárítását, a do
kumentálásnak kijelentésekkel, művelődés- és gazdaságtörténeti tételekkel való 
helyettesítését. Mindenekelőtt alapos nyelvtörténeti, nyelvelméleti és stilisztikai tá
jékozottságot kíván meg, s nem csupán leíró szinten, hanem a történetileg változó 
funkció és a stilisztikai-esztétikai minőség, érték szintjein is. Mindeme vonatkozásban 
a szerző — mint a Kis magyar stilisztika (Bukarest, 1968) szerkesztője és egyik mun
katársa — igazolta a feladatra való rátermettségét.

A „Kis magyar stílustörténet” írásakor azonban Szabó Zoltán az előbbinél össze
hasonlíthatatlanul nehezebb feladat előtt állt. Egyetlen ember számára egyszerűen 
megoldhatatlan feladat előtt. Mégpedig azért, mert a nyelvi stílustörténet, a történeti 
stilisztika imént jelzett igényeit is ki akarta elégíteni — meg a tágabb értelmű stílus
koncepció megkövetelte szempontokra is tekintettel akart lenni. A stílusnak e tágabb 
értelmezése azonban elkerülhetetlenül a teljes forma, sőt a teljes mii, következéskép
pen, a műveket, a korszakokat, irányzatokat jellemző vagy meghatározó minden 
tényező számbavételéhez kell hogy vezessen. Azaz az így felfogott stílus valójában 
az egész mű, az egész irodalom megközelítésének egyik lehetősége, az így felfogott 
stílustörténet pedig végső soron a (nyelvi) stílusra polarizált irodalomtörténet. 
De ez nem baj! Sőt, Szabó Zoltán könyve így egy kis magyar irodalomtörténetet is 
ad a Romániában élő magyarság kezébe. Művelődéstörténeti fontossága tehát jóval 
több, mint amit a cím ígér.

Másként vetődik fel a kérdés szigorúan „szakmai, tudományos” szempontból 
nézve (óh!). Az a körülmény, hogy valaki egyedül vállalkozik egy ilyen — jellegében
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világviszonylatban is úttörő — munkára, természetessé teszi, hogy túlnyomórészt 
mások elszórt megállapításaira támaszkodjék. (A nyelvi stílus mai modern elemző 
módszereivel egyetlen író életműve is alig dolgozható fel egy élet munkájával.) Mon
dom, természetes ez, de : sok egyenetlenség, aránytalanság — tehát méltánytalanság — 
származik abból a puszta véletlenből, hogy a stílus kérdései iránt fogékonyabb tanul
mány-szerzők éppen melyik művet, írót szemelik ki elemzésük tárgyául, illetve hogy 
egy-egy mű, író, korszak-irányzat monográfusa milyen érzékenységet mutat a stilisz
tikai-poétikai vagy általában a formai kérdések iránt. . . Bizonyos, hogy a teljesség 
igényét tudatosan mellőzve, a stílustörténet tényeire koncentrálva, szóval: kevesebbet 
markolva, Szabó Zoltán többet foghatott volna. A középkori irodalomra — quae 
non est — elég lenne nehány mondat, s később is, Mikesig, Csokonaiig, Berzsenyiig 
személy szerint csak a stilárisan valóban jelentős írókra kellene kitérni, elhagyva 
az alig valamit mondó nevek tucatjait. És még azután is az irodalomtörténeti fontos
ságot nem kellene egybemosni a stílustörténeti jelentőséggel, de még az egyéni stílus 
érdekét sem a stílustörténet érdekeivel. Nem lehet tehát mellőzni Jósikát, Szigligetit, 
az 1840-es évek zsurnaliszta szépirodalmát (innen nézve, a két világháború közti 
erdélyi magyar nyelvű irodalmat sem) stb., viszont nagy ökonómiával kell írni 
a Baróti Szabó, Virág Benedek típusú írókról, de még Katona Józsefről, Kemény 
Zsigmondról, Kiss Józsefről stb. is. Maga Szabó Zoltán mutat nagyszerű példákat 
olyan összefoglaló fejezetekre, melyek — csak futólag térve ki az egyes írókra — egy- 
egy csoport, irány stílusának jegyeit tárják fel, nem mozaikdarabokat, hanem képe- 
adva róluk.

Szabó Zoltán legfőbb forrása — természetesen — A magyar irodalom történetének 
a közelmúltban megjelent 6 kötete (bár ő — ezúttal — csak 1945-ig halad). E mun
kának nemzeti művelődésünkben elfoglalt kitüntetett helyéről nem kell beszélni, 
de — ez már az egyes kötetek utólagos megvitatása során is többször szóba került — 
egy káros beidegződés eredményeként ez a kiváló munka — tisztelet a kivételt jelentő 
szerzőknek — csak nagyon cum grano salis ad nyelvi, stiláris, formaesztétikai eliga
zítást. Ahogy -  megint csak tisztelet a kivételeknek — a felhasznált monográfiák nagy 
része sem. A történeti stíluselemzésnek, bizony, nálunk nem voltak erősek a hagyo
mányai, s egészen a legutóbbi időkig még ezek a hagyományok is inkább sorvad
tak, semmint az új elemző módszerekkel gazdagodva és kritikusan átrostálva, fejlőd
tek volna.

Amikor tehát Szabó Zoltán szükségszerűen a magyarországi eredmények alapján 
alkot meg egy stílustörténeti képet, ugyanúgy szükségszerűen lesz eklektikussá: hol 
a stílus saját erővonalait követi, hol — forrásai alapján — átvált a művelődéstörté
netbe, sőt olykor a gazdaságtörténetbe is, a stílustörténetbe átülteti az irodalom
történeti korszakok, irányzatok többé-kevésbé sikeres korszakolási elvét, terminoló
giáját, definícióit, a sokszoros áttételeket figyelmen kívül hagyó, közvetlennek fel
fogott determinációkat. Mindez pedig főleg azért következik be, mert a derék, rokon
szenves szerző nagyon tiszteli a tekintélyeket, s mintha nemcsak magyar, hanem 
magyarországi is lenne, egyetlen ellenvetés, vitatás nélkül elfogadja az állítások, 
kijelentések tudományos értéke és a tekintélyek közéleti, tudományos státusa és 
fokozata közötti egyenes arány elvét. Pedig rá nézvést ez nem kötelező, aztán meg 
nagy elméleti tájékozottsága s a magas színvonalú román stíluskutatás ismeretének 
birtokában jobban függetleníthette volna magát forrásaitól. Ahol ezt megteszi — és



ez korántsem ritka eset könyvében — egész mondanivalója megpezsdül, lépten- 
nyomon egy fürge szellem szellemes megfigyelései bugyognak elő. Példamutató 
az is, hogy a mesterségesen modernné gabalyított stíluselemző terminológiát ért
hető, világos magyar nyelvre „lefordítja”. Nincs előadásában semmi tudományoskodó 
nagyképűség, jelzésekre redukált üres verbalizmus: így kell szólni „a szépirodalom 
kedvelőihez”.

Mert első mondatával azoknak szánja könyvét Szabó Zoltán. Hamis és fölösleges 
dicsérgetés lenne, ha azt erősítgetnénk, hogy a könyv a stíluselmélet, a stíluskutatás 
és stíluselemzés szakemberei számára sosem hallott revelációkat nyújt. Bizonyos 
viszont — és ez az igazi dicséret —, hogy Szabó Zoltán könyve nélkülözhetetlen 
eszköz, mindennapi kenyér lesz nemcsak a romániai magyar nyelvi és irodalmi 
oktatás minden szintjén, hanem a hazai oktatásban is. (Nagyon gyorsan ki kell 
adni Magyarországon is!) Aki talán nem kap elég információt egy-egy író, mű 
kapcsán, — kap példás teljességű bibliográfiát, melynek segítségével a további 
tudnivalóknak utánanézhet. És ki kell adni nálunk azért is, mert még a szakember 
is boldog örömmel látja, hogy lám, irodalmunk mint egy művészi stílus története is 
szemlélhető, ahogy szomorú eszmélkedéssel látja azt is : a művészi találékonyságnak, 
a tudatos műgondnak és ösztönös teremtő erőnek mennyi szépsége megy veszendőbe 
az oktatás és népművelés minden szintjén, írónemzedékek hosszú sorának mennyi 
szép eredménye nem válik az irodalmi ízlés és műveltség részévé.

(Kriteron Könyvkiadó, Bukarest, 1970)

S Ő T É R  I S T V Á N

Bánk tündén Sáncai
í .

Bánk tragikumáról, sorsáról s a mű valódi értelméről: maga a szöveg adja a leg
hitelesebb felvilágosítást, s ezért meglepő, hogy méltatói, értelmezői milyen keveset 
használtak fel e szövegből, s épp az alapgondolatot tartalmazó részletek felett 
siklott el a tekintetük. Az egyes, homályos helyeket sem értelmezték mindig meg
nyugtatóan. Gyulaitól Horváth Jánosig inkább a Bánk jelleméről és tragikumáról 
kialakított elképzeléseket olvasták bele a műbe, semmint magából a szövegből pró
bálták volna Katona valódi szándékát megállapítani. Különös, hogy a mű roman
tikus bírálói (Vörösmarty, Toldy) találóbb megállapításokat tettek, mint utódaik, — 
csak épp azt, amit ők hibának minősítettek, mi a mű szükségszerű sajátságának tekint
hetjük. Toldy megállapítása az „örökké habozó Bánkról”, erről a „politikai Ham
letról”, rosszalló hangsúlyával is közelébb jár az igazsághoz, mint azok a későbbi 
Bánk-jellemzések, melyek a közéleti férfi eszményét faragják ki belőle.

A Bánk bán olyan mű, mely a romantika korszaka előtti felfogást fejez ki, s 
emiatt nem is tudott vele azonosulni Vörösmarty és Toldy. A népies-nemzeti kor
szak sok mindent megpróbált visszaszerezni a romantika előtti korszak erkölcsi és
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művészeti elvei közül, de amikor emiatt elfogadta és méltó helyére emelte is a Bánk 
bánt, azt mégis a maga erkölcsi és emberi eszményéhez is idomította. Szükséges, 
hogy minden kor a maga számára fedezze fel újból és újból a Bánk bánt, de ez 
a felfedezés csak akkor lehetséges, ha a mű eredeti és valódi szándékában keresi 
meg azt, ami egy új kor számára érdekessé, lényegessé válhatik. Ha a valódi értelmet 
elfedi a vélt vagy beleolvasott értelmezés, akkor az újbóli felfedezés nem az alkotót 
támasztja fel, hanem az értelmezőket. Katona eredeti szándékát ezért kell rekonstruál
nunk. hogy ebben a szándékban keresse meg a mai vagy a jövőbeni igény mindazt, 
amivel találkozni képes.

Ha az eddigi értelmezők figyelmen kívül hagyták a Bánkot legjobban és legrégebb
ről ismerő szemtanúnak, Tiborénak felkiáltását, mely egy angyali Bánkot idézett 
elénk, — úgy az sem lehet meglepő, hogy senki sem figyelt föl Bánknak azokra a sza
vaira, melyekkel kijelöli a maga tragikus, drámai útját, mintegy a további tetteinek 
tervét és indítékát, tehát tragikumának okát és értelmét is. Az első felvonás végmo
nológjában hangzanak el ezek a szavak, midőn Bánk, kezében „meztelen fegyverrel” 
lép elő a „rejtekajtóból”, miután láthatta vagy hallhatta mindazt, ami életének drá
máját elindítja. Ezekre a szavakra többször visszautal majd a dráma folyamán, s 
a legnagyobb nyomatékkai a gyilkosság elkövetése után:

. . . Úgy állj meg itt, pusztán, mint akkor a 
midőn az Alkotó szavára a 
reszketve engedő Chaos magából 
Ki bocsájta. — Két Fátyolt szakasztok el 
Hazámról, és Becsületemről. A 
bocsánatot hörgés közt is mosolygom, 
ha ölettetésem ezekért lészen! . . .

Bánk a maga leikéhez intézte ezeket a szavakat („Szedd rendbe Lélek maga
dat” . . .) s elébb még azt is kívánta, hogy a lélek tépje el azokat a „tündéri láncokat”, 
melyek a királyi székhez és hitveséhez, gyermekéhez „oly igen keményen” kö
tözték. Ez a monológ, mely a későbbieknél azért fontosabb, mivel magát a drá
mát bocsátja útjára: a puszta lelket lépteti színre, teremtetésének őseredeti mivol
tában, mintegy a személyiség valódi és megmásítatlan lényegeként, — olyan alap
ként, melyen az élet legnagyobb válságaiban kell megvetnünk lábunkat. Bánk, aki 
lelkének legbensőbb lényegéhez vonul most vissza, minden köteléket felold, a tágabb 
és a szűkebb családhoz, tehát a társadalomhoz, valamint az övéihez kötődőket is: 
nem nádorként, s még csak férjként, apaként sem, hanem puszta lelke szerint kíván 
cselekedni. Nem nagy-úr többé, hanem csak ember.

Bánk további, drámai szerepének az a lényege, hogy ezt a puszta lelkét keresi, 
érvényesíti, — révülete, szinte önkívületi állapota is abból származik, hogy ezt a lel
két kényszeríti szólásra, s ezáltal legtitkosabb, legosztatlanabb önmagát viszi min
denki elé. Az önmagába, e mély kútba merülő gondolat hézagosán és időnként képes 
csak felfogni a külvilágot, — Bánk inkább önmagára, mint másokra figyel.

A  Bánk bán legtöbb magyarázója figyelmen kívül 'nagyja a hős kijelentését, hogy 
eltépi a királyához és családjához fűző, „tündéri láncokat”. Szerintük a felesége 
hűségében megnyugodott Bánk az I. felvonás végén „egyensúlyát visszanyerve” in
dul, hogy „kötelességét végezze” , vagyis tárgyaljon a pártütőkkel. Katona azonban
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nem a nádort indítja útjára az első felvonás végén, hanem azt a Bánkot, aki első
sorban nem a tisztségének, hanem a puszta lelkének parancsa szerint akar immár 
cselekedni. (Magyarország „Nagy-urának” magatartását egy ízben magára ölti mégis, 
a Peturral folytatott vitában, illetve a IV. felvonás gyilkossági jelenetében. De az 
egyik helyzetben éppúgy, mint a másikban, ez a magatartás csak drámai szükségből 
alakul ki, melynek folytán Bánk ideiglenesen visszaváltozik azzá, aki volt, mielőtt 
a „tündéri láncokat” szét akarta volna szakítani).

Valójában Bánk az I. felvonás végén gyökeresen megváltozott emberként áll előt
tünk, — olyan emberként, aki eltávolodott mindattól, amit a világban birtokolt, s már 
csak legsajátabb, legbensőbb természetének sugallatára akar ezentúl cselekedni. 
Monológjaiban ez a sugallat tör föl, s tűnik tébolynak környezete szemében. (Külö
nös mégis, hogy amíg Biberách és Izidora „őrülést” látnak Bánk tekintetében; 
Tiborc, aki a Bánkból feltörő sugallat legtalányosabb közléseit hallhatja, mintha 
mindvégig értené és követné a hallottakat).

A II. felvonásban, a pártütők közé toppanó Bánk kezdetben nem is a királyi 
hatalom megtestesítőjeként viselkedik. Kurta kérdései mögött várakozás lappang: 
puszta lelkének, újjáalakult tudatának sugallatát várja, s ténylegesen is annak hatására 
cselekszik majd. Egyetlen „nagy-úri” mozdulata, mikor Peturt láncra verettetné 
(„én, a Király személye, én — maga parancsol Endre a Király! —) nem is az ő igazi 
Énjének megnyilatkozása, hanem a távollevő királyé, kinek alteregojává kell egy 
pillanatra átváltoznia. A szerep szövegszerűen is hangsúlyozza ezt az átváltozást, 
ezt az epizódnyi kilépést mindabból, ami az I. felvonás végmonológjában meg
született.

Lelkében Bánk levetette magáról a szerepet és köteléket, melyet eddig a világban 
viselt, s Petur észre is veszi, hogy elvesztette „egy részét arany-nyugalmának”. 
A bánki léleknek ebben a levetkőzésében látták már az antik, sztoikus eszmény 
hatását is, — pedig a puszta mivoltában óhajtott emberi természet inkább a fel
világosodás korának tudatában élt és hatott, a rousseaui vallomásoktól kezdve, 
a kanti erkölcstanon át, a schilleri drámahősök jelleméig.

A lélek, mely pusztán akar állni, láncokat szakaszt szét, és fátylakat tép le. Ami 
fátyol alatt volt addig, az most a tudat teljes fényébe kerül. Mik hát a pusztán ma
radó Lélek tartalmai ? Első pillantásra csalódást kelthetnek szónokias hangzásukkal : 

Hazámról és Becsületemről” szakasztok el két Fátyolt — így Bánk bán. A pusztán 
megálló Lélek tehát a Haza és a Becsület foglalatává válik, s Bánk drámai, tragikus 
cselekedetei a Haza és a Becsület sugallatára jönnek létre. Katona tudatosan ebből 
a két fogalomból, mint indítékokból vezeti le Bánk drámájának menetét, s belőlük 
teremti meg hősének tragikumát is. Látnunk kell majd, hogy ennek a két fogalomnak 
Katonánál még egészen sajátos, friss és gazdag értelme van. Olyan értelme, melyet 
azóta következett idők hamis pátosza és retorikai rutinja takar el a mai ember elől.

Művének első kidolgozásában Katona még csak a haza miatt áldozatra készülő 
Bánkot mutatja, az I. felvonás végén („A bocsánatot még haldokolva is mosolygani 
fogom, ha gyilkosom kiáltja azt: „Vessz el Hazád szabadítója!”), a végleges szö
veg már a hazához társítja a becsületet („A bocsánatot hörgés közt is mosolygom, 
ha ölettetésem ezekért lészen!”). Ez a kiegészítés az eszmei motiválás miatt vált 
szükségessé, s azt a már elkészült mű követelte alkotójától. Nem ritka, hogy a meg
valósuló mű magyarázza meg önmagát, s az alkotó ezt a magyarázatot utólag
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illeszti bele a mű épületébe. Arany is így járt el, amikor a már befejezett Toldi cse
lekményének legfőbb indítékát utólag ismerte föl, s a „pénzt, paripát, fegyvert” 
motívumával egészítette ki mindazt, amit pedig ebből a még meg sem talált indíték
ból vezetett le valójában. Bánkot gyilkosságra a haza és a becsület együttes parancsa 
indítja, — az indítékoknak tehát együtt is kell szerepelniük abban a helyzetben, 
melyből Bánk a maga sorsának betelte felé elindul.

A  haza és a becsület fogalmait Katona olyan különös értelemmel telíti, hogy 
a dráma megértése végett azt világosan kell látnunk. Bánk számára a haza első
sorban s csaknem kizárólagosan: Tiborcot jelenti, vagyis a szegény, nyomorgó népet, 
ahogyan ezt az I. felvonás legfontosabb helyén, a már többször említett végmonológ
ban is kimondja : „én reám tévé le a szegény Paraszt elfáradt csontjait” . Ebből a haza
értelmezésből, mely a magyar felvilágosodás szemléletéből, felelősségérzetéből oly 
sokat őriz, nemcsak az következik, hogy a jobbágyság sorsa, helyzete annyira erőtel
jes hangsúllyal szerepel a dráma különböző helyein, — de voltaképp ez az indíték 
szabja meg Bánk első színreléptének jellegét, s ebből fakadnak a II. felvonás pártütői 
közt megjelenő Bánk tettei is.

A  magyarázók csaknem egyhangúan a királyi hatalom képviselőjét látják a II. 
felvonás Bánkjában, — holott Bánk ott a szegény nép képviselője. A  pártütők 
tervét, a polgárháborút elsősorban az ártatlanok, a nép miatt ellenzi („kik, mint 
Szülőinket, bennünket is tápláltak!”). Az a Bánk, aki így érvel Petur ellen, épp 
az imént szakította el a „Királyi székhez” kötő láncait. Gertrudis meggyilkoltatását 
Endre miatt ellenzi („szíve megrepedjen ?”). Tudja, hogy az ilyen gyilkosság, melyet 
a „szabadságbeli Jussok” alapján hajtanának végre, menthetetlenül vezetne a testvér
háborúhoz. (Amikor majd a maga egyéni bosszúját végrehajtja, azt is tudhatja, hogy 
annak a haza népére nem lehetnek ilyen következései). A IV. felvonásban, a Gertrudis- 
ra zúdított utolsó vádak sorában is a haza helyzetét az az öreg paraszt jelképezi, 
aki „szárazon évé a megpenészedett kényért” .

Bánkot az érzékenysége vezeti arra, hogy Tiborénak és társainak szenvedéseit 
átélje, s a magáéivá tegye. Jellemének ez a része, melyet Tiborc oly találóan jellem
zett angyalinak: a felvilágosodás emberbarátiságát juttatja itt szóhoz. — azt az 
emberbarátiságot, mely a felvilágosodáshoz ugyancsak sok szállal kapcsolódó, 
fiatal Eötvöst is jellemzi majd. És ebben a haza-fogalomban nem nehéz megta
lálnunk azokat a személyes és mindennapi tapasztalatokat, melyeket a kecskeméti 
Katona József szerezhetett a parasztok és a jobbágyok helyzetéről. A felvilágosodás 
korának bölcseleti és irodalmi irányzatai egy új embereszmény koronájává emelték 
az érzékenységet; a magyar viszonyok közt azonban ez az eszmény már nemcsak az 
érzelmi élet vagy a természet iránti fogékonyságot élesztette, hanem a társadalmi 
igazságtalanságok irántit is. Ez a fajta fogékonyság formáltatja ki Katonával Tiborc 
alakját, aki Bánkkal jelképes értelemben is összekapcsolódik, hisz ő testesíti meg azt 
a hazát, mely a pusztán álló lélek tetteinek egyik sugallója marad, — mind a gyil
kosságig.

A  becsület, mint indíték, a hazánál is nagyobb szerepet tölt be a drámában; 
Bánkot a becsület kínja gyötri, s valójában ez a gyötrelem hívja életre a drámát magát, 
mert ez a gyötrelem már egymagában is dráma. A becsület indítékának jutó ily 
nagy szerep következtében, a Bánk bánban cselekményileg a szerelmi dráma kerül 
szükségképp előtérbe.
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Bánk becsület-fogalmában azonban semmi sem közös azzal az „úri” vagy akár 
„lovagi” becsülettel, melyet a polgárosodás kora egy ideig megőriz még a hűbéri 
erkölcsök közül. Ebben a becsület-fogalomban még annak a spanyolosan-klassziku- 
san szép és túlhajtott hősiességnek sem akadhatunk a nyomára, mellyel a Cid káp
ráztatta el a 17. századot. Bánk becsületérzése elemi és zord indulat, mely a személyi
ség és az erkölcs legszentebb és leginkább sebezhető magját védelmezi, melyből 
az emberi méltóság és szabadság éltető erői fakadnak, s melynek megkárosodtával 
bizonyos jellemek számára az élet lehetetlenné válik. Bánk becsülete nem a gőgöt 
vagy a büszkeséget viseli páncélként, — ennek a becsületérzésnek azonban pusz
tító fegyverei a lélek érzékenységéből támadó indulatok.

Bánkot a gyilkossághoz is a becsület parancsa vezeti, — parancs, mely nem azon
nal, s nem is egyértelműen hangzik el, s éppen ezért az önmagába, befelé figyelő 
Bánk valóságos révületben várja, hogy az végre egyértelművé váljék. Ez a vára
kozás válik sürgetővé abban a csodálatos kifakadásban, mely a bosszú gondolatának 
„megizmosodását” azonosítja a becsület újrafelépültével („Épülj fel! izmosodj meg, 
gondolat! veled épül ismét csak fel, örök Lenyugtom felett, megéledő Becsületem!”). 
Közvetlenül a gyilkosság előtt, a Gertrudis jelenlétéről is megfeledkező Bánkból ismét 
feltör a Becsület nagy monológja, mely az I. felvonás végmonológjára éppúgy 
visszautal, mint a gyilkosság megtörténte után az „Örvendj Becsületem” szaggatott, 
kurta magánbeszéde, a rászakadó tető alól elvánszorgónak ajkáról.

2

Ugyancsak az I. felvonás végmonológjára utal az V. felvonásban, a Melinda 
halála után immár valóban megsemmisült Bánk jajdulása: „az Angyal, mely jegyezte 
botlásaimnak számát; ily következést húzó legelső lépésemkor el-rémült dicső  
helyén, és félre fordult könnyes tekéntettel törölte ki nevemet az Élet könyvéből.” 
Mikor történt meg ez a „legelső lépés” ? Amikor az első felvonásvégi monológban 
a „tündéri láncok” szétszakítására szólította föl lelkét, s „két fátyolt” szakasztott 
el, a hazáról és a becsületről, vagyis, amikor azt akarta, hogy olyan pusztán álljon 
a lelke, mint „a reszketve engedő” Chaoszból való kibocsájttatása után. Márpedig 
ha ennek a „legelső lépésnek” lett a következménye, hogy az angyal máris kitörölte 
Bánk nevét „az Élet könyvéből” , úgy Bánk tragikumát nem a közjogi méltóság 
konfliktusaiban kell keresni, ahol Gyulai és követői keresték, hanem a pusztán álló 
lélek sugallataiban, melyekre Katona szövege több helyen felhívja figyelmünket. 
Ezek a sugallatok: a haza és a becsület jegyében szólítják Bánkot cselekvésre, — már
mint e fogalmak olyan sajátos értelme szerint, melyet Katona ruházott rájuk, Bánk 
tragikuma abban áll, hogy a haza és a becsület parancsára cselekedve — el kell vesztenie 
Melindát. Lelke sugallatára hallgatva — el kell vesztenie a lelkét. Vagyis: a „tündéri 
láncok” egyikét, mely Melindához kötözte, mégsem szakíthatta el. És nem is lenne 
Bánk, ha elszakíthatta volna. Bánk nem követett el tragikai vétséget, nem sértette 
meg a fennálló erkölcsi rendet — a vétséget, a sérelmet az erkölcstelenség rendje 
őellene követte el.

Bánk még az V. felvonás elején is, Gertrudis ravatalának lábánál, azt vállalja, 
amire az I. felvonás végmonológjában vállalkozott : tettét a haza érdekében követte el 
(„s el kellett neki akár másképp is esni, hogy Hazám ne essen el polgári háborúban”)
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és a becsületéit, melyet Gertrudis kiűzött udvarából. Bánk cselkedheteít volna az 
ország „nagy-uraként”, kereshetett volna ilyenként elégtételt a császárnál, a pápánál 
(a II. felvonás Biberách-jelenetében ez is az első gondolata), de ő puszta lelkének 
parancsa szerint cselekedett, vagyis elemi, emberi természete szerint. Amiben a ma
gyarázók Bánknak az erkölcsi világrend elleni támadását látják, — abban ellenkező
leg : Bánk erkölcsi nagyságának bizonyságát kell látnunk. Bánk akkor magasodik föl 
erkölcsileg, amikor az I. felvonás végén vállaltakat végrehajtja. De a Teremtés vesz
tesévé is emiatt válik.

Bánk tragikumának értelme: magányos, angyali harc a világ gonoszsága ellen, 
amit Gertrudis testesít meg. Ebben a harcban nem azért bukik el, mintha Gertrudis 
„ártatlansága” valaha is kiderülne, még kevésbbé azért, mivel társai „alattomos 
gyilkosnak” átkozzák, hanem egyedül azért, mivel az ő tette — Melinda halálát 
okozta. Bánk sorsa — Tiborc szavait igazolja ismét: „ha tán Asszonyt nem esmert 
volna, úgy ő Angyal is lett volna Földeden!” . Vagyis, „asszonyt nem ismerő” 
bosszúálló angyalként Bánk maga lehetett volna a megtestesült igazságszolgálta
tás, — de így, épp a Melindához fűző szerelme miatt, a büntetés végrehajtása után, 
a Teremtés vesztesévé kell válnia. Bánk, aki egyed ül végrehajtott gyilkossága 
által megmentette az országot a testvérháborútól, — egyszersmind ki is szolgáltatta 
Melindát a bosszúnak.

Bánk csak akkor maradhatna győztes a dráma végén, ha a Melindához kötöző 
láncot valóban eltépte volna. Nem téphette el, s ha eltépi, 6 alig lenne különb Ottó
nál vagy Biberáchnál. Nem  téphette el ezt a láncot, mivel pusztán álló lelkének 
éppúgy része Melinda, mint a haza és a becsület. És maga ez a becsület : jelenti Melin
dát is. Nevét az élet könyvéből azért törölte ki az angyal, mivel két láncot akart 
elszakítani, holott csak a trónhoz kötözőt szakíthatta el, tulajdon lelkének meg
semmisítése nélkül. A dráma szereplői közt ott láthatjuk a két személyt, akikért 
Bánk harca száll a világ gonoszsága ellen: Tiborc az egyik, Melinda a másik. Ok 
ketten maradtak meg a pusztán álló lélekben, s Bánk tragikuma abban van, hogy 
a világ gonoszsága ellen harcolva, a szó szoros értelmében lelkének egyik felét 
semmisíti meg.

A  dráma menetének rejtett mozgatója: a „tündéri láncok” szétszakítása, Bánk 
cselekvésének, színi mozgásának ez a lényege, tehát maga a szerep nem egyéb, 
mint a puszta lélek megteremtéséért folytatott küzdelem. Láthattuk már, mennyire 
félreértették a pártütők ellen fellépő Bánkot, mikor a kötelességteljesítés bajnokát, 
a trón védőjét látták benne, holott Bánk itt inkább a hazát, mint a trónt védi, vagyis 
a trónt csak a haza érdekében, a testvérháború elkerülése végett. Igaz, a király 
személyéhez mindvégig hű marad, s a király nevében kétszer is megszólal: első ízben 
Peturhoz, majd másodízben Gertrudishoz intézvén így a szót. De a királyi székhez 
kötöző lánc már akkor el kellett szakadjon, amikor Bánkban a gyilkosság gondolata 
izmosodni kezdett. Ahhoz pedig, hogy Bánk levetkezhesse magáról országos tiszt
ségét : Tiboréra van szükség a drámában. A Tiborccal érintkező, őt ha csak félig is 
meghallgató, de teljesen megértő Bánk valóban átalakul előttünk, eléri azt az álla
potot, melyre törekszik, mert lelkének puszta  állapota nem más, mint azonosulás 
azokkal, akik éppolyan áldozatok, mint őmaga.

Mennyire tudja szétszakítani a másik láncot, a Melindához s fiához kötözőt? 
A z alvó kisfiúra mondott átok az utolsó, s a legnagyobb erőfeszítés arra, hogy tépjen,

8



szakítson, — Bánk tehát ezzel az átokkal is az I. felvonás végmonológjában kimon
dott szándékot valósítja meg. Ez a lánc azonban sohasem szakad el, s Bánknak még 
a ravatal előtt is gondja, hogy fiát megmentse. A mű leghevesebb drámai folyamata 
nem is a gyilkosság előkészülete, hanem a Melindához való viszony sokféle változása. 
Bánk el akar szakadni Melindától, hogy minden kötelékét levetkezvén, puszta lelkét 
megtalálja , — de lelkének épp ebben a végső közegében talál rá ismét Melindára, 
sőt, a dráma végén már nem is keres mást, csak őt. A haza és a becsület nem választ
ható el Melindától, hisz Melinda még az előbbinek is jelképévé válik, meggyalázottsá- 
gában. Tiborc és Melinda ily módon kapcsolódnak össze a dráma mélyebb értelme 
szerint, s ők együtt nyújtják Bánk lelkének tükörképét, s az ország sorsáét is.

Bánk feltétlen és végletes szerelme nem járulékos eleme, hanem a voltaképpeni 
középpontja a drámában kibontakozó érzelmi-indulati világnak. „Hát a világnak 
egyik Pólusától a más Pólusig, szerelmeimben én miért öleltem mindent egybe?” : 
ez a vallomás mutatja meg, milyen tragikus az a küzdelem, melyre e szerelem ellen 
a világ gonoszsága kényszeríti Bánkot. Bánknak küzdenie kell tulajdon szerelme 
ellen, s mire már vállalni tudná az eltéphetetlen köteléket, a halál tépi azt ketté. 
Bánknak ez a fájdalmas, szerelmi küzdelme végigvonul az egész drámán, s ez a küz
delem drámaibb a gyilkosság előkészületénél, hisz ez utóbbiban Bánkot már nem 
akadályozza kötelék. És, hogy a tulajdon szerelmével viaskodó Bánk láncai még 
súlyosabbak legyenek: a meggyalázott Melindát szereti továbbra is, — amikor 
pedig a szerelmi láncot elszakítaná, még a merénylet áldozatával szemben is kegyet
lennek kellene lennie. Bánk jellemének legragyogóbb vonása, emberségének legna
gyobb próbatétele, hogy szerelme a meggyalázott Melinda iránt is ugyanoly erősnek 
bizonyul, mint amikor még a világ mindkét pólusát ölelte egybe általa. Azt, hogy 
Gyulai értelmezése mennyire távol állt Katona József szándékától, az a megengedő 
hangsúly is elárulja, mellyel Bánknak Melindához való viszonyát méltatja: „A meg
alázott Melindában is tiszteli hajdani nejét, gyermeke anyját” stb. Ennél a korrekt 
Bánknál Katona hőse hasonlíthatatlanul emberibb és igazabb.

Bánk lelkiállapotát a szerelmi lánccal való viaskodás különféle szakaszai bont
ják ki drámailag. Amikor az első felvonás végén Peturék és Melinda közt ingadozik 
(„a pártütés kiáltoz, a szerelmem tartóztat”), s végül az előbbi hívásának enged: 
még friss az elhatározása, hogy szétszakítja a „tündéri láncokat”. A III. felvonásban 
a feltámadó szánalmat megtöri a kétség újabb rohama („Még sem hiszek. — — ”), 
s Bánk Melinda miatti ingadozásai egybeolvadnak félönkívületi állapotának kitörései
vel, elréviilt töprengéseivel. A IV. felvonás monológja az asszonyi gyengeségről, 
éppannyira a kábulat tapogatódzása, mint amennyire ráérzés is olyasvalamire, 
amit Melinda ártatlan, gyanútlan gyarlóságának nevezhetnénk, s amit Gyulai csak 
erős túlzással mondhat „mintegy tragikai vétségnek”. Bánk azonban felébred révü
letéből, amikor Melindától búcsúzik: „vezessenbékével szerelmem”, — mert Melinda 
tébolya és Bánk önkívülete mögött kettejük változatlan szerelme az egyetlen, igazi 
realitás, és ez a szerelem kapcsolja őket a nagy megrázkódtatás, a döbbenet előtti 
boldog múlthoz. Téboly, bukás, meghasonlás, önkívület és kétségbeesés pokla fölött 
ível át ez a szerelem abba a közelmúltba, melyben igazi és ép önmaguk visszamaradt 
— visszahozhatatlanul. Bánk még a tébolyult Melindát sem vesztette el, s csak 
a halott Melinda láttán tagadja meg tettét („nem ezt akartam én — nem ezt!”).

Bánknak a dráma kezdete előtt eltelt életéről csak Melinda és Tiborc egy-egy
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közléséből tudhatunk meg valamit, — de Melinda drámája lehetővé teszi, hogy kette
jük korábbi viszonyát és életét szemléletesen magunk előtt láthassuk. Mindvégig 
talányos és felderíthetetlen marad azonban Bánknak és Gertrudisnak a dráma 
előtti kapcsolata, melyre semmiféle utalás nem történik, noha a gyűlölet szinte 
szorosabb viszonyt teremt Bánk és Gertrudis, mint a szerelem Bánk és Melinda 
között. Bánk és Gertrudis konfliktusa oly nagy erejű, hogy annak előzményei mélyen 
a múltba kell nyúljanak, — a cselekmény azonban a királyné és a nagy-úr múltbeli 
viszonyáról hallgat. Bárány Boldizsár Rostája nem alaptalanul panaszkodott amiatt, 
hogy Bánknak a dráma előtti életéről keveset tudunk („Kár, hogy eleve megtörtént 
élete részéből is segítség nem jön, mint Wallensteinban, midőn ez a lützeni csatára, 
vagy Carlosban, midőn ez és Posa alcalai ifjúságukra emlékeznek”). Ez a hallgatás 
annál meglepőbb, mivel a bojóthiak és a merániak családi előtörténetét több adat és 
anekdota eleveníti fel, néha feleslegesen is.

3

Ahhoz, hogy Bánk egész jellemét és egyéniségét rekonstruálhassuk, elsősorban 
arra kell gondolnunk, hogy Bánk első színreléptétől kezdve egy gyökeresen megvál
tozo tt férfi áll előttünk, — akiben azonban e megváltozás előfeltételei, lehetőségei 
változása előtt is eleve megvoltak. Bizonyos, hogy Katona embereszménye nagyon is 
különbözött a romantikáétól, s ez az oka, hogy a romantikusok a Bánk bánt kritikai 
fenntartásokkal fogadták. Paradox jelenség, hogy a népies-nemzetiek, akik a ro
mantikát elutasították, Bánk jellemét mégis részben a romantika hőseszménye 
nyomán képzelték el, s egészítették ki az 1848 utáni közéleti férfieszmény némely 
vonásával. így született meg a Bánk „ércből öntött” jelleméről alkotott elképzelés. 
Ez a Bánk egyre inkább Peturhoz kezdett hasonlítani, s Horváth János ki is mondta: 
„Egy önmagát megfékezni tudó, tehát erősebb, férfiúbb Peturnak látszik ő.” Rostá
jában  azonban Bárány Boldizsár még találóan hangsúlyozta a különbséget Bánk és 
Petur között („Szépen fejeződik ki Bánk temperamentuma s csendesen a Petur 
zúgó fergetege mellett nő fájdalma”).

Bánk valóban nem „zúgó fergeteg”, nem is „ércből öntött” eszmény, hanem 
a schilleri drámák hőseivel némiképp rokon, rendkívül érzékeny, önzetlen, lelkesült, 
és épp érzékenysége következtében indulati szélsőségekre hajló ember. Mindenestül, 
Bánk inkább költőre emlékeztet, mint államférfira, s közelébb ál! a felvilágosodás 
korának, de különösen a Sturm und Drangnak érzékeny hőseihez, mint a romantika 
szilaj vagy elátkozott héroszaihoz. A Bánk bán egyébként is a romantika magyar- 
országi kibontakozása előtt született meg.

A  dráma lélektani folyamatainak kezdete, a megrázkódtatás (Bánk szavával: 
a megdöbbenés), mely a királyi udvarba váratlanul visszaérkező Bánkot éri, csak azért 
járhat katasztrofális következményekkel, mivel egy túlságosan érzékeny lelket dúlt 
fel. Ez az érzékenység a bánki indulatoknak is forrása, s éppen nem idegen az erőtől, 
mely Bánkot ugyancsak jellemzi. Arany Toldijában is erő és érzékenység (valamint 
indulatiság) kapcsolódnak össze. Maga Bánk a megdöbbenést a lélek betegségének 
mondja, s az I. felvonás Bánkjánál joggal ismeri fel az elemzés a „lelki egyensúly meg
zavarodását” (Horváth János), illetve a „hánytvetett lélek” bizonytalanságát (Arany
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János. A döbbenet okozta zavarral, a hánytvetett lélek tétovaságával lehet csak meg
magyarázni Bánk sokat emlegetett tétlenségét a „rejtekajtó” mögött, ahonnét Melin
da és Ottó, majd Gertrudis és Ottó, valamint Biberách beszélgetéseit hallhatja, s 
ahonnét végül kilépve „magán kívül sok ideig tipeg tapog”. Katona színi utasítása, 
a „tipegő tapogó” Bánk képe ugyancsak az érzékeny alaptermészet és a hánytvetett 
lelkiállapot benyomását ébreszti. Ez a Bánk képtelen bármiféle cselekvésre, meztelen 
kardot tart kezében, s nem is tudja, mi végett vonta ki.

A legtöbb magyarázó ezt a lelkiállapotot vélte kiolvashatni az egész drámából, 
— holott az véget ért az I. felvonás többször említett végmonológjában, mely a lélek 
rendbeszedésének, sőt újból felépítésének híradása is. Mostantól a múltját, láncait 
levetkező, a lélek puszta állapotát megvalósító Bánkot látjuk, akinek mind a levet- 
kezés, mind a megvalósítás : kétségbeesett küzdelmet jelent önmagával, s ez a benső 
viaskodás, új önmagának ez a keresése révületekben, homályos vallomásokban, 
a kívülállók számára érthetetlen magánbeszédekben nyilatkozik meg. Ez a Bánk 
még régi, érzékeny, „angyali” önmagára is csak ritkán hasonlít, s cselekedetei is 
szokatlanok. Az, ahogyan a II. felvonásban Biberáchnak szinte rimánkodik, a lélek 
újbóli összeomlását árulja el, még mielőtt annak vágyott rendje megszülethetett 
volna.

Ha Bánk azzá akar lenni, amit céljául tűz az I. felvonás végén, úgy a kardja az, 
amire semmiképp sem lehet szüksége többé. Ez a kard több ízben szerepel a színi 
utasításokban, anélkül, hogy Bánk azt valamikor is használná (még Gertrudist sem 
a kardjával, hanem amannak tőrével öli meg). A kard a régi Bánkot képviseli, aki
nek éppúgy nincs szerepe többé, amiként a kardnak sincsen. De használatlanságában 
is ez a kard drámailag fontossá válik, mivel következetesen jelzi mindazt, ami Bánk
ban megszűnt, vagy épp megszűnőben van. Bánk tétlenül maradó kardja a lélek 
tétovaságát is kifejezi, melyben meg-megreked, mielőtt áhított állapotát elérhette 
volna: a kéz a régi mozdulattal téved még a markolathoz, de ennek a mozdulat
nak nincs már folytatása Bánk új lelkiállapotában, — hisz a lélek önmagával foly
tatott harcát nem lehet karddal megvívni.

Arany mesteri elemzést szentelt a „meztelen kardnak”, melyet a rejtekajtóból elő
lépő Bánk tart a kezében. Drámai jelentőségénél fogva ugyanilyen elemzést érdemel
ne meg e kard valamennyi, további szerepeltetése. így, a l l .  felvonásban, a Békédé
nek jelenetében, ahol a színi utasítás szerint Bánk elébb kardjához kap, majd a párt
ütés tervéről megbizonyosodva „egészen kirántja kardját” . Ez a mozdulat is a régi 
Bánké még, de a testvérharcot megakadályozó Bánk már sokkal inkább a hazát 
félti, mint a trónt: itt már az a Bánk cselekszik, kard nélkül, akire letette elfáradt 
csontjait a szegény Paraszt. A IV. felvonásban, Gertrudis távozása után Bánk 
ismét félig rántja ki kardját, — ez a mozdulat az új Bánké, a gyilkolásra már fel
készült, puszta léleké, de itt már a kard vált alkalmatlanná a tett végrehajtására. 
S végül, az V. felvonás befejezésében, a vádak, szemrehányások közt is magát fenn
tartó Bánk a kardjára támaszkodik, de a Melinda holttestét kísérő pásztori síp halla
tára elengedi a kardot, — és így zuhan el az új Bánk is, és vele együtt mindaz, ami 
a régiből még megmaradt.

Bánk jellemét, lelkiállapotait, s a drámában megvalósuló törekvéseit csak Katona 
szövegének minél szorosabb követésével ismerhetjük meg igazán. Ez a szöveg a dráma 
fontos fordulópontjain (s ezek közül is a legfontosabb az I. felvonás végmonológja)
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világosan kimondja Bánk szándékait, megjelöli Bánk küzdelmeinek értelmét, menetét. 
Ily módon ismerhetjük föl Bánk átalakulásának (ennek, a dráma kezdetén máris 
meginduló folyamatnak) egész terjedelmét; a döbbeneté, megrázkódtatása után 
kialakuló tétova, zilált lelkiállapotot, mely az I. felvonásban uralkodik rajta; majd 
a lélek új erőfeszítését arra, hogy összeszedje s újból fölépítse önmagát, levetkezvén 
a múltat s a régi láncokat, s így találva meg puszta, elemi lényegét, amelynek sugalla
tai szerint akar már ezentúl élni és cselekedni. Ez a puszta, elemi magjára lehántott 
lélek sugallja a gyilkosságot, — és vezet Melinda halála által önnön megsemmisülésé
hez. A tragédia abból keletkezik, hogy mindez (tehát: a puszta lélekké vétkezés, 
a láncok szétszakítása, s az ezekből folyó valamennyi cselekedet) szükségszerű 
fejlemény és ennek az érzékeny és angyali jellemnek, midőn egymagában kel harcra, 
a világ gonoszsága ellen, csak így lehet eljárnia, s emiatt kell is megsemmisülnie.

Ha a drámát ily módon Katona József szándéka szerint fogjuk föl, magát a szán
dékot vagy elfogadhatjuk valamennyi következményével, — vagy elvethetjük, 
amiként pl. a romantikusok is túlnyomórészt elvetették. Azok, akik a költő valódi 
szándékát fogadják el, sok mindent vissza kell utasítsanak akár a legnagyobb magya
rázók kommentárjai közül is. Még Aranynak azt a véleményét sem érezhetik helyt
állónak, mely Bánk I. felvonásbeli tétovaságában a jellem valaminő gyöngeségét 
látja, — vagy Gyulainak azt a nézetét, mely szerint Bánk elvesztené a forradalmár 
és a bosszúálló férj szerepének jogosultságát, s emiatt buknék meg. Katona szándéka, 
elgondolása szerint Bánknak oly mértékben kell elébb tétovának, majd később (az 
önmagával folytatott viaskodás miatt) elrévültnek vagy indulatosnak mutatkoznia, 
aminő mértékben a dráma azt látnunk, éreznünk engedi.

4

A Búnk bán nem lehetne igazi dráma, ha hősének útja és sorsa nem keresztezné 
mások útjait, s nem szegülne szembe más sorsokkal. A világ gonoszsága: igen tág 
fogalmazással, ilyen nevet adhatnánk annak a drámai ellenerőnek, mellyel szemben 
Bánk ereje, harca kibontakozik. Ezt a gonoszságot Gertrudis képviseli, anélkül, 
hogy ő maga mértéken felül gonosz lenne, sőt, anélkül,[hogy a dráma során egyértelmű 
vétséget követne el Bánk ellen. Vannak magyarázók, akik éppenséggel Gertrudis 
ártatlanságának bebizonyítására vállalkoznak, és hogy ilyen vállalkozásra készség 
támadhat, az már magában is eleget mond. Mégis, Bánk harca Gertrudis ellen mind
végig jogos, mélységesen indokolt, s az V. felvonás tanúsága szerint Bánkot senki 
sem győzheti meg arról, hogy elkövetett tette tévedésen vagy félreértésen alapulna.

A magyarázók minden figyelmüket Bánk (tragikai) vétségére szokták irányítani, 
holott ebben a drámában Gertrudis vétsége a fontos és döntő. Ha imént azt mondot
tuk, hogy ez a vétség nem egyértelmű, hogy csak Gertrudis szándékainak és tetteinek 
szubjektív oldalát akartuk ezzel minősíteni. Mert objektív hatásában ez a vétség 
(illetve a vétségek egész sora) vitathatatlanul rászolgál a megtorlásra akár Bánk, 
akár Peturék részéről. Gertrudis befolyásában és politikájában az idegen asszony 
válik gyűlöletessé Bánk és a Békétlenek előtt, — de nem azért, mivel ,,idegen kön
töst visel”, hanem mivel az ország érdeke helyett csak saját nemzetsége boldogulásá
val törődik.
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Szubjektív értelemben Gerírudist emiatt még nem is lehetne gonosznak mondani, 
Bánk még mentséget is talál számára a II. felvonásban: „Vétkül tulajdonítsuk azt 
neki, hogy a Felekezetét jobban szeretné, mint a Magyarságot?”. Bóka Lászlónak 
igaza volt, amikor Gertrudis „pozícióját” látta bűnösnek. Gertrudis nem abban 
bűnös, hogy ártani akar az országnak, hanem abban, hogy csak a maga rokonainak 
akar használni. A saját nemzetsége iránti féktelen, elvakult szeretet, a maga vérei 
iránti szenvedélyes elfogultság vezeti oda, hogy minden cselekedete károssá, bűnössé 
válik. Gertrudis a családi érdek rögeszméjének megszállottja. Ez a rögeszme, ez 
az esztelen egyoldalúság rendkívüli drámai erővel telíti egyéniségét. Jellemnek, drá
mai szerepnek Gertrudis Bánkkal legalábbis egyenrangú, ha ugyan nem fölötte is 
álló, a rögeszméjéből, megszállottságából eredő egyöntetűsége, s cselekedeteinek 
kíméletlen egyirányúsága miatt.

A Bánk bán nemcsak Bánk tragédiáját foglalja magában, hanem Gertrudisét is. 
A meráni érdeknek ez a megszállottja önnön pusztulását készíti elő olyan rokonért, 
mint Ottó, akit nyíltan is megvet. A maga katasztrófáját is útnak indítja, midőn 
nem tűrheti, hogy egy meráni férfi egy asszonnyal szemben alulmaradjon. Az ő 
véreinek a vagyon, a hatalom megszerzésében éppúgy győzedelmeskedniök kell, 
mint a szerelmi díj megszerzésében. Még a tőrt is, mely majd életét kioltja, azért 
ragadja föl, s adja szinte kezébe Bánknak, mivel emez a hazáját átkozta. Gertrudis 
nem azt az átkot akarja megbosszulni, amit őreá magára mondott Bánk.

Gertrudis és Bánk egymással szembenállása két azonos erejű hűséget és kötöttsé
get szembesít. De nem mindegy, hogy kihez vagyunk hűek: Tiboréhoz és Melindá
hoz lenni hűnek mást jelent, mint meráni Ottóhoz. Gertrudisnak Ottó a tragédiá
ja, — és ez a körülmény az ő tragikumát eleve megfosztja minden erkölcsi érték
től. Mégis, a vérségi kötelék szertelen és túlhajtott vállalása egy sajátos erőnek, sőt, 
valamifajta jellemi jelentőségnek auráját vonja Gertrudis köré. Ettől azonban a tra
gédiája — csak erkölcstelen tragédia marad, szerepe, hatása pedig káros és gonosz, 
s emiatt kell is Bánkkal szemben a világ gonoszságának megtestesítőjévé válnia.

Gertrudis jellemének, magatartásának kialakításába úgy játszhatott bele a fel
világosodás eszmeisége, hogy mindaz, amit ez a királyné megtestesít, — a felvilágoso
dott uralkodó eszményének szöges ellentétét jelenti. Amiként viszont Bánk erkölcsi- 
sége a felvilágosodás fiainak embereszményét hivatott példázni. Katonának kiváló 
érzéke volt a történelem iránt, s ezért a maga korának kérdéseit oly módon tudta ki
fejezni történelmi alakokban, hogy azok realitását a kortársi valóság felhasználásával 
gazdagította. A múltból és a jelenből merített tapasztalatok egyesülnek, és egymást 
erősítik ily módon a Bánk bánban. Az I. felvonás búsongó poharazását Endre udvará
ból akármelyik kecskeméti vagy pesti vendégfogadóba visszahelyezhetnők. — a II. 
felvonás végén a Békétlenek bánatos elcsitulása, a Jó éjtszakát dörmögők csüggedt 
bóbiskolása lejátszódhatott volna pesti jurátusok vagy kecskeméti polgárok körében 
is. Gertrudis alakja éppúgy nyerhetett vonásokat egy kortársi asszonytól, mint Bánk 
báné valószínűleg magától — Katonától. És ha a kortárs Bárány Boldizsár az „el
ragadtatott lelkű” Peturt méltathatja, aki „az éjszakába kinézve dicső fénycsillagot 
iát”, ennek a jellemnek ilyen értelmezése a kor „entuziasztáit” idézi elénk, akikkel 
Metternich rendőrségének évtizedekig még annyi gondja és dolga volt.

A külső kényszerek, tilalmak a művész segítőivé is válhatnak, — ha sikerül le
győznie őket. Gertrudis jellemének bonyolult és erőteljes megformálására voltaképp
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a tilalomhoz alkalmazkodó tapintat vitte rá Katonát. Annak a kornak színpadán nem 
jelenhetett meg kerítő királyné, — és a Bánk bán drámaisága, jellemábrázolása oly 
módon nyert e tilalom által, hogy Katona a bűn és az ártatlanság kérdését Gertrudis 
tudatának mélyéből fejtette ki, s a lélek önkéntelen-akaratlan, fel sem ismert követ
kezetlenségének olyan munkálását iktatta be a drámai cselekménybe, aminőnek 
párjait csak a legnagyobb tragédiaköltőknél találhatjuk.

Gertrudisnak a világ gonoszságát kell megtestesítenie, — s mégsem válhatik durva 
és direkt módon kerítővé. Bánk bánnak is igaza kell legyen, amikor a tőrrel együtt ezt 
a szót döfi Gertrudisba, — s ez utóbbinak is igaza kell legyen, amikor utolsó szavával 
ártatlannak vallja magát. Ezt a paradoxont csak úgy lehet értelmezni, hogy Gertrudis 
mást tekint bűnnek, mint Bánk. Emez bűnösnek kell tekintse Gertrudist, mivel az 
a maga családja érdekében az ország becsületét és boldogságát éppúgy prédára bo
csátja, mint Bánkét és Melindáét, — Gertrudis azonban sohasem érzi bűnnek azt, 
amit a maga véreiért tesz. Támadnak ugyan kétségei a IV. felvonás gyilkosság előtti 
jelenetében („Ha úgy találna lenni!” — suttogja magában, miközben Bánk vádjait 
hallgatja), — de halála küszöbén a Melindán esett gyalázatban ártatlannak vallja 
magát. Igaza van-e?

A  Gertrudis „ártatlansága” körüli vitát már eleve eldöntötte Katona a mű bevezető 
Jegyzésében, mikor Gertrudisról ezt írta: „Csak mély tiszteletre méltó állapotja az, 
mely engem valamennyire mentségére kényszerített.” Aki valóban ártatlan, annak 
valamelyes mentségre sincs szüksége. Mennyire bűnös tehát Gertrudis?

Már Bárány Boldizsár e bűnösség éreztetését, — és ugyanakkori elrejtését látta 
fontosnak. Igaz, hogy az Ottó bűnösségének, a „latorkodás” megtörténtének drámai 
éreztetését sürgette csupán, de azzal a meggondolással, hogy Ottó „realiter elköve
tett” bűntette elegendő okot adna Bánknak a gyilkosságra. Bárány szerint annak, 
hogy Ottó merénylete megtörtént, „szőnyeg alatt kell lenni, ez bizonyos, de általlát- 
szónak is”, — tehát a „latorkodást” csak sejtetni szabad, de megtörténte iránt nem 
maradhat kétség. Bárány Boldizsár óta is minden magyarázó egyetért abban, hogy 
egyedül az ország helyzete nem lehet elégséges oka a gyilkosságnak, mert „a játék 
címe nem Magyarország, hanem Bánk bán, és ennek mostoha sorsát akarjuk 
tudni, nem Magyarország sanyargattatását” . Katona végül is nemcsak a „latorko
dást” rejtette „szőnyeg alá” (mely azonban „általlátszó” is volt), hanem Gertrudis 
gonoszságát is. Szőnyeg (értsd : kárpit, függöny . . .) alá került ez a gonoszság, 
— de ki is látszott alóla. Katona a mű első kidolgozásában még sokkal egyértelműb
ben gonosz Gertrudist mutat, mint a végleges szövegben. Amott Gertrudis lelketlenül 
kacag Bánk szerencsétlenségén, s a tőrdöfés ezt a kacagást fojtja el. Mi több: ez 
a tőr a Bánk tőre, — a végleges kidolgozásban azonban Gerírudis az, aki nekidü
hödve tőrt ragad, a hazáját gyalázó Bánkra, s így mintegy gyilkosa kezébe adja 
a szükséges fegyvert.

A z első kidolgozás gonosz királynője átalakult nem kevésbé gonosz, de csak 
vérségi rögeszméje, megszállottsága következtében gonosz asszonnyá, aki már a maga 
tragikumát is hordozza. Katona több helyütt törölte a durván és ügyetlenül hatásos, 
ritter-drámai jeleneteket, s a démoni jegyeket is eltüntette Gertrudis arcáról. Ezáltal 
az egész jellemet összhangba hozta az I. felvonás Gertrudis — Ottó-jelenetével, mely
ben Gertrudis helyzetének és szemléletének valamennyi ellentmondása sűrítetten 
megmutatkozik. Ez a jelenet éppoly fontos Gertrudis tragédiájának megértéséhez,
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mint az I. felvonás végmonológja a Bánkéhoz. Gertrudis magatartásának itteni, 
csodálatos következetlensége: a mü ember- és lélekábrázolásának csúcspontja, 
Gertrudist itt egyaránt felháborítja, hogy Melindát buja vágyainak céljául választotta 
Ottó, — és, hogy „kontár” maradt Melinda „elszédítésében”. Egyszerre tiltja és buj- 
togatja, egyszerre akarná becsületesnek is, de győztes férfinak is látni. A kerítői szerep 
itt csak a családi, a vérségi gőg folyománya, de ha szavainak csak annyi is a hatásuk, 
hogy a már fejét vesztett Ottót még inkább megzavarják : ez a hatás így is végzetes.

Ami a legfontosabb: mindez öntudatlanul megy végbe, s öntudatlan is marad 
Gertrudis számára, mert ő maga nem szándékolt kétértelműséggel beszél így, és még 
Arany János is félreérti jellemét, amikor azt hiszi, hogy Gertrudis ravasz kiterveléssel 
akarja Melinda bukását, hogy az ne lehessen majd vádlója Bánk előtt. Az, hogy Me
linda „szinte illetlenül” viselkedik vele, sértettségében, s megszégyeníti udvari asszo
nyai előtt: ez a megbántás („A kis Majom harap”) nagyon is jellemző indítékká 
válik Gertrudis tudatában, s játszik is közre abban, hogy Melinda bukását kíván
hassa.

A következetlenség, az öntudatlanság, az önfeledkezés amúgy is eléggé jellemzi 
Gertrudist. Arany figyel föl arra, hogy a IV. felvonásban „annyira szórakozott, 
hogy feledi, hogy Bánk az ő parancsa folytán jelent meg”. Gertrudis számára sohasem 
válik tudatossá, hogy ő egyszerre tiltotta Ottót Melindától, — és föl is bujtatta meg- 
ejtésére. A maga vérségi rögeszméjében ez az ellentétesség nem is lehet túlságosan 
éles, — hisz a rögeszmék épp a valódi ellentétességeket szokták elleplezni. Gertrudis 
rögeszméje csak a családi szégyen elkerüléséin irányulhat, márpedig ilyen értelemben 
a tilalmas vágynál nem kevésbé szégyenletes a férfi kontár alulmaradása vágyá
nak tárgyával szemben. Vagyis: ne kívánd meg Melindát, — de ha már megkívántad, 
szerezd is meg magadnak, a magad férfierejével! így lehetne Gertrudis álláspontját 
összefoglalni, Ez az álláspont drámailag abban a mélységes megvetésben nyilvánul 
meg, mellyel Gertrudis Ottóra tekint, aki a vágyakozásban bűnös, a csábításban pedig 
kontár!

Ennél többet Gertrudis nem is tesz a maga „kerítői” szerepében. Mert kerítővé ő 
csak az Ottó iránti megvetése által válik. De ez a megvetés épp elég ahhoz, hogy Ottó 
buja vágyához a szégyenérzet égetése is társuljon, s megkettőzze a vágyat. Ottót tehát 
nemcsak a vágy, hanem a meráni gőg is Melinda megejtésére hajtja. Ezt a gőgöt 
pedig — Gertrudis rokon vérű gőgje támasztotta föl benne.

5

Gertrudis jellemének kulcsát Gyulai Pál találta meg, amikor Vörösmartyval vitat
kozva (aki „nem eléggé érthető jellemnek” vélte Gertrudist) kimondta, hogy „ő a szen
vedélyek egész szövedékéből van összeállítva, melyek egymással hol küzdenek, hol 
összeolvadnak . .  Gyulai mutatott rá Gertrudis „többnemű indokaira”, s elemezte 
ezt a több szenvedélyből olvasztott, egyöntetű jellemet. Ez a kulcs nyitja az I. fel
vonás Gertrudis —Ott ó-jelenetét is, melyben Gertrudis öntudatlan kétértelműséggel 
viselkedik. Láthattuk, hogy rögeszméjéből kifolyólag mennyire szükségszerű, hogy 
tulajdon következetlenségének (vagy, ha akarjuk, kétértelműségének) érzékelése 
Gertrudis számára lehetetlenné váljék. Gertrudis, aki Bánk szerint „érthetetlenül 
beszéli kétféleképpen gondolatjait” , ezzel az érthetetlenséggel Ottót a csábítás, Bán
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kot pedig a gyilkosság szükségéről győzi meg. Azaz, az utóbbi elébb még arra kész
teti, hogy már többször említett monológjában, láncait letépve, lelkét újra felépítse, 
most már puszta lélekké. Mert Bánknak ez az elhatározása egyenesen Gertrudis két
féleképp irányuló beszéde nyomán születik meg. Az V. felvonást tehát az I. felvonás 
utolsó három jelenete kényszerítő erővel készíti elő.

Ottó és Bánk cselekvéseit Gertrudisnak egyetlen, de kétféleképp érthető szava 
indítja el. „Hallatlan !” — kiáltja Gertrudis „elsárgulva, visszarezzenve”, amikor a két
féleképp hangzó beszédtől s az arcába dobott megvetéstől végképp megzavarodott 
Ottó tanácsot kér tőle, „hogyan lehessen enyim Melinda szíve?” Ez a „Hallatlan!”, 
éppúgy, mint Gertrudis valamennyi, addig elhangzott szava, egyszerre fejez ki 
felháborodást: a tilalmas vágy miatt, — és a csábítói kontárság miatt is. Gertrudis 
rögeszméje felől, ez a kétféle felháborodás egyazon haragban olvad össze, s egyet
len szóval is kifejezhető. De azok, akik rögeszméjéban nem osztoznak, a kétféle
képp érthető indulatot egyféleképpen értelmezik. Ottó is, Bánk is e „Hallatlan !”- 
ból csak azt hallják ki, hogy a csábítónak a maga erejéből és leleményéből, a 
maga férfikezdeményéből kell a vágy kielégítésére törnie. Ottó erre továbbra is 
csak csalással (Biberách segítségével) képes, — Bánk pedig mostantól csak puszta 
lelkének parancsára akar hallgatni, s ez a lélek a megizmosodó gondolatból a gyil
kosság parancsát lobbantja majd ki.

Gertrudis azonban, ismét csak a maga rögeszméjéből kifolyólag, őszintén vallhatja 
magát ártatlannak halála percében. De ez az ártatlanság csak a rögeszme talaján áll
hat fenn, s Gertrudis még halála percében sem teheti magáévá a Bánk vallotta erkölcsi 
világrendet, melynek talaján eleve kétségessé válnék ártatlansága. Őszintesége tehát 
éppoly viszonylagos, mint ártatlansága is. Bánk tudja ezt, s ezért marad őreá hatásta
lan Gertrudis ártatlanságának az V. felvonásban „udvarilag” megtörténő kihirdetése.

Tragédiák, melyek újabb tragédiákat nemzenek: többféle tragédia szövevénye a Bánk 
bán. Ezek sorában a kevésbé központiak felől szemlélve a főhős tragédiáját, ezt 
jobban megérthetjük, mintha azzal elkülönítve foglalkozunk. A Melinda tragédiáját 
elemző Barta János (Bánk és Melinda tragédiája, Napkelet, 1925) ily módon ismerte 
föl a dráma olyan, valóban lényeges mondanivalóit, melyekre korábban nem figyel
tek föl. Ilyen fölismerése volt az is, hogy „Bánk életének értékei közül Melinda 
a legfőbb”, s éppen ezért bukásának is csak Melinda által lehet bekövetkeznie. 
A Gyulai — Beöthy-féle „közéleti” Bánk-tragikum felfogásától Barta értelmezése 
kanyarodott el először a magánéleti, a szerelmi tragikum felé, tehát a helyes irányba. 
Fontos fölismerés volt az is, mely szerint „nemcsak Gertrudissal szemben tragikus 
hős Bánk, hanem Melindával szemben is, sőt talán vele szemben az igazán”. Barta 
elemzi azokat a tragikus vétségeket és mulasztásokat, melyeket Bánk elkövet Melin
dával szemben. így Bánk I. felvonásbeli választását, amikor a védelmére annyira 
rászoruló Melinda helyett Peturt és társait keresi föl; a III. felvonásbeli átkot, 
mellyel felesége megbékítő mosolyára felel; a IV. felvonásbeli, elmulasztott lehető
séget, amikor pedig Melindával együtt elhagyhatná az udvart, s így megmenthetné 
mindkettejüket; végül azt az utolsó alkalmat, Melinda életének megmentésére, 
mely közvetlenül a gyilkosság után kínálkoznék, ha Bánk ismét csak az udvarban 
nem maradna, hogy ott várja be a királyt.

A  Melinda ellen elkövetett vétségek, az 6  terhére történő mulasztások e sorozatát 
azonban csak az I. felvonás végmonológjából érthetjük meg, — a „tündéri láncok”
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szétszakításának ott született szándékából, mert hiszen ezekben a mulasztásokban 
és vétségekben Bánk épp e láncokat akarta szétszakítani. A  Barta elemezte helyzetek 
közül csak az utolsót, a gyilkosság utánit tekinthetjük kényszerűnek: Bánknak akkor 
más választása alig lehet.

Melinda tragédiájához haloványan bár, de mégis hozzájárulhat az ő saját vétsége is, 
eléggé ártatlan vétség, mely egyébként nem is marad jóvátétetlen : az, hogy „együgyű- 
ségének” említése annyira a szívébe döf. Ottó talán számító célzattal ejti el ezt 
a szót, melynek horgán Melinda, naiv hiúságában, legalábbis annyira fennakad, 
hogy magatartásával igyekszik azt cáfolni, -- és emiatt húzódik el együttmaradása 
Ottóval, aki ezután szerelmet vallhat, elébe térdelhet stb.

Még Petur sorsának is vannak olyan szálai, melyek beletartoznak a mű tragikai 
egészének szövedékébe. Egyetlen olyan szereplője van a Bánk bánnak, aki nem 
követ el tragikus vétséget, s akivel nem történik tragédia, — mivel múltja, jelene és 
jövője: egyetlen, változatlan, tragikus állapot. Tiborc ez, akinek ehhez az állapotához 
a szereplők többségének sorsa, szenvedése mintegy hozzáhangolódik. Tiborénak 
nincs része a drámai cselekmény előbbrevitelében; Gyulai az ő szerepét a görög 
tragédiák kórusáéhoz hasonlítja.

Tiborc ennél sokkal több: az ország népének sorsát testesíti meg, — és Bánk 
puszta lelkének egyik felét. Bánk, aki a trónhoz kötöző láncát már elszakította, idejé
ben találja meg Tiborcot, — de túl későn találja meg újra Melindát.

A polgárosodó irodalmakban az emberi lélek és jellem ábrázolásának igazi tanmű
helye a dráma volt, nem pedig az epika. Az utóbbinak ábrázolási megoldásai a dráma 
vívmányai nyomán alakultak ki, — a regénynek kezdetben sokat kellett tanulnia a 
drámától. A polgárodosó magyar irodalom első realista emberábrázolását (a realiz
must itt a fogalom esztétikai, nem pedig történeti jelentésében értve) a Bánk bán 
teremti meg. A verses epika majd Arany Toldiikban jut el ugyanerre a szintre, a pró
zai epika pedig Eötvös két nagy regényében, de különösképp a Dózsa-regényben. 
Az emberi lélek meghasonlásainak, válságainak, a tudat rejtett munkálásának folya
matait azonban Katona József mélyebben érzékelte és érzékeltette, mint akár leg
nagyobb utódai.

BÉLÁDI MIKLÓS

A költő felel
Illyés Gyula lírája 1945 után (Első rész)

Eszmék és eszmények

idestova harminc esztendeje, 1943-ban írta Németh László: „Jövő korok szemében 
a mi nemzedékünknek, úgy hiszem, Illyés Gyula lesz a talányos írója.” 1 Igaza lett-e az 
1943-ban elhangzó jövendölésnek? Valami beteljesült belőle. Alig van írónk, aki 
körül — műve és személye körül — oly gyakori a félreértés, a makacsul megrögződő 
félremagyarázás. Volt idő, amikor szinte kritikai pergőtűz alatt tartották; máskor

1 Németh László: Népi író. Két nemzedék. Bp., 1970., 698.

2  Krit ika 17



föltűnően hallgattak róla. Nem sokkal a felszabadulás után elnyerte a „legnagyobb 
élő magyar író” kitüntető rangját, mégsem túlzás állítani, hogy több támadást, félre
értést kellett tudomásul vennie, mint műve belső arányait, igazi mondanivalóját 
föltáró elemzést látnia. Elég a kritikák jelzőit, a pályát kísérő sommázó véleményeket 
idézni — s nemcsak Faragó Lászlóét vagy Zsolt Béláét, mint kirívó szélsőséget —, azon 
nal látható, hogy ily változatos jelentésű, nemegyszer becsületsértés számba menő 
ítélettel kevés ma élő írót dekorált föl az elfogult, sokszor rosszhiszemű kritika. 
Nem  kevés azoknak a bírálatoknak száma, melyek csupa föl nem oldott ellentétet, 
rejtélyes paradoxont fedeztek föl műveiben. Már 1945 előtt is látták „mosolygó 
forradalmár”-nak és a szalonokban is gyanús biztonsággal forgolódó pusztafinak. 
Elmondták róla, hogy egyik kezével a Dózsa népét riadóztató forradalmi verseket írja, 
de a másikkal meg az elefántcsonttoronyban ülő Babitsét fogja. Az is zavart keltő 
rejtélynek tetszett, hogy sokáig nem dőlt el, igazában minek is tartsuk : hagyomány- 
őrzőnek, a nemzeti jelleg védelmezőjének, vagy a magyar irodalmat hatalmas művelt
séggel szívósan modernizáló „nyugatosnak”. Kérdés volt gyakran az is, hogy melyik 
az igazabb : müve szép, teljesedő harmóniája, a derűt árasztó kedély és humor, az 
elbeszélő költemények, Koratavasz, Mint a darvak idillre hangoltsága? Vagy az a fé
ken tartott, visszafojtott, sötét gomolygás, mely néha vörösmartyas szenvedéllyel tör 
elő, elűzve az idillt, a lágy hangulatot, a világot mosolygó fölénnyel szemlélő humort, 
és széttöri az összhang békéjét; világot, embert, nemzetet vádoló, keserűen végletes 
hangokat szólaltat meg, mint a Magyarok, 1944  című vers második részében vagy 
a Nem volt elég nagy látomásában. S még Németh László sem döntötte el 1943-bán, 
portréja fölvázolásakor, hogy igazi otthona hol is fekszik: Ozorát lássuk-e annak, 
vagy Párizst, avagy éppen Babits Nyugatját, a szellem tiszta önkormányzatát?

Még az igényes kritika is gyakran csak föloldhatatlan ellentétek megszólaltatóját 
vélte fölfedezni benne; az 1945 utáni irodalompolitika útvesztőiben kalandozó bírálat 
legtöbbször csak az ingadozó, az önmaga eszméihez hűtlenné váló, a zajló történelem
ből kimaradó írót bírálta személyében. Enyhébb ítéletnek számított, ha csupán azzal 
illették, hogy nem vállalja múltját; de gyakran elvitatták tőle azt is, hogy lehet-e 
még a nép megszólaltatója. Ez a kritikai hadjárat egészen odáig terjedt, hogy lehetett 
idő, amikor személyét — Babitséval együtt — nyilvánosan, színpadról rágalmazhatta 
meg egy állítólagos drámaíró, a párt lapjában megjelenő egyetemi tanári szentesítéssel.

A  mai szemlélő, az idő jóvoltából, már könnyebb helyzetben érezheti magát. 
A pálya jellemzőbben kirajzolódik előtte. Látszanak kanyarodói és emelkedői, s az 
újabb művek közül többre is hivatkozhat, mely oldja, sőt meg is szünteti a talá
nyosságot : nemcsak előre-, de visszafelé és világít. A Dózsa és a Kézfogások, a Máso
kért egyedül és az Új versek, a Dőlt vitorla és a Fekete-fehér nemcsak a pálya új 
korszakának kiemelkedő műve, hanem az életmű megkoronázása, az önértelmezés
nek, az önkifejezésnek eddig nem tapasztalt szenvedélyességével és nyíltságával.

A  legelső, amit a drámák, új versek, tanulmányok jelentéséből megfogalmazha
tunk: Illyés Gyula a szó igazi, nemes értelmében vett forradalmár. Ma látni csak 
igazán, hogy az ifjúkor hevületét mily következetesen védte és építette tovább az 
évek folyamán. Ha valamit elhagyott a fiatal évek álmaiból, csak a naivitást, a világ 
azonnali megválthatóságának a húszas évek kommunista és avantgarde mozgalmaira 
jellemző messianisztikus illúzióit. De nem a hitet, hogy a világ megjavítható és 
értelemmel előbbre vihető, a legnemesebb igények szerint újraszőhető ! A társadalom
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javító elkötelezettséget Illyés soha föl nem adta. Lehetett mégoly kilátástalan a tör
ténelmi helyzet, — az eszmét, hogy a világ előbbre megyen, nem tudta nem képviselni. 
Az sem mond ennek ellent, hogy útja során gyakran a lemondást, a kitérést, a remény
telenséget, a jövőtlenséget kellett megfogalmaznia. De az igazi költőt soha nem ítél
hetjük meg egy verse felől, különösen Illyést nem, aki már első kötetét, a Nehéz földet 
is úgy állította össze ciklusok szerint, hogy az egyik rész a másikra ráfelelt, hangját 
váltogatta ; tanúsítván, hogy a szabad egyéniségnek nem kell, sőt nem is szabad örökké 
igazolnia magát. Köteteinek ez az elrendezési elve máig jellemző maradt. A  Kézfo
gásokat, az Új verseket, a Dőlt vitorlát, a Fekete-fehért ugyanaz a szemlélet rendezte 
sajtó alá, mint a Rend a romokban címűt. Illyés esetében nagyon megtévesztő lehet, 
ha csupán versekre vagy sorokra figyelünk; s az sem nyújt mindig megnyugtató 
képet, ha egynémelyik nagyobb lélegzetű alkotását — tanulmányt, prózai munkát 
vagy drámát — az összefüggésekből kiragadva szemlélünk. Életművének egyre vilá
gosabban kirajzolódó logikájára, a belső arányokra kell odafigyelnünk, — másként 
egykönnyen torz, hamis képet formálhatunk róla. Nem mintha verseit, akár egyéb 
műveit külön-külön nem mérlegelhetnénk. Az életmű „hitelessége” az egyes darabok
ból ered. De Illyés Gyula műve az ötvenes évek elejétől egyre több végletet érint és fo
gad be; egyre feldúltabb és szenvedélyesebb, a tárgyiasságot mind nyíltabban meg
mutatkozó önkifejezéssel összeforrasztó jellegűvé alakul. Ezért állíthatjuk, hogy az 
értelmező összhangot, műveinek gondolati-stiláris tartalmát ma nagyobb bizton
sággal kísérelhetjük meg fölfedni, mint az ötvenes évek elején, amikor a ritka meg
jelenés is akadályozta az életmű értelmezését.

A társadalomjavítás eszméjére fölesküdött 20. századi költő-forradalmár számára 
éppúgy a szocializmus eszmerendszere a vízválasztó, mint a politikai, világnézeti 
küzdelmekben részt vállalók számára. Ma már elég egyértelműen kizrajzolódik Illyés 
Gyula 1945 előtti pályája és benne az is; hogyan kapcsolódott a szocializmushoz, 
illetve a szocialista eszméket képviselő munkásmozgalomhoz. A magyar fejlődés 
egyik következményének kell tartanunk, hogy a szocialista eszmevilág képviselete és 
a marxista munkásmozgalom napi munkája — eszmei elkötelezettség és politikai 
gyakorlat — szoros, egészséges, csak együttesen létező kapcsolata föllazulhatott, és 
létrejöhetett az a helyzet, hogy a kor két leginkább arra hivatott írója — József Attila 
és Illyés Gyula — a munkásmozgalom gyakorlati munkájától elszakadva élt és 
alkotott. E vázlatnak nem lehet célja, hogy a kérdéssel közelebbről foglalkozzék. 
Egyedül arra utalhat, hogy születhettek szocialista szellemű irodalmi alkotások a mun
kásmozgalom gyakorlati munkájában való tevékeny részvétel nélkül is, — sőt, 
a munkásmozgalom gyakorlati politikájával hangoztatott véleménykülönbség elle
nére is. Irodalmi alkotásokat soha nem az minősít, hogy egy adott kor politikája 
miként tükrödzőik benne. A politika, ha átgondolt stratégia irányvonala szerint 
dolgozik is, csak részleteket nyújt a világból. Az írónak az egész megragadására kell 
törekednie. Illyés Gyula művét sem mérhetjük a kommunista párt gyakorlati politi
kájának mértéke szerint, noha József Attilával együtt ő volt az, akiben leginkább 
fölismerhető volt a „kommunista mérgezettség” állandó jelenléte.

Illyés meggyászolta az elbukott forradalmat, az „értünk elhulló proletár halotta
kat”, az „ikaruszi idő” emlékét versei megőrizték2, de a kommunista mozgalom

2 Az idézetek az Értünk elhulló proletár halottak és az Üjra föl című verséből valók.
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tói már a húszas évek végén kezdett eltávolodni Az elszakadás magyarázata közis
mert: Illyés úgy vélekedett, hogy 1919-ben a forradalom vezetői hibát vétetettek 
a földosztás elmulasztásakor ; a munkásosztályban már nincs elegendő erő újabb for
radalomra, és a munkásmozgalom sem törődik a kívánatos mértékben a nemzeti 
jelleg, a hazai adottság számbavételével.

Nyílt vitája azonban nem támadt a munkásmozgalommal. 1945 előtt sem, legfel
jebb néhány, ma már alig idézett utalás jelzi, hogy korának szocialista mozgalmá
val a gyakorlati politikát illetően együtt haladni nemcsak nem tudott, de nem is 
akart.

A harmincas évek elejétől azután a társadalmiakhoz hozzánőttek a nemzeti gondok, 
és ettől számíthatóan Illyés szövetségese lehetett volna a munkásmozgalomnak to
vábbra is, — a sereggel együtt küzdő harcosa többé már nem. Ezt a helyzetet a 
felszabadulás sem másíthatta meg.

A harmincas évek elejének fordulatára így emlékezik vissza egyik ritkán idézett 
rövid írásában:

„Erre az esztendőre (1934) esett a mi népi mozgalmunknak első átcsapása az iro
dalomból a tágabb közéletbe, sőt a politikába. Mi, akik eddig csak a magyar szegény
parasztság helyzetéről beszéltünk, akkor eszméltünk arra, hogy a magyar paraszt
ság végső elhanyatlásával az egész magyar nemzet a végső veszély szélére ért. 
Vagyis ekkor riadtunk rá arra, hogy a parasztság megmentése mögött ott várako
zik ránk a magyarság megmentése is. Kérdéseink, amelyeket eladdig csak társadal
miaknak láttunk, így egyszeriben nemzeti kérdések is lettek.

Jómagam akkor tettem közzé „Pusztulás” című tanulmányomat, a beszámolót a 
dunántúli magyarság ijesztő biológiai romlásáról, elmerüléséről az egyre erősebben 
dagadó német tengerben. A hitlerizmus második esztendeje volt ez, ami csak fokozta 
nemzeti aggódásunkat és ellenállásunkat, igen természetesen.

Hovatovább szinte már csak a nemzeti feladatot láttuk, puszta megmaradásunk 
szolgálását.

Holott természetünktől és kiindulásunktól semmi sem volt távolabb, mint a nacio
nalizmus. Legtöbbünk társadalmi neveltetése az internacionalizmus volt. Nekem is 
volt olyan korszakom, amikor azt vallottam kívánalomnak, hogy a népek töké
letesen összemosódjanak egyetlen nyelv — holmi eszperantó — óriási medencéjé
ben.

Ekkor, ebben az esztendőben, 1934. nyarán kaptam meghívást Oroszországba.
Örömmel mentem. Nemcsak a gazdasági eredményeket akartam megismerni, 

hanem a szellemieket is. Reméltem, lesz alkalmam összeismerkedni az orosz szelle
mi élet embereivel. Bevallom, vitára készültem velük, s azt is bevallom, nyugtalanul 
néztem a viták elé. Hogyan magyarázzam meg nekik új gondomat, azt a magatartást, 
melyre az itteni nemzeti felismerés kényszerített, s melyet — hogy a legenyhébbet 
idézzem — nem egy hajdani küzdőtársam is pálfordulásnak bélyegzett?

Magam kerestem a vitát.
Sosem fogom elfeledni azt az estét, ekkor következett el az a döntő pillanat; 

még azt a moszkvai szobát sem feledem el soha, ahol erre sor került. Az oroszok alig 
értették meg ezt az én „tragikus dilemmámat” .

— Már miért ne lehetnél magyar? Hű fia nemzetednek ? Mi meg oroszok vagyunk ! 
S nagyon jól érezzük magunkat, hogy azok vagyunk!
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S egyikük mosolyogva a könyvespolchoz lépett. Az a piros kötésű könyvsorozat 
is pontosan a szemem előtt van, amelynek egyik kötetét leemelte. Lenin összegyűjtött 
munkáinak egyik kötetét vette le s ütötte fel. Körülbelül másfél oldalnyit olvasott 
fel belőle, francia fordításban.

Nem emlékszem pontosan a szövegre, de lényegére annál jobban emlékszem. 
Azt mondja el benne Lenin, miért érezheti magát büszkének az orosz a maga orosz 
mivoltában. Pugacsovot, Sztyenka Razint említette. Cikkének gerince az volt, 
mintha valaki Petőfire, Kossuthra, Rákóczira, Vak Bottyánra, Dózsára hivatkozva 
magyarázná meg, mi a magyarság, miért lehetünk büszkék, hogy magyarok vagyunk, 
miért van okunk és jogunk ragaszkodni ahhoz, hogy — ha már ebben érezzük jól 
magunkat — mindvégig magyarok maradjunk. Mindez oly tömör és egyszerű volt, 
akár egy köszönés, hogy adjon isten.

Emlékszem a hatásra, hogyan hallgattam. Társaim nem állhatták meg nevetés 
nélkül, hogy ilyen kézenfekvő, világos dolgon úgy elálmélkodok. Hisz ez csak egy 
gyufaszál ahhoz képest, ami azokban a kötetekben világok De nekem az akkori 
zűrzavarban és eszme-borulatban ez is jó kis mécses volt, el is tettem magamnak.” 3

A „nemzeti tudat”-nak ez a megfogalmazása időtálló érveket adott az írók kezébe. 
A hazátlan milliók ügyének szolgálata Illyés művében össze tudott forrni azzal a ki
vételesen világos főre valló világlátással, amelytől a szocialista színezetet aligha 
vitathatjuk el. „Szocialista színezet” — elmosódó fogalmazásnak, homályos meta
forának is tetszhet. A körül ma már nem lehet véleménykülönbség, ismerte, tud
ta-e Illyés, mi a szocializmus? Fiatalkorától számíthatóan igen pontosan ismerte, 
személyesen átélte, ifjú kommünár módján kezében fegyverrel is harcolt érte, és ha 
a jövő képét rajzolta, a történelem menetét fürkészte: másnak, mint szocialista 
rendszerűnek nem mutatta az elkövetkező idő társadalmát. Ám a jövendőnek az a ké
pe még lehetne a történelmi belátásnak, a tudásanyag józan mérlegelésének a szüle
ménye is.

Az volt-e vajon? Ideje arra is pillantani, amit Illyés elszánt bírálói mondanak. 
Szerintük a költő megalkuvó volt: az idő árjával együtt úszó, az ellenszegülésről le
mondó, a kitérést választó józan megalkuvó. A reálpolitikus, aki nem állt ki a vihar
ban: eresz alá húzódott, süvegét begyűrte, és úgy várta a történelmi zajlás végét.

Kevés torzítóbb vélekedés született 20. századi magyar íróról, mint amelyik 
Illyésből próbálta megmintázni a néptől elszakadó, eszméihez hűtlenné váló, a szo
cializmussal szembeforduló író alakját.

Illyés műveit olvasva nemcsak „szocialista színezetét” ismerhetjük föl: a szocialista 
elkötelezettség nála sokkal mélyebben járó, mint első tekintetre gondolnánk. Élet
művét átitató, meggyőződést és magatartást megszabó, stílust teremtő elv a szo
cializmus eszmeköre, életeszménye ; a pálya irányát nagy távlatokban alakító, befolyá
soló pártot foglalás. Ez a szocialista alapozású életmű időről időre elkanyarodhatott 
a kommunista párt gyakorlati-napi politikájától; vitázhatott vele, és alkalomadtán 
akár szembe is kerülhetett e politika adott elképzeléseivel. Mindez nem csorbítja 
annak jelentőségét, hogy Illyés művének társadalmi értelme változatlanul ugyanegy 
jelentésű: a társadalmat megváltoztatni a dolgozó osztályok javára, amelyben a pol
gárságnak már nem lehet elhatározó szava, és a kispolgárság is legfeljebb a szövetséges

8 Nagyvilág, 1947.
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szerepéhez juthat e küzdelemben. Részletesebb elemzés kimutathatná, hogy Illyésnek 
a szocialista eszmerendszer felé mutató, vagy azzal azonosuló vezérgondolataiban 
mennyi a — Petőfiből, 19. századból eredő — plebejus demokrata motívum.

A  fentiek nem azt akarják bizonyítani, hogy Illyés marxista gondolkodó, hanem 
azt, hogy a társadalmi fejlődés szocialista irányát igenli. A pálya egyes szakaszain 
azonban módosult ennek a fölismerésnek a tartalma. A 30-as évek elején íródott leve
léből idézzük:

„Marx történelem előttinek nevezi azt a kort, amelyben a dolgok, az anyagi ér
dekek uralkodnak az emberi akarat, jobb magyar szó híján: az emberi szellem helyett. 
Hiszem, hogy ennek a történelem előtti kornak, a kapitalizmusnak utolsó negyedét 
éljük. Még káosz, anarchia és szennyes vadvizek borítják a földet, de itt-ott már látni 
vélem egy tisztulásnak a fényét, egy emberi hajnal oszlopait lebegni a mocsarak felett. 
A  szellem bátorsága ez, a minden sötétséget, szolgaiságot visszavető emberi méltóság 
tüze vagy dühe, amely az igazi nagy szellemekben eddig is meg-megvillant a történe
lem  folyamán. Most azonban ez egész tömegeket, az emberiség legértékesebb osztá
lyát hevíti. . .  A mai magyar irodalmi életben, az utódállamokéban éppúgy, mint 
az anyaországéban, értékes tehetségek mellett a legnagyobb fokú sötétséget, művelet- 
lenséget, jobb- és baloldali kapaszdiságot, irigységet látok, rosszakaratot, hamis jel
szavak és kontárok diadalát. Szomorú ez, s ezt egy politikai fordulat sem változ
tathatja meg gyorsan. Ha lehet összefogásról, orientációról szó, ez ellen kell össze
fogni azoknak, akik a kultúra vonalán harcolnak azért az emberi jövendőért, amely
ben önökkel együtt én is törhetetlenül hiszek. Ám nem nyilatkozatokkal kell hitet 
tennünk, hanem fáradozásunk és szívós munkánk eredményeivel.” 4

Ez a levélrészlet csupán jelzi, de számos egyéb idézet szó szerint igazolhatná, 
hogy Illyés életművében a harmincas évektől fokozatosan átváltott a mondanivaló 
hangsúlya. A társadalomjavítás eszméje továbbra is vezércsillaga maradt. (A puszták 
népe után írta a Lélek és kenyér című szociográfiát és a Koratavaszt.), de a nemzeti 
veszélytudat a magyarság várható sorsának egyre nehezebb, kilátástalanabbnak tűnő 
gondjaival állította szembe. A Magyarok című esszégyűjteményt már ez az aggodalom 
szövi át; ez íratta a M i a magyar?-t, a Mint a darvakat és mind keserűbb, komorabb 
jóslatokat, látomásokat fölszabadító módon jelent meg lírájában is.

Illyés életművének egyik legmegragadóbb vonása a következetesség, ahogyan 
eszméihez ragaszkodva végigjárja életelveinek, fő gondolatainak logikáját. A forra
dalmár költő, találkozván a nemzeti kérdéssel, nem kitért e hazai tájakon oly sok vál
tozatban téveszméket termő probléma elől, hanem a legnehezebb helyzetben is ki- 
híva a félreértést, és vállalva a kockázatot, időtálló felelet megalkotására törekedett. 
A puszták népe írásakor eszményként Pascalt is emlegette : a nacionalista „eszmebo- 
rulat” idején a németek megszállta Franciaország legnemesebb hagyományait idézte 
A francia irodalom kincsesháza című antológiában, s midőn a magyarság léte tétetett 
kockára, az emberiség megtartó erejére volt bátorsága — hite — föllebbezni. Majd 
1945-ben, a Megy az eke, Cserepező megírásával egy időben arra kér felhatalmazást:

„de nekem legyen jogom,
ki hangot mindig hangtalannak adtam,
a néma kínt ma is kimondanom”

4 Levél Fábry Zoltánhoz
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Illyés otthon tudott lenni a nép között, megmaradt „népfinek”, közben a nem
zet ügyére, sorsára is figyelt, és soha nem szakadt el Európától. Életműve összefoglaló 
érvényű: népi, nemzeti és egyetemes érdek ötvöződik benne, melyet a társadalmi 
haladás iránti fogékonyság tartott és tart máig egyensúlyban. Illyés ma oly sokat és 
dicsérően emlegetett „európaisága” nem is új tüneménye műveinek. És nem is csak 
műveltséganyagot, az ismeretek szélességét és megbízhatóságát tartalmazza. Mindig 
is természetes életformája a tájékozódás, a kortárs irodalom és művészet szemmel tar
tása, és azért tud ma fölényes biztonsággal értekezni az absztrakt képzőművészetről, 
az új, tárgyias líráról, az új színházról és még annyi másról, mert szellemi horizont
jába mindig belefért a legmodernebb törekvések tudomásulvétele és fölmérése. 
De nem hivalkodó módon, nem önmagáért valóban, hanem belesimulva az írói 
munka általános irányát megszabó, mindent átjáró vezéreszmébe, — azaz átértelmez
ve és fölhasználva a fölhasználhatót és elvetve a számára használhatatlant. Nép, haza 
és emberiség kérdései Illyésnél is úgy próbáltak szövetségre lépni, egybeforrni, mint 
Petőfinél, Adynál és József Attilánál. Létezik forradalmi vonulata a magyar költé
szetnek, a magyar irodalomban letagadhatatlanul jelen van a társadalmi cselekvés 
igényű költészet. Az elődök örökségét vállvala, ezt az irányt viszi tovább Illyés 
Gyula.

A magyar irodalom sokáig szenvedte — szenvedi részben még ma is — hazaiság 
és európaiság hasadását. Illyés mintha hírből sem ismerte volna ezt az életművet 
torzóvá csonkító adottságot. A fogalmakat az idő elkoptathatja vagy oly sokértel- 
művé lazíthatja, hogy jelentése néha már tetszés szerint értelmezhető. Az „európai 
magyarság” megjelölésnek is annyi jelentésváltozásával lehet dolgunk Ady, a Nyugat 
első nemzedéke, a polgári radikálisok, Jászi Oszkár, Szabó Ervin, majd Szabó Dezső, 
Németh László, a népies harmadikutasság műveire, valamint ideológiai, világnézeti 
tájékozódására és József Attila s a szocialista irodalom különböző árnyalataira és 
korszakaira tekintve, hogy nem lehet kitérni a valamelyest pontos fogalmi körül
határolás megkísérlése elől.

Szögezzük le mindjárt, hogy Illyés nemcsak mentesíteni tudta magát a nacionalista 
eszmék hatásától, hanem mindig az egyenlő jogú népek testvériségének gondolata 
vezette. Vagyis hazafi volt, abban az értelemben, ahogyan Kölcseyt, Petőfit, Adyt 
annak tartjuk. Ám Lukács György Űj Hangban közölt bírálatától5 napjainkig sokan 
láttak helyzetfölméréseiben és választ kereső elmélkedéseiben nacionalista fertő- 
zetet. Illyés valóban felelni próbált a többi között a harmincas évek „hungarológiai” 
kérdéseire is: arra, hogy mi a magyar; még külön füzetet is kiadott e tárgyban. A „ma
gyar sajátosságok” etnikai jellegű vizsgálatai azonban végül is soha nem érdekelték 
mélyebben. Annál inkább a magyarság eredete, történelmi múltjának összegezhető 
tanulsága és a magyar nyelv mivoltából előhívható jellegzetességek tudatosítása. 
Igaznak kell elfogadnunk a harmincas években íródott szavait: „A népen változatlanul 
a dolgozókat értem; a magyar nékem először burgonyakapálás, vagy patkókalapálás 
közben mutatkozott be, homlokát törölte, mielőtt végre megszólalt.”® Másutt is

“ Lukács György: Széljegyzetek Illyés Gyula Magyarok c. könyvéhez. Magyar irodalom — 
magyar kultúra. Bp., 1970.

6 Magyarok, é. n. 454.
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következetesen ragaszkodik ehhez az elvhez: „A nincstelen tömeget tekintem első
sorban magyarnak, vagyis olyannak, aki mindenekelőtt támogatásra, fényre, döntés
re : nemzeti dicsőségre jogosult itt ; nemcsak azért tekintem annak, mert történelmünk 
különös alakulása eredményéül épp ez a réteg a legmagyarabb nyelvileg, s ha kell, 
fajilag is, hanem azért, mert ez a legmegbízhatóbban magyar: nincs mása, mint 
a magyarsága. Amilyen mértékben módosul, emelkedik valaki, olyan mértékben van 
alkalma kiemelkednie is e földről. A kultúra nemzetközi, annak élvezője is azzá 
válik. Ezt nem helytelenítem. A  földhöz kötöttség és a földhözragadtság között vajmi 
kevés a különbség, sajnos.”7 Illyés „magyarságának” ez a veleje: a magyar az 6 sze
mében a néppel egyenlő, még pontosabban szólva, a dolgozó osztályokkal. Ez a ma
gyarságfogalom soha sem ismerte a faji megkülönböztetés nacionalista tartalmú 
jegyeit, de a fajtakutatók mitikus álmodozásait sem. „Keressük a magyarság ismerte
tőjeleit, s a legtöbben folyton valami színpadiasán megrázót várunk, villanást, menny
dörgést; az »éji homályból« valami kinyilatkoztatást, fajta-lélektant kőtáblákon; 
konokan az égre nézünk, illetve a felhőkbe. Innen a sok misztikus sorstudat, a sok 
álomkép elrendeltetésünkről.”8

Illyés jellegvizsgálata nem is hajlott át még a dicséretnek sem abban a válfajába, 
amely könnyen hajlamosnak mutatkozott más nemzetek lebecsülésére. írásaiból 
egyetlen sor bizonyítékot arra felhozni nem lehet, hogy a magyart más népek rovására 
valaha is előnyben részesítette volna. Viszont annál több kérdőjelet ébresztett az 
a „magyar pesszimizmus” gyűjtőnéven ismert érzület, amit Illyés a magyar irodalom
ból olvasott ki. Nem egy írásában vágott neki e fogas probléma megoldásának, a „nem
zeti szorongás” történelmi vagy alkatbeli, lélektani magyarázatát keresve. A  „magyar 
pesszimizmus” mindenekelőtt ténykérdés: mily mértékben mondható a magyar 
irodalom jellemző tulajdonának ez a századokon át fönnmaradó, sötéten busongó 
hang, amely a nemzet végső veszedelmére figyelmeztet — Zrínyitől, Kölcseytől 
Vörösmartyig, s onnan tovább, el egészen a 20. századi irodalom alkotásaiig. A nem
zeti szorongás valóban összefoglalója, lényegi kifejezője-e az irodalomnak, hozzá
téve még azt is, hogy a „nemzet szelleme az irodalomban lakik” — mint Illyés 
írja, tehát nemcsak az irodalomra érvényes, hanem tágabban: a kiforrott közösség 
lelkületére, érzületére is. Ez a magyarságeszme a harmincas évek közepének Illyése 
szerint a történelmi magányosságból eredt, ám ezt a feltevést maga az író is fel
tevésként adta elő, nem pedig lezártnak vélhető gondolatsor végeredményéül. 
A nemzeti sajátosságok földerítése során Illyés igen nagy óvatosságot, körültekin
tést mutat, — több ízben írja, talán föl sem lehet mérni, melyek az ún. nemzeti jel
leg alapjai. A „nemzeti szorongás” azonban újra meg újra felbukkan írásaiban. 
A felszabadulás után nyerte el azt az új tartalmát, amely időnként lírájában is 
megszólal, drámáiban is jelen van: ekkor váltott át az eljátszott történelmi lehető
ségek miatti fájdalom, kiútíalanságérzés hangjára. A  nemzet előtt nyíltak nagy lehe
tőségek, adódtak igazi történelmi pillanatok, de a lehetőségekből a körülmények 
szerencsétlen egybejátszása nem teremhetett a kívánalmakhoz, történelmi helyzethez 
méltó valóságot. Voltak lehetőségek, de az esélyekkel vagy nem tudtunk élni, vagy 
nem lehetett élni. Aggodalom, borúlátás, keserű szavak múltról és jelenről — Hlyét

7 U o. 366.
s U o. 369.
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magyarságtudatát is átjárja az a pesszimizmus, amit a magyar irodalom múltjá
ból olvasott ki. Ez a szorongó aggodalom megjelenik a Kézfogások című kötet nem 
egy versében, keserűvé teszi az Új versek világát, végletes hangokat — indulatokat, 
dühöket — szólaltat meg a Dőlt vitorlában, Fekete-fehérben.

Költészetének megértéséhez ez a borúval átszőtt, de ugyanakkor eszményeiből 
mit sem engedő: népet és nagyvilágot egybefoglaló eszmekor éppúgy hozzátartozik, 
mint szemléletének mindenen átütő racionalizmusa. Ha Illyés valamihez ragasz
kodott, és valamiben bízni tudott, akkor első helyen mondhatjuk, hogy az emberi 
értelem szívós küzdelmének a képviselője. Racionalista, homályt és romantikát nem 
tűiő alkat; mindig az t z  igenje, hogy a dolgckat reléjéig átvilágítsa. Nem is támadt 
vitája a 19. századdal. A két háború közötti időben nemcsak Németh László és 
Halász Gábor, de valamirevaló esszéista, ha csak tehette, rádörrent a liberális álmok 
után futó, kapitalizmust szülő; hősiességében és lelkesültségében oly monstruózus és 
naiv századra. A modern irodalom nagy harangzúgás közben temette a tudományban 
és az irodalomban hinni tudó, törvényeket látó és az emberiség előrejutásában biza
kodó századot. A 19. századi liberalizmushoz — mondani sem kell — semmi nem köti 
Illyést. De tovább vihető hagyományként tiszteli szabadságeszméit, az élet áttekint
hetőségét valló értelemtiszteletét. Napjaink modernségvitája is változatlanul akörül 
forog, minek is tartsuk az életet? Homályos labirintusnak, amelyben az ember cél
talanul kóvályog, halad valami számára megfoghatatlan és fenyegető vég felé, vagy 
értelmesen működő, azzá tehető, nemesíthető szervezetnek, melyben az ész és szív 
— nem a fölényes mindentudás hiedelmével, de a változtatás igényével és reményé
vel, mégis mindig előreküzdi magát. Nagy Lajosról írta, akiről mellesleg nála meg
értőbben talán senki sem szólt:

„Sorsára gondolva, a szomorúságon át olyasmi fogott el, mint amikor győzelmi 
hír érkezését várja az ember: valahol valami diadal történt. Micsoda diadal? Nehéz 
végighaladni ezen a gondolatsoron, jobbról-balról közhelyek sivatagja. Először lett 
valóságos élmény számomra, hogy az ember csak mint társas lény ember. Hogy az 
örök, isteni gondoskodásban való hit elmúlása után, egyéni örök életünk reményének 
szétfosztlása után az életet csak az tudja embermód végigéini, aki átérzi társas lény 
voltát, aki az emberi közösség tagjának, a halhatatlan emberi faj tagjának, az el
pusztíthatatlan földi lét részének tudja magát. Aki hittel és szeretettel van ez iránt 
a közösség iránt : aki érdemesnek tartja érte a munkát és a harcot. Aki hisz a jövő
ben!”8

Vallja is, hogy az irodalomnak, de még a költőnek is az értelemre kell magát bíznia, 
mert csak így végezheti el újra meg újra időszerű feladatát; a világ újra felfedezését. 
Az irodalommegismerés az igazság megismerése, de ez a nostalgie de la justice 
emberszabású: „Az igazság ugyanis megismerés. A legizgalmasabb persze az ember
ről szóló igazság, az ember határainak, jó és rossz képességeinek, múltjának s jövőjé
nek megismerése . . . Elfogult véleményem ugyanis az, hogy amit az ember emberter
mészetéről tudunk, azt voltaképpen a művészi ábrázolásból, szorosabban a szépiro
dalomból tudjuk.”10 Ezek a sorok is jelzik: Illyés számára a „megismerés” elsősorban 
emberi tartalmakat jelent. Irodalmi gondolkodása ezen a ponton ágazik el sajátos

5 Nagy Lajos. Ingyen lakoma. Bp., 1964. I. 78—79.
‘0A nép költészetéért. Uo. II. 70—71.
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realizmus-elméletének irányába. Többször leírja, hogy az írónak a lényegre kell látnia, 
s erre az teszi képessé, ha világszemlélete iránytűt tud adni a kutatáshoz. Nem említ 
azonban sehol sem osztály, sem ideológiai előfeltevést. Legtöbbet idézett példái 
— Petőfi, Ady, Vörösmarty, Fazekas — így is világosan érvelnek, önmagukért beszél
nek. A  gondolatmenetből azonban nem véletlenül maradnak el az előfeltevések. 
Az irányzatos irodalommal, mely mintegy előre tudja, mit akar megírni, már a har
mincas években vitája támadt, és fenntartással tekint rá napjainkban is. A  mű sugároz
za legbensejéből írója hovatartozását, pártállását, megvalósítván ily módon az ön
kéntelen ihlet és a tudatos teremtés egységét — ez a fajta alkotás Illyés eszménye. 
Ezt valósítja meg költészetében is.

Irodalmi gondolkodásának, de lírájának is mindene átvilágító tétele, sugalmazása 
a világ megválthatóságáról szól. Korunkban meglehetősen ritkán tapasztalható követ
kezetességgel fejti ki újra meg újra arról szóló nézetét, hogy az irodalomnak fontos 
hivatása van a társadalom jó működtetéséért és az ember boldogításáért folyó küz
delemben. Ha ars poeticát fogalmazott, legtöbbször akkor is erről vallott. Rendíthe
tetlen életigenlő verseiből csakúgy, mint tanulmányaiból, egyéb írásaiból, ez derül ki. 
A racionalizmus ennek az életigenlésnek a forrása: „a világról való ismeretünk csak 
az lehet hasznos, amely eszünk bírálatát is megállja. Létünkről nem álmot akarunk, 
hanem tényeket.”11 Fogalmazásában ezért az a legtöbb elismerés, ha az írói mun
kának társadalmi értéket tulajdoníthatunk; más szóval: azt tekinti igazi írói tel
jesítménynek, amelynek kétségbevonhatatlan társadalmi jelentősége van. S innen 
érthető, hogy az egykori avantgarde híve és lelkes követője, a szürrealisták magyarázó
ja miért idegenkedik a mai szorongásos, abszurd irodalomtól. Az életigenlő magatar
tás nem békülhet ki a pesszimista világérzéssel. Ez az életet igenlő, ösztöneiben 
hordott és ésszel, értelemmel alátámasztott cselekvő világban él, és kel benne vitára 
néhányszor a nemzeti aggodalom sötét jóslataival is. Újabb lírája innen is nyeri drámai 
feszültségét: a költői én küzdelmét, vergődését, egy életelv és egy történelmi útról 
formált lehangoló tapasztalat között.

K öltői eszménye a tárgyias szemléletesség. Saját költői világa szerint is ennek 
a látásnak a híve, gyakorlati megvalósítója. Elfogulatlansága a költészetről szóló el
vek megfogalmazásában is érvényesül. Mert az érthető, hogy Petőfit a legnagyobbak 
között látja, méltatja Fazekast és Aranyt, a pálya delelőjén álló Erdélyi Józsefet, 
de hogyan illik ebbe a sorba Babits, Kosztolányi és Szabó Lőrinc; Eluard, Tzara és 
Jean Fóliáin? Illyés számára nem a stílus jelenti az irodalmat. Úgy véli, minden iro
dalmat — amely természetesen az „igazi” rangjára érdemes — számításunkból 
nem feledhetünk ki. „Az ember legegyénibb mivoltában sem lehet más, mint ember- 
szabású, emberméretű. Amit pedig ember őszintén emberien mond, azt meg kell 
értenünk” — írja. Ezzel az igénnyel közeledik az avantgardoz és a különböző 
modern irányokhoz. Ezért is lesz Illyés — szemben sok olyan alkotás vagy irányzat, 
amelyet távolinak, homályosnak, megfoghatatlanul bonyolultnak gondolunk — tár
sadalomtörténeti, lélektani és erkölcsi szempontból egyaránt fölfejthető. Az elfogu
latlanság Illyés esetében legtöbbször azt is jelenti, hogy mindennek a végére akar 
járni. Nem ismer tiltott területet, sem fölösleges fáradtságot, ha megismerésről, új 11

11 Uo. 78.
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tudásanyag elsajátításáról van szó. Már az sokat mondó, hogy elismerését nem vonja 
meg azoktól sem, akiknek egész életében nem sikerült hozzámelegednie. így van 
Adyval. Hangot adott ellenérzéseinek is, de még többet emlegette példái, érvei között. 
Kosztoláyi műveit éles hangú vitacikk megírása után rendezte sajtó alá; Babits 
megértését egy fiatalkori, számon kérő hangú vers előzte meg. Ebbe a sorba tartozik 
Szabó Lőrinc vagy Németh László méltatása. S ha lírájának változásaira figyelünk? 
Hányféle stílust avatott magáévá csak az elmúlt húsz esztendő során is ! Verszenéjében 
benne az a dallamépitkezés, amit Babits és Szabó Lőrinc versmondattana hozott 
a magyar költészetbe, aforisztikus-asszociatív hangja révén Eluard, az új prózaversek 
kísérletében a modern líra közkinccsé váló fejleményei.

Az elfogulatlanságból eredő tárgyilagos szemlélet összefonódik tanulmányaiban 
egy jóval bonyolultabb kérdés fölvetésével. Több helyütt írja: az irodalom szerencsés 
természetéből folyik, hogy az igazi vagy jó alkotás egyben mindig jó és hasznos 
társadalmilag. Az „igazi” és „jó” mellé nem tesz világszemléletileg elhatároló jel
zőt — az „igaz” és „jó” önmagában áll, ez épp a veleje Illyés eszméjének. Ezt a gon
dolatot már az 1933-as keltezésű, a Nyugat vitájában közzétett Van-e jobb- és 
baloldali irodalom? című tanulmányában föllelhetjük. „Nincs jobb- és baloldali iro
dalom, de maga az irodalom szelleme még a jobboldali pártállású írók műveiben is 
rokon azzal a szellemmel, amit mi baloldalinak nevezünk” — írta.13 Illyés éppen 
nem azt mondja e helyen, de másutt se, hogy az irodalmat vonjuk ki a világszem
léleti vizsgálódás köréből. Maga megteszi ezt legtöbb esetben, s már volt róla szó: 
irodalomszemlélete mindig gyökeresen realista, értelempárti, életközeli volt és maradt. 
Az osztályszempontok mellőzését sem róhatjuk föl: Fazekas, Petőfi, Nagy Lajos, 
Barta Sándor, Eluard méltatója világosan tudta, mi az osztály-, sőt a pártirodalom. 
A harmincas évektől mégis ez a gondolat egyik alapeszméje írásainak. Az egyik posz
thumusz Kosztolányi kötet bevezetőjében olvassuk: „A kor egyik legforradalmibb 
írójával lesz ismerkedésünk . . .  Ki kereste oly szívósan még az élet valóságát az 
elesettség furcsaságaiban s megdöbbentő egyszerűségeiben? Tán csak Móricz, az 
ellenpólusa. A tehetségben találkoztak. Az bármifajta is, mindig egy irányba kény
szerít, a valóság felé.”14 Még egy idézet le is zárja a gondolatsort: „Az ember lehet 
pesszimista, a vers maga soha, lévén a jó tett minden formájában életigenlő.”15 
Nem arról akar meggyőzni, hogy nem létezne félrevezető eszméket pártoló, ezáltal 
„hamis”, „nem igaz” irodalom. Az irodalomnak ezzel a részével egyébként alig 
foglalkozik, a jó irodalom ismérve — az érték kritériuma — , hogy hatása fölszabadító; 
tettre serkentő, életigenlő. Ez a katarziselmélet teszi képessé Illyést arra a független 
elfogulatlanságra, hogy rácegrespusztai népfi létére s az odafűző köteléket soha még 
csak nem is lazítva — egyszerre tudott népinek, polgárinak, arisztokratikusnak neve
zett írói életműveket megbecsülően, sőt lelkesedéssel méltatni. Petőfi a vitathatatlan 
nagyság a szemében, de magyar költőről szólva, a legelismerőbbet Babitsról és Szabó 
Lőrincről írta. Tudta Móricz nagyságát, de Kosztolányiról, Nagy Lajosról és Németh 
Lászlóról nem kisebb megértéssel nyilatkozott. S a francia irodalomban ugyanez az 
elfogulatlanság vezeti tájékozódását. A klasszikusok megértése magától értetődőnek

13 Van-e jobb- és baloldali irodalom? Uo. I. 173.
14 Kosztolányi Dezső. Uo. I. 246.
13 A pesszimista versekről. Uo. II. 96.
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tetszik, de már Hugo, Tzara, Eluard, Fóliáin egyidejű elismerése, költészetük ragyogó 
elemzése mintha önellentmondásba vinné a mohó tájékozódást. A  gyanút az ébreszt
heti, hogy Illyés oly szilárdan és eltökélten vallotta mindig a népet szolgáló nemzeti 
irodalom jogát, sőt egyedüli létjogosultságát. Sárköziről szóló megemlékező tanul
mányában is ilyen mondatokra bukkanunk: „Amíg az emberiség nemzetekben és 
nyelvekben él, nincs teljes emberiségű költészet nemzeti közösség nélkül. . . Költő
nek, akinek nincs népe, nincs hangja; nincs jövője.”16 A szolgálatot azonban mindig 
humanista emelkedettséggel párosította. A hűség számára azt jelentette, hogy tekin
tete a műveltség egyre szélesebb körét fogta át. Ezért nincs ellentét abban, hogy népi 
forradalmár létére a polgárinak mondott kultúra nagy értékeit is el akarja hódítani 
épp a nemzeti tennivalók sikeres megoldására. Ezért lehetett, hogy Petőfi forradalmi- 
ságát, Babits „irodalmi humanizmusát”, Nagy Lajos „vérbe szívódott” szocializmu
sát és Kosztolányi emberi részvétét egyformán magáénak érezhette.

A  költő Illyést az előbb vázolt gondolatok nélkül vajmi nehéz volna követnünk 
útján. Ez az életre biztató, cselekvésre buzdító, jóra serkentő költészet ismeri termé
szetesen a líra titkát. „A versnek arról keli szólnia, amiről más nem tud fogalmat adni.” 
De tudatossága és következetessége a versek világába is átviszi azokat a gondolatokat, 
irodalmi és életelveket, amelyeket pályája során képviselt.

S Z A B Ó  ] Ú L I A

K i á l l í t á s  a  m ű csarn o k b an
Amikor beléptünk a Műcsarnok fötermébe, még nem tapasztaltunk semmi feltűnőt. A római 
számokkal jelzett nagy nemzeti kiállítások protokoll hangulatát éreztük, szembentalálva magun
kat az első terembe kiállítandó művészek kisebb és nagyobb méretű képeivel. A bejárattól jobbra 
Kurucz D. István Mávaut megálló című képe a szokott jóérzéssel töltött el; gondos, alapos, 
értő szeretettel festett kép, nem lépi túl dimenzióit, de Kurucz D. István realizmusában most sem 
csalódunk. A paraván másik oldalánál hasonló jóérzéssel néztük Miháltz Pál Margitszigeti romok 
című képét: omló, szürke falak, barnás árnyalatok, és az egész képben mégis valami szilárdság, a 
szemlélődésben változó, gazdag világ.

Jobbra kis meghatódást éreztünk Czóbel Béla három, piros hangulatú képe előtt (két csend
élet és egy intérieur), és eszünkbe jutott a hír: rövidesen Czóbel retrospektív bemutató lesz a 
Műcsarnokban, majd eszünkbe jutott a könyv is, a nemrég megjelent kitűnő válogatás, Phillipp 
Clarisse okos előszavával.

Czóbel mellett Barcsay Jenő két képarchitektúrát állított ki múzeumi értékű és tulajdonú 
szentendrei mozaikterve két oldalán. Ha Kassák képarchitektúráival vetjük össze, Barcsaynál 
a plasztikus, montázsba formált térkonstrukció helyett balról jobbra haladó, időképzeteket 
idéző, frízzé komponált „képarchitektúrát” láthatunk, de a variációk mindenképpen érdekesek, 
s Barcsay változóképességéről, tehát fiatalságáról vallanak.

Megfordulva egy életnagyságú szoborba ütköztünk. Belépéskor átlagemlékműnek tűnt, de 
jobban megnézve megfigyelhető, hogy a patetikus-kommersz elem csupán egyetlen és tudatosan 
választott jelentésrétege. Emellett van benne igazi és őszinte megrendülés is. A kiszedett, egymás 
mellé rakott utcakövek olyan gondosan sorakoznak alapzattá, olyan valóságosan idézik napjaink

16 Sárközi György. Uo. II. 173.
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feltépett, örökké javítgatott útburkolatait, hogy a szobrot nagyon komolyan kell vennünk. Az 
útburkolat felett két agyonnyűtt bakancs, egy ferde síkban mintázott fiatal test és egy lehajtott 
fej. A bronzból öntött férfi közönséges keményfa korlátnak támaszkodik. Arca a fényképek 
alapján azonnal felismerhető. Radnóti Miklós emlékművét Varga Imre mintázta.

A kiállításon később sokszor előbukkanó humort az első teremben még csak egy alkotás 
képviselte: Segesdi György 70 cm magas acélszobra. A címe Stabil mobil. Jó vicc, a cím is, és a 
valóban nem mozgó gömbszerkezet is, amelyben minden szabadon lengő fémlapocska, minden 
ívben hajló térelem mozgásra van teremtve. De a mobil stabil, nem mozog. Testvérei a világ min
den kiállításán látható fémszerkezetek, elektromos masinák, fényjátékok, amelyeket pöckölni, 
nyomni, rángatni lehet, de ez a mobil másnak készült, stabil, és nem mozog. Talán azért, mert 
nem engedik? Nem, a kiállítás rendezőitől már nyugodtan mozoghatna, hiszen a következő 
teremben maguk a rendezők írták rá Haraszty István Egyenlet című vas-vörösréz plasztikájára: 
Mozgatni szabad ! Meg is indította néhány látogató, s a három méteres szobor lassan, méltóság- 
teljesen, mint a lábát váltogató gólya, a másik oldalára billent. Ő  a komoly játékok közé tarto
zott. Segesdy viszont igazán jól sikerült karcolatot csinált — fémlapokból.

A második teremtől, mint ez általában mindig is lenni szokott, felgyorsult a kiállítás ritmusa. 
,,Céhbeliek és amatőrök”, háromképes, kétképes és egyképes mesterek váltogatták egymást, és 
igazán őszintén örülnünk kellett, mert sok átlagosan jól sikerült képpel és néhány különösen 
érdekes képpel is találkoztunk ezután. Ismerősként köszöntek vissza a más kiállításokról már 
ismert alkotások s az olyan művek, amelyek ismert problémakört ismert eszközökkel mutattak 
be. Deim Pál Csend című temperáját Szentendrén, Nagy B. István Barna Zsámbékját talán egy 
„kétmilliós kiállításon” láttuk. Szalay Ferenc újabb portrét készített egy tsz-elnökségről, 
Kokas Ignác még mindig mámoros a felfedezett festészettől. Talán mégis van valaki — álltunk 
meg Tóth Menyhért Könyv című képe előtt —, aki Derkovits utolsó korszaka rózsaszínjeire, 
darabos formáira rezonál, egészen más képi világból kiindulva. Ha véletlen is ez a hasonlóság, a 
kép szép, tiszta rózsaszín-fehér-szürke líra. Baloldalt konstruktív-op sarok! Korniss Dezső kal
ligráfiája már klasszikus nonfiguratív alkotás. Fegyelmezett és pontos, monumentális és közvet
len. Mathieu mellette zavarosnak hatna, s csak a japán avantgárd nagyjaihoz vagy a 16—17. 
századi Korán-szövegek tiszta klasszicizmusához hasonlítható. A „hosszú távra berendezkedett” 
Korniss (Körner Éva meghatározása!) egyszerre fiatalként és érett öregként „megállt” festményé
vel a legmerészebb arányú fiatalok, Hencze Tamás és Keserű Ilona kompozíciói mellett.

A sarokban másik „öreg” absztrakt. Gyarmathy Tihamér sokszólamú Kozmikus kompozíciója 
önelvű op-változat, a nemzetközi mozgalom előtt és attól függetlenül. Az áramlatok változása 
szerint ők éppen most mennek ki a divatból Európában, de ettől függetlenül jelentősek maradnak 
negyedszázada formált nyelvük következetes őrzésével.

Lakner László újabb leltári tárggyal, ezúttal fehér alapra festett régi filmkockával jelentkezett. 
Olajban és rézkarcban állított ki két hasonló kompozíciót. A legutóbbi „kétmilliós kiállításon” 
hatalmas szőrsuba leltári kartonját mutatta be, most polgárháborús jelenetet. Talán már több is 
létezik ebből a sorozatból. Jó lenne ezt az együttest külön kiállításon látni, hogy értékelhessék, 
elemezhessék kritikusaink minél több oldalról, minél többféleképpen!

A kicsit édeskés naiv realizmust (vagy annak látszatát!) Galambos Tamás, Berki Viola, Gánó- 
czy Mária képviselték a kiállításon, majd groteszkbe fordultán Anna Margit Szent családja és 
Schéner Mihály Mézeskalácshuszárjai. Már tradicionális képtípusként néhány ikonosztáz is 
felvonult (Országh Lili, Bálint Endre művei).

Ahogy siettünk képtől képig, régi rossz szokás szerint egyedül festményeket keresgélve, tárló 
állta utunkat. A rendezők ügyesen gátakat emeltek, hogy ne felejtsük el a kisművészetet sem. 
Szőllősy Enikő XX. század című éremsorozata, Szentirmai Zoltán plakettjei, Ligeti Erika, Tóth 
Sándor. Kiss Nagy András érmei reprezentálták éremművészetünket.

A kupolateremben kicsit panoptikumszerű reprezentatív szoborbemutató fogadott. — Itt 
látható a mi kis monumentalizmusunk ! -— hirdette a kiállítási terem fele érzelmesen és öniróniá
val. — Itt vannak a kétméteres vaslemez plasztikák és a háromméteres gipszek! A mészkövek és 
alumíniumok! A haldokló szarvasok, a halottas menetek, a lánglelkű költők, és mellettük a rongy- 
gyá elázott alkoholisták egy kerti pádon, nem kevésbé lánglelkűen és hozzánk egy kicsit közelebb ! 
Itt vagyunk, mi, magyar szobrászok, erényeinkkel és hibáinkkal, mindent elöntő nagy érzelmeink
kel és minden stílusunkban felbukkanó szecessziós bőbeszédűségünkkel! Soha nem látott nagy 
bemutató! Az egyik direkt pop, a másik popnak is nézhető!
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A  legkomolyabb nagyplasztika a teremben Schaár Erzsébet müve, a Fal előtt, fal mögött. 
Jól ismert, bemutatott, elemzett alkotás. De jó újra látni, ahogy újra hallani egy jó zeneművet. 
Ez a szoborcsoport számomra Bartók Kékszakállúját idézi. A régi asszonyokat s a pillanatot, 
amikor már a második is az első állapotát készül felvenni. Sok Bartókhoz címzett mű volt a kiál
lításon. Talán ezért érezhető inkább Bartók Schaár Erzsébet plasztikájában.

A  Fal előtt, fal mögött korát t ekintve még igen friss alkotás, de már benne van a XX. századi 
magyar szobrászat történetében. Tökéletes magányban állt a teremben, és rá nem terjedt ki a 
Professzor hatalma sem.

A  Professzor ott ült szemben a panoptikummal, és hűvösen figyelte az ágáló vagy földön 
fetrengő alakokat. Aranyvörös parókája eltakarja keskeny, kopasz fejét, szemét félig lehunyja, 
mintha valami nagyon elvont tudományos problémán gondolkoznék, pedig csak a jelenlevőket 
leltározza, vagy talán ördögi cselszövéseken tűnődik. Hátradől alacsony, kényelmetlen székén, 
lábát előrenyújtja, mozdulataiban megcsontosodott szigor és könyörtelenség. Asztala épp olyan 
bútorcsúfság, mint a széke, s csak a régi könyv asztalán valóban szép tárgy. De ezt csak eszköz
ként, attribútumként használja, valójában semmi köze hozzá. Amíg kezét nem figyeltük, úgy 
tűnt, a Professzor az írott betű legnagyobb ellensége.

A  szobor (Varga Imre műve) megformálásában van valami swifti monumentalitás, s ezért 
talán a kiállítás egyik legjelentősebb alkotása volt.

Vajon mi lehet, mit jelenthet ez a Professzor? — próbáljuk találgatni. (Attól távol állunk, 
hogy személyre szóló persziflázsnak nézzük. Nem is az!) — Talán a műkritika?! A művésznek, 
mondják, többször ellensége, mint barátja. (Persze csak a gonosz kritikusok !) — Nem, ez a hely
telen, megcsontosodott tradíció! A XVIII. században már kiszáradó akadémia! — A bürokratiz
mus, a sematizmus, a kötelező olvasmányok . . . Vagy talán mégsem? S ez a szobor a híres 
Hatvani professzor Debrecenből, akihez még többször vissza kell térnünk, hogy igazán meg
ismerjük.

Csak találgattuk a Professzor jelentését, de egyre vidámabban és szabadabban mozgó fantá
ziával.

О pedig csak nézett minket összehúzott szemekkel, szenvtelenül és félelmetesen. Csak azt nem 
tudta, amit optimistán érezhettünk előtte: megformálni annyi, mint legyőzni!

*

A szobrászok termében a nagyplasztikák csinnadrattája mellett volt egy másik, ettől független 
kiállítás. A portrék galériája. Egyesek szerint már nem korszerű ez a műfaj, pedig, úgy tűnik, 
minden generációban születnek új megoldásai.

Gádor Magda nemes Szobrász portréja mellett kicsit meglepnek Konyorcsik János szatirikus 
portrészobrai. (A művészt eddig csak emlékműveiről ismertük.) Érzelmes és tartózkodó Tóth 
Sándor Ilije (Miskolcon láthattuk, februárban, harmonikus, szép kiállítását), és teljesen újszerűén 
monumentális, szépen faragrtt kőtömb Veszprémi Imre vörösmárvány Lenin-feje. Nem a sokszor 
ismételt arcvonásokat keresi, de őskori szobrok erejével ruházza fel az ábrázolást. Az ideál
portrék sorát egy másik teremben Papachristos Andreas antik torzókat idéző, Homéroszt ábrá
zoló mészkő-fejével szaporította.

A kisplasztikák közül, melyek elszórtan jelentek meg a kiállításon, Berceller Rezső Tankembe
rek és Csoport című szobra kiemelkedő. A művész célja, halljuk ismerőseitől, „korunk heroiz- 
musának” kifejezése, eszközei ehhez igen leleményesek és energikusak. Rajta kívül feltűnt még 
Szentirmai Zoltán Nikéje, Vigh Tamás Ősök idézése című csoportja, Asszonyi Tamás Prófétája 
és ismét Schaár Erzsébet Ablaksora. Nagyra nőtt és ígéretes kisplasztika Csikszentmihályi Róbert 
Háború című, rozsdamarta, véres kardja.

Érdeklődéssel várjuk az őszi kisplasztikái biennálét, ahol majd e művészek együttesen léphet
nek fel, és összemérhetik műveiket más országok kisplasztikájával is.

Kisplasztikák után kutatva, közben megnéztük a grafikusokat is. Nem volt olyan szuggesztív 
válogatás, mint az 1968-as Mai magyar grafika című kiállítás a Nemzeti Galériában, de volt 
néhány érdekes lap és néhány új név is a kiállításon. (Például Bálint Endre, akit elsősorban festő
ként tartunk nyilván, s aki most ismert, szeszélyes, mozgékony formaelemeivel és szép tüzes színek
kel három boszorkányosán ügyes linómetszetet mutatott be.) Talán fáradtabbá váltunk, mire a 
bal oldali termekbe értünk, de valahogy közömbösebbek maradtunk a becsült derékhad munkái 
előtt. A komplikált kompozíciók, a technikai bravúrok nem hatottak meg, s a finomra élezett
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gondolatok, bonyolult témarétegek szövevényében sem tudtunk friss érdeklődéssel böngészni. 
A hatvanas évek csodálatos felfutású grafikája korszakot zár (jó lenne már egy külön történeti 
bemutató!), s talán új lélegzetvétellel új korszak előtt áll. De ezt nem elsősorban a kiállítás anya
gából következtethettük. Az Űj müvek című kiállítás oldaltermeibe zsúfolt anyagból csak Engel 
Tevan István egyszerű rézkarcán, Kőhegyi Gyula vaskarcán és Rozanits Tibor zárt világú linó
metszetein tudtuk kicsit pihentetni szemünket.

Kondor Béla három szerény rézkarca mellett azért meg kellett állni. A témája régi: a háború. 
Magasból jött, hirtelen csapás, mindazok számára visszatérő rémálom, akik már éltek a 2. 
világháború idején. A téma nem évül el a művész számára sem, mindig kell hogy szülessenek 
újabb változatai.

A kiállítás utolsó élménye Lantos Ferenc (a Nemzeti Galéria pécsi tárlatát is ő zárta) tűz
zománca. A címe Kék-sárga tulipánok. Lantos műve új ornamentika, egyszerű, tiszta, energiával 
töltött elemekből. A tulipánok sora folytatható és elképzelhető valahol falon. A katalógusban 
Írhatták volna nyugodtan a murális művek közé.

*
Az Új művek kiállítást általánosan csak a Műcsarnok korábbi nagy nemzeti tárlataihoz viszo
nyítva lehet értékelni, hiszen sem történeti kiállítássorozatokhoz — mint pl. a székesfehérvári 
20. századi periódusokat bemutató kiállítások voltak —, sem pedig képzőművészeink csoportos 
vagy egyéni bemutatóihoz nem hasonlítható. A nagy, heterogén seregszemle műfaját, úgy látszik, 
a Magyar Művészek Szövetsége is túl nyomasztónak, bombasztikusnak érezte, s a kiállítás észre
vehetően új szemléletével, a beküldött régebbi és újabb művek könnyedebb, ironikusabb csopor
tosításával próbálta a tárlatot oldottabbá tenni. Az élvezhető művek százalékos aránya az egész 
kiállításhoz viszonyítva nem volt rosszabb, mint a korábbi hasonló jellegű hazai, sőt a hasonló 
típusú külföldi kiállításokon. Lehet, hogy még jobb is volt. Művészek, művészegyesületek elhatá
rozásaiban az előretekintő, új utakat kereső vállalkozás feltétlenül ígéretes, ha megvalósítása 
ilyen össznemzeti formában nehezen is képzelhető el. Biztató, hogy bár minden művészt véletlen
szerűen kiválasztott alkotás képviselt, a kiállítás összképe nagyjából reálisan tükrözte jelenkori 
művészetünk helyzetét.

f l z  í r ó  ( e l e l
K O L O Z S V Á R I  G R A N D P I E R R E  EMI L

Irodalom  és iroda lom tudom ány
Volt néhány periódus az életemben, amikor a külső körülmények kedveztek, ilyenkor 
hozzányúlhattam a saját témáimhoz, és a saját hangomon beszélhettem róluk, soha
sem mindenről és sohasem teljes hangerővel. Egyébként régen megállapították, hogy 
az irodalom és a történelem nem egyazon úton halad, néha ugyan megesik, hogy a 
két út eggyé olvad, többnyire nagy társadalmi változások előestéjén vagy a társadalmi 
rend megkövülésének korszakában. Mindez általánosság, amely ily differenciálatlan 
megfogalmazásban inkább jelez valamit, semmint állít. Amennyire ismereteim ter
jednek, olyan történelmi korszak sohasem volt, amely a társadalmi érdeklődésű 
írónak teljes szabadságot adott volna véleménye nyilvános kifejezésére. Egyetlen 
íróról tudok, aki megengedhette magának, hogy a hatalommal ne vessen számot,
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Voltaire. Uzsorával, különféle spekulációkkal óriási vagyont harácsolt össze, aztán 
a svájci határ közvetlen közelébe költözött, s olyan szabadon írt, ahogyan se előtte, 
se utána senki. A történelem is kedvezett neki, hiszen egy óriási forradalom elő
estéjén írta gyilkos cikkeit és pamfletjeit.

1945 utáni pályafutásom során két olyan periódust éltem át, amely művészileg 
felszabadított. Az első korszak 1948-ig tartott, e néhány évben írhattam egy sereg 
témáról, amelyekhez a Horthy-korszak alatt nem nyúlhattam. A másik kedvező 
periódus a hatvanas évekkel köszöntött be életembe. Miután egy álfilozófus támadásai 
következtében egy ideig nem dolgozhattam, váratlanul kitüntettek a József Attila- 
díjjal, vagyis menlevelet kaptam, amely jelezte, hogy az exkommunikáció amúgy sem 
volt hivatalos. Onnan idáig többet publikáltam, mint az előző húsz esztendő alatt. 
Ez természetesen nem következhetett volna be, ha a szellemi légkör nem változik 
meg gyökeresen.

Ma már nincsenek fiókban porosodó kéziratok — ismert írókra célzok, mert 
egyébként, ugye . . .  ! ? Ma a szerkesztők nem tébolyodnak meg a „szempontok” 
labirintusában, s nem tébolyítják meg áldozatukat. Ma az író maga keresi a témát, 
nem kötelező mindenhol a jót látnia, olyan figurákat írhat meg, akikkel találkozott, 
s olyan eseményeket, amelyek a jelen körülmények között „megtörténhettek”. 
Egyszóval felszabadult a légkör egyetlen humánus, ma már világszerte ismert s 
következetesen alkalmazott elv következtében, amely szerint aki nincs ellenünk, az 
velünk van.

A második világháború utáni irodalomra — csak a szépprózáról beszélek — az 
jellemző, hogy nehány nagy tehetség kivételével, ami az irodalmi és az irodalomban 
feloldódó eszmei áramlatokat illeti, ez a korszak szinte részlethű másolata az első 
világháború után kibontakozó irodalomnak. Csak óvatosságból beszélek „néhány” 
tehetségről, mert véleményem szerint egyetlen igazán eredeti író tűnt föl ebben a 
korszakban : Sámuel Beckett. Sapienti sat, mit jelent az eredetiség irodalomtörténeti 
szempontból.

Kafka nem érte meg a második világháborút, de népszerű a háború után lett, 
akkor akadtak méltatói, követői és epigonjai, mégpedig tömegével. Az úgynevezett 
formabontás, amellyel a „Hat szerep keres egy szerzőt” botrányos bemutatóján 
találkozott először a közönség, a második világháború után vált divatossá és terjedt 
el színpadszerte ; Pirandello egyéb hatásaival is lépten-nyomon találkozik a tájékozott 
színházi néző. Újságként robbant bele a szellemi életbe az egzisztencializmus, holott 
hosszú és gazdag múlt áll mögötte, s még akkor sem tekinthetjük újnak, ha a Sartre 
nevével jegyzett egzisztencializmust elkülönítjük az ősöktől, hiszen az „Undor” 
1938-ból való. A hipermodern Ingmar Bergman filmjei az egzisztencializmus ősének, 
az 1855-ben elhunyt Sörén Kierkegaard filozófiai tételeinek művészi átültetései. Az 
amerikai behaviorizmusra alapított írói módszer — amelynek legelismertebb mű
velője Ernest Hemingway — ugyancsak a béke beköszöntésével vált közkeletűvé, s 
olyanok között is, akik soha Watsonról és elméleteiről nem olvastak, sőt nem is 
hallottak. A típusszerkesztés, amelynek legnagyobb hatású képviselője Kretschmer, 
pszichológiai módszerekkel indult és szociológiai módszerekkel született újjá, ugyan
csak a háború után, hogy csak egyet idézzek sok művelője közül, például Wright 
Mills munkáiban, aki egyébként éppúgy elveszett az alosztályok dús tenyészetében, 
mint maga a német mester. Nem felelőtlenség az izmusok újjászületéséről sem beszél
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ni, az pedig tévedésből sem vonható kétségbe, hogy Brecht és vele a weimarizmus 
renaissance-át éli.

További párhuzamok felsorolása helyett a végkövetkeztetéssel folytatom; a má
sodik világháború utáni irodalom eredetisége — mint korszaké — éppen az, hogy 
nagyjából tükörképe az előző irodalmi korszaknak. A művek értéke más kérdés, 
egyébként nem ritka, hogy az újjászületett áramlat jobb műveket ihletett, mint az 
ősáramlat a maga idejében. Tudomásom szerint ez a jelenség egyedülálló az irodalom- 
történetben, pontosabban azoknak az irodalmaknak a történetében, amelyeket úgy- 
ahogy ismerek. Izgalmas tárgy egy világirodalmi érdeklődésű, Toynbee méretű 
kutatónak.

Egyszóval a korszak uralkodó vonása a világirodalomban az epigonizmus és az 
eklekticizmus. Nálunk sem más a helyzet. Most elő kellene rukkolni a bizonyítással, 
s elsorolni, hogy melyik pályatársam keveri Kafkát Thomas Mannal, Hemingwayt 
Kafkával, Jókait Azsajevvel, Móricz Zsigmondot Thomas Mannal — mert ilyen is 
van —, ki szívta magát teli Karinthyval, Musillal, vagy Tersánszkyval, Szabó 
Dezsővel stb. Egy gyakorló prózaíró részéről ez nem volna ízléses, mert ha százszor 
közbeszúrnám, hogy magam is tanultam ettől és ettől, a megállapítások vádnak 
hatnának és a saját érdekemben végrehajtott esztétikai manipulációnak. Maradjon 
ez a feladat a kritikusokra és az irodalomtörténészekre, akiknek egy része amúgy 
sem igen tudja, milyen oldalról közelítse meg a kezébe került művet.

Óriási az irodalmi termelés meg az olvasási kedv, a légkör, mint fentebb említet
tem, kedvező, igazi irodalmi élet valójában még sincs. Hiányoznak a szellemi és az 
anyagi keretei.

A két világháború között voltak kristályosodási pontok a Nyugat, a Napkelet 
és az Új Idők körül, voltak különböző kávéházi asztaltársaságok, volt Kassák-kör 
stb. 48 után az úgynevezett irodalompolitika mindezt egy csapásra megszüntette. 
Aki kávéházba járt — már amennyiben maradt kávéház —, arról nem azt tételezték 
föl, hogy a szabad versről vagy az absztrakt művészetről vitázik, hanem hogy kon- 
spirál.

Ma semmi sem gátolja a közös ízlésűeket, hogy hetenként, havonként összejöjjenek 
kocsmában vagy kávéházban, hacsak a mélyen belénk gyökeredzett hagyomány 
nem. Irodalmi, művészeti csoportok létrejöttének alapfeltétele az elméleti érdeklődés, 
az ízlésbeli rokonság vagy a közös ellenség. Fénykorában a Nyugat programja az 
elöregedett epigon irodalom tagadása volt, a Napkelet arculatát az a törekvés ha
tározta meg, hogy elhatárolta magát a Nyugattól, az Új Idők a nagyközönségre 
támaszkodott, s a szerzőit ötven-százezres példányszámokban adta ki. Ha nem is 
sokat, nem is világosan, nem is következetesen, mindenhol megköveteltek valamit. 
Az író társaságot választhatott magának. Bizonyos feltételek mellett megjelenhetett 
a neve Babits és Kosztolányi neve mellett; egyazon tartalomjegyzékben Tormay 
Cecillel vagy Gulácsy Irén és Gyula diák nevének társaságában.

Ma erre nincs mód. Minisztertanácsi határozattal sem érhetné el egy író, hogy a 
tartalomjegyzékben a neve ne két olyan név között szerepeljen, akikkel az égvilágon 
semmilyen közösséget nem vállal. Holott lehetőség volna a differenciálódásra, hiszen 
ívszámban országosan legalább kétannyi folyóirat jelenik meg, mint a két világháború 
között. Csakhogy valamennyi folyóiratnak ugyanaz a profilja, az egyiknek kevesebb 
ívben és több vidéki, mint fővárosi munkatárssal, a másiknak az ívszáma bővebb,
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s az írógárdája elsősorban fővárosi. Más különbség nemigen észlelhető. Eklekticiz
mus, franciasaláta-szerű tartalomjegyzék — valamennyi folyóiratunkra ez jellemző.

Hogy mitől várhatnánk pezsgést, megújulást az irodalmi életben? Többek közt 
néhány exkluzív folyóirattól. Ezek között lehetne olyan is — hogy ne a saját malmom
ra hajtsam a vizet —, amelyik realista Íróval szóba sem áll.

Az is csak duzzasztaná egészségünket, ha megszűnne a manapság lépten-nyomon 
tapasztalható munkamegosztás könyvírók és folyóiratírók között. Félreértés ne 
legyen, nem a kezdőkről van szó. Ugyanis az a helyzet, hogy minden folyóiratban 
van egy sereg „belső” író, státusban vagy főmunkatársként, akik a folyóiratukon 
kívül alig-alig vagy egyáltalán nem jutnak közlési lehetőséghez, mert még a másik 
folyóirat szerkesztősége sem ismeri el őket; a maguk portáján belül viszont királyok, 
sőt császárok, s kiszorítják a folyóiratból azokat, akik az egész magyar irodalmi 
termés zömét — itt talán jó  a kifejezés — alkotják.

Ha esztétikai, világnézeti okokból járnának el így, elvi szigorból, olyanféle el
fogultságból, mint a francia szürrealisták, akik egyéb fenegyerekeskedések mellett 
például „dögnek” nevezték Anatole France-ot egyedül és kizárólag azon az alapon, 
hogy az övéktől különböző művészeti hitvallása volt. Nálunk soha nincs „dög” 
az irodalomban, és nem azért, mert kis nemzet vagyunk, és minden erővel védenünk 
kell műveltségünk kincseit, ami nagyjából elfogadható mentség volna, hanem mert 
a langyos eklekticizmus életelemünkké vált. Némely irodalomtörténészek és kriti
kusok egy sereg rossz írót iparkodnak elfogadtatni a közönséggel újra és újra. 
klasszikusainkat pedig nagyjából úgy ítélik meg, mint egy évszázaddal ezelőtt. 
Keresztury könyvéből nem tudunk meg többet Aranyról, mint amit már az öreg 
Schedel révén tudtunk. „Ez amolyan Jókai-figura” — hangzik a megvető ítélet, de 
ha rossz kritikát ír valaki, senkinek nem jut eszébe azt mondani, hogy „ez amolyan 
Gyulai-kritika”. A zsenialitás és a korlátoltság közül mi az utóbbit választottuk. 
Közben ellenforradalmak és forradalmak zajlottak le, a közízlés azonban megre
kedt itt.

A belénk gyökeredzett rossz hagyományok még egy példáját említem. A magyar 
író többnyire monologizál, mint a bihari remete, mert partnere nincs, vagy ha mégis 
van, nem a közös ízlés, a közös gondolkodás, hanem a közös érdek révén. A csopor
tok összetartó ereje az érvényesülési törekvés, nagyobb vagy kisebb becsvággyal, 
lényegében mindegy. Pompás példa erre a népies írók csoportja, amelyben kitűnő, 
de a legkülönfélébb gondolkodású írók és költők verődtek össze, hogy milyen céllal, 
azt Németh László pontosan megírta az „Ember és szerep”-ben: — az előttük 
járó nemzedék örökébe kívántak lépni. Ugyanezt volt a programja az „Újhold” 
köré csoportosuló íróknak. Ez a cél részükről már csak azért is nehezen lett volna 
megvalósítható, mert az egyébként számos nagy tehetséget magába foglaló csoport 
tagjai rendkívül keveset publikálnak. Az sem érdektelen, hogy az ő Németh Lászlójuk 
Lengyel Balázs. A pécsi találkozó fiatal türelmetlenjei sem akartak mást, mint el
fogadtatni magukat, azzal az egyetlen megokolással, hogy most ők, vagyis az ő 
„nemzedékük” van soron.

Folyóirat a fiatalok részére! Újra és újra elhangzik a kívánság vagy követelés. 
H olott a biológiai fiatalság nem szavatolja a szellemi s még kevésbé a művészi 
fiatalságot. A követelés gyakorlatilag azt jelentené, hogy a folyóiratok szerkesztőit 
minden 25 — 30 évben ki kell cserélni fiatalokra, nyugdíjba kell küldeni a korhatárt
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elérő költőket és írókat stb. Nem ez a megoldás, hanem amit megpedzettem az 
„Új Hang” ankétjában, de ironikus formában, s mivel az iróniára, némelyek szerint, 
mi nem hajiunk, noha már Pázmány Péter az irónia mestereként robbant bele próza- 
irodalmunkba, s mivel az értő olvasás sem nemzeti erény, a javaslatot még az érde
keltek sem „szúrták ki”.

Szerintem a fiatal írók nehéz helyzetén eredmények reményében azzal lehetne 
segíteni, ha első könyvükért dupla tiszteletdíjat kapnának s ezzel könnyebbséget a 
második kötet megírására, vagyis az úgynevezett beérkezésre. A  beérkezett író kevésbé 
hajlamos arra, hogy az előtte járó nemzedékben lássa érvényesülése akadályát, 
következésképp több ideje jut művészi kérdésekkel való foglalkozásra. A „meszes
gödör” szemlélet akadályozza az igazi irodalmi élet kibontakozását.

Segítséget ehhez az irodalomtudomány sem nyújt, mert nem tájékoztatja ered
ményesen sem a nagyközönséget, sem a hozzáértőket. A tudományt nem elég művelni, 
szervezni is kell, s ehhez megvan az anyagi alap, megvan a kormány támogatása, 
de vagy hiányoznak a megfelelő szervező, nagy koncepciójú tudósok, vagy az örökös 
intrikákban semlegesítik egymást. Mindezek ellenére az úgynevezett irodalom- 
tudomány világában is van némi pezsgés, a kár az, hogy ebből az irodalmi élet 
fölötte kevés hasznot húz.

Akadálya az irodalmi élet kibontakozásának a sok megmerevedett értékelés, 
amelyet irodalomtörténészek, kritikusok úgy adnak kézből kézbe, hogy még az ujj
lenyomatuk sem látszik meg rajta. Éveken át figyeltem, hogy a legkülönfélébb rangú 
és rendű beszámolókban vajon mikor jut eszébe valakinek Szabó Pált Veres Péter 
eleibe tenni, ha másért nem, az alfabetikus sorrend kedvéért. Véletlenül sem esett 
meg. Annak idején Lukács György fejtegette, hogy irodalmunkban mindegyik tár
sadalmi rétegnek megvannak a maga képviselői, a szegényparasztságé Veres Péter, 
Szabó Pál stb. A sorrend megmaradt álló szedésben azoknak a fejében is, akik azóta 
rég strukturalisták lettek. Igaz, a betáplálás korában élünk.

Nemrég nagyszerű irodalmi élményben volt részem, elolvastam Sütő András 
könyvét: „Anyám könnyű álmot ígér.” Szociográfiai munka a Mezőség utolsó húsz
harminc évéről, az elején s a végén akad egy-egy gyöngébben sikerült fejezet, de ez 
mitsem változtat a tényen, hogy a könyv remekmű. Ilyen szép, ilyen tiszta, ilyen teljes 
magyar nyelven manapság senki sem ír. Az utóbbi évtizedek terméséből e tekintet
ben egyetlen magyar mű sem közelíti meg, ide értve a Puszták népét is. Szociográ
fiai munka, írtam az elején, az, de úgy, hogy egyben regény, költemény, törté
nelem, apró de sokat kifejező történetek gyűjteménye. Az író a nyelv egész ská
láján otthonosan mozog, ezért teljes a nyelve. Legnagyobb erénye, hogy olykor 
bonyolult lélektani, szociológiai folyamatokat fejez ki olyan intellektuális könnyed
séggel és pontossággal, amelyre kevés példát találunk irodalmunkban. Ha százszor 
így van, akkor is legalább száz év beletelik, amíg valaki ezt észreveszi, mint ahogy 
száz évig kellett várni arra, hogy Szabó Dezső figyelmeztessen Petőfi egyik-másik 
költői képének hamisságára.

Mai prózai irodalmunk tömérdek új jelenségről tudósít, teljesebb vagy hiányosabb, 
sikerültebb vagy sikerületlenebb formában. Visszakaptuk jogunkat a látásra, tehát 
sok mindent észreveszünk. Ennek előrebocsátása után hadd hívjam fel a figyelmet egy 
mind szélesebb körben terjedő beteges tünetre vagy divatra, ahogy vesszük. Az új 
divat lényege az, hogy az író valamely gyakorlati kérdésből morális kérdést csinál,
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s a hőse ahelyett hogy a helyzetből levonna valamilyen konzekvenciát, s ahhoz képest 
határozná el magát erre vagy arra — iszik és füstölög magában, vagy iszik és beszélget 
meghitt barátjával, vagy a karosszékben cigarettafüst mellett idézgeti a múltját. 
Akár így, akár amúgy, a lényeg mindig az, hogy a végén nem csinál semmit, mert 
be nem  vallott célja éppen az, hogy kitérjen a cselekvés kényszere elől, és erre ürügyet 
találjon.

Igen jellemző' ebből a szempontból, már csak a szerző személye miatt is, Horváth 
M árton könyve, a „Holttengeri tekercsek”, mert hű tükre egy korszak gondolkodás- 
módjának s annak, ami abból máig megmaradt némelyek tudatában; a gyökerek 
természetesen mélyen belenyúlnak történelmünkbe. Horváth Márton forradalmár 
hőseit sohasem feladatokkal, pontosabban, építő feladatokkal szembesíti, hanem az 
erkölcshöz, az eszmékhez való hithez való viszonyukat vizsgálja, a lényegre egyszerű
sítve : arra keres feleletet, hogy ki az igazi forradalmár. Nincsen tudatában annak — 
vagy talán a későbbi kötetekben tér ki ezekre a kérdésekre — , hogy az a fajta forra
dalmár, akit ő leír, elvégzi a feladatát, tegyük fel, felrobbant egy hidat, s ha több 
robbantásra nincsen szükség — elmegy valamelyik vállalatba „unatkozó ember
nek” .

Vannak forradalmárok, hogyne volnának, akik nemcsak a forradalom kivívásában 
végeztek nagyszerű munkát, hanem a szocializmus építésében is. Horváth Márton 
forradalmárai nem ilyenek, nem gondolnak arra, hogy a régi helyébe új hidat kell 
építeni, s akkor mérnökökön, munkásokon, parasztokon a cselekvés sora, hanem 
valahol nagyon messzi a romos hídtól, morális aspektusból állnak hozzá a helyzet — 
de hiszen a regényben nincs is helyzet, annyira elrugaszkodott a mindennapoktól — 
megvitatásához.

További magyarázgatás helyett hadd hivatkozzam Reymont egyik legszebb 
novellájára, amúgy fejből, tehát ami a részleteket illeti pontatlanul: — az ütközetnek 
vége, a hadak elvonultak, nyomukban pusztulás. És akkor a reménytelenül kihalt 
tájon feltűnik a paraszt a lovával és az ekéjével, eltakarítja a romokat, s hozzálát 
szántani, kerülgeti a sárba fulladt ágyúkat, mint ahogy a mi parasztjaink kerülgették 
a szántóföldeken a kilőtt tankok nem oszló, rozsdálló tetemeit.

Jön a paraszt, és új életet teremt.
A  cselekvő embernek kisebb a becsülete nálunk, mint a moralizálóé, a gondolkodó

nak kisebb, mint a fecsegőé, a jó  kédélyűnek kisebb, mint a nagyképűé, a vígjátéknak 
kisebb, mint a tragédiáé. A z egészségtelen értékelések sorát tovább folytathatnám, 
de minek.

Ú j társadalom — új embertípus. Erről az unalomig sokat hallottunk és olvastunk. 
Ideje volna végre tudományosan felmérni, hogy valójában mi a helyzet. Szubjektív 
benyomásom az, hogy mai tárgyú regényeinkben újra meg újra visszatérnek Móricz 
Zsigmond alakjai Sarkadinál, Cseresnél, Galgóczinál, Sánta Ferencnél stb. Mások, 
nál Jókai-figurákba botlom, mikszáthi bölcsességbe, Karinthy-féle groteszkre, s 
nagyon gyakran az a benyomásom, hogy más a regények világa, más maga az élet, 
vagyis hogy a regények lapjain más figurákkal találkozom, mint az utcán, a hivata
lokban, az üzemekben — ha ellátogatok. Mindez azonban szubjektív benyomás.

N agy szolgálatot tenne irodalmi életünknek az a kutató, aki az utóbbi évtizedek 
regényterméséből sorra elemezné mindazokat, amelyek jelenünkkel foglalkoznak, 
és ezeknek a regényeknek a hőseiből arcképcsarnokot állítana össze, az új ember
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típustárát, statisztikai felvételét. További érdekes és hasznos feladat volna az ilyen 
módon megrajzolt típusokat összevetni a magyar irodalomban régen meggyökerese
dett embertípusokkal. Összevetni például a mai Kárpáthy Zoltánt a régivel, a Dúvadat 
Túri Danival, Hübele Balázst a mai típussal, János vitézt vagy Toldit, vagy Kemény 
töprengő' hőseit másokkal. Ilyen felvétel nélkül soha nem tudhatjuk meg, hogy az 
új magyar próza alkotott-e csakugyan új regényhősöket. De semmiképpen sem az 
érdekelné az olvasót s a nagyközönséget, hogy a típus struktúra-e vagy modell.

Olyan tudományos vállalkozásokra, mint az Értelmező Szótár, a Szófejtő Szótár, 
a Magyar Irodalom története stb. nálunk sokkalta gazdagabb országok költség- 
vetésében sincs ekkora alap, hogy csak egy példát említsek. Nem kétséges, sok az 
áltudós, az álíró, az álszervező, és az sem ritka, hogy némelyeknek a szerkesztés buli 
és nem munka. Következésképpen sok fiatal író és tudós szorul ki a pályáról, de 
sokan bent maradnak. Tehetség, anyagi alap, kedvező légkör, a virágzásnak minden 
feltétele megvan. De virágoznunk nekünk kell, s nekünk kell módot találnunk, hogy 
valóban virágozzunk.

Régi magyarországi nyomtatványok
1473-1600

Készült az Akadémia könyvtörténeti munkabizottságának irányítása alatt Borsa 
Gedeon, Hervay Ferenc, Holl Béla, Käfer István és Kelecsényi Ákos közreműkö

désével

Nemzeti múltunk és kultúránk emlékei közül a régi írások és könyvek mondanak számunkra 
a legtöbbet. A RÉGI MAGYARORSZÁGI NYOMTATVÁNYOK c. kötetben -  a néhai 
Szabó Károly professzor közel száz éves Régi Magyar Könyvtárát kiegészítve, helyesbítve, 
tökéletesítve — azokról a nyomtatványokról (könyvekről és lapokról) találhat meg minden 
tudnivalót az olvasó, amelyek 1473 és 1600 között jelentek meg Magyarországon vagy bár
hol a világon.

Nemcsak a formális könyvészeti adatokat gyűjtötte össze a RÉGI MAGYARORSZÁGI 
NYOMTATVÁNYOK, hanem a kiadványok tartalmáról és tudományos problémáiról, őrzési 
helyéről, a nyomdákról és nyomdászokról is beszámol.

Nagy értéke, hogy a tárgyalt művekről kicsinyített címlapképet is közöl, s mutatók rend
szerével segíti a könnyű és alapos tájékozódást.

Akadémiai Kiadó, Bp., 1971. 
928  o lda l
E gészvászon -kö tésben  6 3 0 ,— F t
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H O N T  F E R E N C

S z ín já té k  é s  s z e r ta r tá s *
P r o fe s s z o r :  Mi az a csomag a hóna alatt, Gyuri?
F iú :  Képeket vásároltunk.
L e á n y :  Csak reprodukciók. De mi így is szeretjük őket.
P r o fe s s z o r :  Mutassák csak. — Hagyja, majd én kibontom. — Egyiptom. Túlvilági ítélkezés. 
Papiruszmaradvány időszámításunk kezdete előtt kb. 1025-ből. — Ez az állatfejű emberalak 
Anubisz isten. A halott szivét méri ezen a mérlegen, hogy tiszta-e vagy bűnöktől terhes. Fejét a 
trónon ülő Oszirisz felé fordítja, ítéletet várva. A kép bal oldalán ez a két női alak, a testtartásuk
ból kitűnően, az ítéletet igyekeznek befolyásolni. — íme a megdermedt cselekvés.
L e á n y :  Megdermedt cselekvés?
P r o fe s s z o r :  Igen. A képen megállt az idő, a mozgás összesűrűsödött egyetlen pillanatban, a cse
lekvés megmerevedett. Mint minden élőlényeket ábrázoló képben és szoborban.
L e á n y :  Mint egy filmkockán.
P r o fe s s z o r :  Nem. A filmkocka a cselekvésfolyamat egyetlen egy kiszakított mozzanata. A képző- 
művészeti alkotás több cselekvésmozzanat rögzítése egyetlen egy helyzetben. Az ábrázolt hely
zetet megelőző és követő mozzanatoké is. Ismerik R odin  híres szobrát, amely Keresztelő Szent 
Jánost ábrázolja járás közben. A hátsó láb a kilépés előtti mozzanatot rögzíti, az elülső pedig 
a kilépés utánit. Egyetlen egy helyzetbe, egyetlen egy pillanatba sűrűsödik az előzmény és a követ
kezmény. És ettől a szobor képzeletünkben megmozdul, jár, cselekszik. A jellemet feltáró portré 
tömöríti az ábrázolt személy egész elmúlt életének leglényegesebb mozzanatait, és azt is elárulja, 
hogy jövő életében mit várhatunk tőle. Ezen az egyiptomi jelenetképen ábrázolt alakok sűrítetten 
tartalmazzák közvetlen múltjukat és közvetlen jövőjüket a rögzített jelenben. A színiiskolában is 
m e g d e rm e d t p illan atn ak  nevezik azokat a gyakorlatokat, amikor mozdulatlan jelenetben kell 
összesűríteni a cselekvés közvetlen indítékát és közvetlen célját.
F iú : Ez az egyiptomi kép is színpadi jelenetet ábrázol?
P r o fe s s z o r :  Szertartást. Szertartásban megjelenített képzeletbeli, mitikus történetet vallásos szer
tartássá, szöveggé, képpé alakult színjátszást. Itt van egy másik egyiptomi ábrázolás. A sirató
asszonyok reliefje. És itt egy harmadik. A Fáraó vadászaton. Ugyanilyen jellegű események, 
történetek, cselekvések megvalósultak színjátékban, és rögzítődtek képben és szövegben egyaránt. 
A rögzített műalkotásokban felfedezhetjük a színjáték ősi mimetikus elemeit, a színjátékokban 
pedig az élő folyamattá rö g z íté s  sajátos eljárásait és mozzanatait.
L e á n y :  A  zenét nem tetszett említeni.
P ro fe s s z o r  : A zenében is benne lappanganak a többi művészetek, és minden más művészetben 
benne rejtőzik a zene. A művészi'szavak mondatok, mozdulatok, képek, szobrok, épületek muzsi
kálnak, hajói odafigyelünk. Nagy zenetudósunknak, S za b o lc s i B encének  találó kifejezésével élve, 
k ü lső  z e n é t  tartalmaznak. A muzsika pedig változó színeket, mozgó vonalakat, eleven képeket, 
látomásokat is rejteget. A hangok képeket ébresztenek a hallgatóban, a képek hangokat a szem
lélőben.
L e á n y :  És a színjáték?
P ro fe s s z o r  : Cselekvéseket. Ügy is mondhatnám: motorikus reakciókat. A színpadon látott-hallott 
testi cselekvésektől különböző, v is s za fo g o tt testi cselekvések indítékait.
L e á n y :  Valóban. Ha nagyon érdekes az előadás, úgy szeretnék beavatkozni a színészek játékába. 
P r o fe s s z o r :  De nem teszi. Csak szeretné. Feszülten figyel, és ettől megfeszülnek az izmai. De nem 
mozdul, nem szól bele a játékba, néha még a lélegzetét is visszatartja. Ezt a feszült, néma mozdu
latlanságot a drám ai fe szü ltsé g  idézi elő.
F iú : A gyerekek felkiabálnak a színpadra.

* R é s z le t  „ A  cselekvés m ű v é sze te "  cím ű k é szü lő  m unkából
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P ro fe sszo r: A naiv nézőt megszemélyesítő Peleskei nótárius is felrohan a színpadra, hogy meg
mentse Desdemonát. A színház évszázadokon át őrizte a közvetlen fizikai kapcsolatot játszók és 
nézők között. A középkori misztériumjátékokban az ördögök lerohantak a nézőtérre, és felvon
szolták a színpadra a kiszemelt áldozatokat. R acin e  korában az előkelő urak ott ültek a szín
padon, és hangos megjegyzésekkel kísérték az előadást. A játszók és nézők közti közvetlen testi 
érintkezést igyekeznek feltámasztani a napjainkban divatossá vált heppeningek, valamint a len
gyel G ro to v szk i előadásai is.
Fiú: Eszerint a színház jövője a játszók és a nézők fizikai egymásra hatása?
P ro fe sszo r: Véleményem szerint nem. Amilyen helytelen a naturalista színház gyakorlata, amely 
láthatatlan válaszfalat emel színpad és nézőtér közé, ugyanolyan téves az a törekvés, amely szinte 
kizárólagosan játszók és nézők fizikai egymásra hatását erőlteti. A visszatartott testi cselekvés fel
szabadítja a néző belső aktivitását. Ennek a belső szellemi aktivitásnak fokozása színpad és néző
tér szorosabb egymásba kapcsolásában korszerű színházesztétikai követelmény.
L eá n y: Ezt a néma és mozdulatlan belső aktivitást kizárólagosan a színpadi előadás váltja ki a 
közönségből ?
P ro fe sszo r:  Minden olyan művészi produkció, amely művészek és nézők ünnepi találkozását, 
közvetlen szellemi egymásra hatását valósítja meg. így az ének, a tánc, a versmondás is. De 
tovább megyek. Véleményem szerint minden műalkotás tükröző és változtató mimetikus cselek
vést tartalmaz, amely hatásával végső fokon új cselekvésekre indítja a mű befogadóját, a közön
séget. A regény is, a festmény is, a szobor is. Az is közös minden művészetben, hogy képeket, 
hangokat és motorikus reakciókat, érzéseket, gondolatokat, vágyakat és törekvéseket, cselekvés
igényeket és indítékokat ébreszt a befogadóban. A különbségeket a hatásfolyamat tényezőinek 
egymáshoz való viszonyában, a hatás cselekvéssé alakulásának időtartamában és módozatában, 
a befogadóból kiváltott cselekvések megvalósulásának sajátosságaiban kereshetjük. Másképpen 
viszonyul egymáshoz a cselekvés lelki és testi oldala azoknak a művészeteknek befogadása eseté
ben, amelyek hatásukat tárgyba rögzített művön át érvényesítik, és megint másképpen olyan 
esetekben, amikor a hatásfolyamat élő emberek közvetlen érintkezésében játszódik le, mint a 
mindennapi életben, a színjátszásban, a szónoklásban, a versmondásban, az énekben, a táncban, 
a sportban, a szertartásban.
L eá n y:  Nemrég olvastuk egy francia könyvben . . .  mi is a címe, Gyuri?
Fiú: D u vign au d: Sociologie du Théâtre.
L eá n y: Igen, igen, színházszociológia . . . hogy minden színielőadás szertartás. Igaz ez? 
P ro fe sszo r  : A színjátékban vannak szertartásszerű mozzanatok, és a szertartásban vannak teát- 
rális elemek. A színjáték történetének voltak korszakai, amikor a szertartásos színjáték vagy a 
színjátékos szertartás uralkodó típusa volt az illető kor színi megnyilvánulásainak. Pl. az ókori 
Egyiptomban, az ősi kelet-ázsiai társadalmakban vagy a korai középkorban. De ma már lénye
ges különbség van színjáték és szertartás között.
L eá n y: Mi a különbség?
P ro fesszo r: Az ősközösség ünnepi színjátékaiban a színjátszó varázsló pap és a többi színjátszók 
átalakultak túlvilági lényekké, démonokká, szellemekké, istenekké. Egyiptomban, a középkori 
vagy akár a mai egyházi szertartásokban a ceremónia főszereplője: a pap nem alakul más alakká 
t, hanem megőrizve saját egyéniségét, csak közvetít a túlvilági hatalom és a benne hívők között. 

Fiú: Vannak világi szertartások is.
P ro fe sszo r:  Helyes. Vannak vallásos és világi szertartások, ahogy voltak és sok helyütt még ma is 
vannak vallásos színjátékok is és természetesen világiak. A gyónás, az áldozás, a mise vallásos 
szertartás. Az emlékünnep, a szoborleleplezés, a hídavatás világi. A vallásos és a világi szín
játék közti különbség nyilvánvaló.
Fiú : Mégis, mi a szerepe, társadalmi funkciója a szertartásnak például Egyiptomban vagy a 
vallásos színjátéknak például a középkorban?
P ro fe sszo r:  Miből eredt a színjáték, Éva?
L eá n y: A munkából.
P ro fe sszo r  : Ügy van. És a vadász-halász ősközösség munka közbeni, munka előtti és munka utáni 
élet színjátékai a közös létfenntartó, fajfenntartó és bajelhárító tevékenységek szerves részeiként 
fejlődtek tovább. Az ősi ünnepi színjátékok is szorosan kapcsolódtak a gyakorlati célokhoz, de 
már túlvilági hatalmakat hívtak segítségül az életfontosságú feladatok sikerének biztosítása érde
kében. Az ősközösség osztálytársadalommá alakulása idején a történelmi fejlődés útja kettévált,
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Egyrészt a nomadizáló törzsek letelepültek, és áttértek a földművelésre. Másrészt voltak törzsek» 
amelyek a szelídített állatok tenyésztését fejlesztették, és továbbra is nomadizáltak. Az így kialakult 
lovas-nomád társadalmak színjátékával később részletesen foglalkozunk. A letelepedett föld
művelő törzsek népekké, országokká szerveződése folyamán alakultak ki a nagy, öntözéses 
mezőgazdasági birodalmak, mint Egyiptom és a nagy kelet-ázsiai társadalmak, India, Kína stb. 
Itt a színjáték jellege megváltozik. Az eddigiektől eltérő tartalmú és módosult formájú színjáték
típusok jönnek létre, amelyeknek struktúráját és funkcióját végső fokon két tényező határozza 
meg: a h e ly h e z  rö g z ítő  fö ld m ű v e lé s  é s  a z  o sz tá lyo k ra  ta g o lt  tá rsa d a lo m  sa já to s s z e r k e z e te .
L e á n y :  Ázsiai termelési mód. Öntözéses földművelés. Jelesre kollokváltam belőle. Hála T ö k e i  
három könyvének.
F iú : Az „ázsiai termelési mód” kérdéséhez 1965. A társadalmi formák elméletéhez 1968. Antik
vitás és feudalizmus 1969.
P r o fe s s z o r  : Dicsérem a szorgalmukat. Akkor a tanultak alapján könnyebben eligazodhatnak a 
földművelő őskultúrák szövevényében.
L e á n y :  Őszintén megvallom, engem ennél sokkal jobban érdekel a mai színház. Az aktuális prob
lémák . . .
P r o fe s s z o r :  Korunk egyik legaktuálisabb problematikája a „harmadik világ” szerepe és jelentő
sége a világtörténelem további alakulásában. Egyébként is a múlt tanulmányozásával a jelen 
gyökereit tárjuk fel.
L e á n y :  Én nagyon szeretem a régi keleti művészetet, de mit hasznosíthatunk belőle a mai szín
házban ?
P r o fe s s z o r  : Nagyon sokat. Azáltal is, hogy megértjük és szolgai másolás nélkül továbbfejlesztjük 
mindazt, ami értékes benne, és azáltal is, hogy a mai színjátékban felismerhetjük a belekövesedett, 
ma már tehertétellé vált, évszázadok óta magunkkal cipelt eljárásmódokat, és tudatosan meg
szabadulhatunk tőlük.
F iú : Alkalmaznak ázsiai művészi eljárásokat a Vígszínházban, a Madách Színházban vagy a 
Nemzeti Színházban?
P r o fe s s z o r :  Néha alkalmaznak olyan helyes vagy helytelen színházművészeti eljárásokat, ame
lyeknek társadalmi-esztétikai funkcióját pontosabban értékelhetjük ősi színjátéktípusok elemzé
séből leszűrt ismereteink alapján. Többször tapasztalhatjuk színházaink előadásaiban, mint 
valami merőben új, „modern” művészeti eljárást, például az ún. „fogalmi jelképek” alkalmazását. 
L e á n y :  Fogalmi jelkép? Az mi?
P r o fe s s z o r :  A színpadi jel, a színházművészeti jelzés érzékelhetővé vált cselekvés. A fogalmi jel
kép pedig egy előzetesen szóban megfogalmazott gondolat szemléletes közlése . Amikor a díszletre 
festett puskával a rendező közli a szegény, értelmetlen nézővel, hogy a látott színdarab a háborúról 
vagy a Kennedy-gyilkosságról szól. Pedig ha az előadás mélyebb jelentését vagy aktuális vonatko
zásait a színpadi játék nem é r z é k e l te t i ,  a rendező közlő m a g y a rá za ta  nem szolgálja az előadás 
mélyebb magatartásalakító, helyes társadalmi cselekvésre indító hatását. Ezzel szemben tovább
fejlesztésre érdemes ősi képzeletszerű eljárást elevenít fel az a rikán alkalmazott játékmód, ami
kor a színész kezében a bot, funkciót változtatva, evezővé vagy karddá válik.
L e á n y :  D e mi köze van például a fogalomközlő játékmódnak az öntözéses földműveléshez? 
P r o fe s s z o r  : Minden színjátéktípus alapstruktúrája, alkotó és megvalósító eljárásainak összefüg
gésrendszere végső fokon az ember és a világ, a társadalom és a természet egymáshoz való viszo
nyára vezethető vissza. Tehát a termelés módjára. Hibás az a szemlélet, amely az ember és a 
társadalom alkotásait természeti környezetéből kiemelve vizsgálja, és a fejlődést légüres térben 
mozgó, kizárólagosan belső törvényszerűségeknek engedelmeskedő, külső hatásoktól független 
folyamatként fogja fel. De ugyanilyen egyoldalú az az elmélet, amely az egyén és a társadalom 
minden megnyilvánulását a természet, a környezet kizárólagos és közvetlen hatásával magya
rázza. A  természet és az ember egymásra hatásának alapviszonya csak a természeti ősállapotban 
élő népek kezdetleges társadalmában hat közvetlenül a színjátszó tevékenységre. Fejlettebb 
társadalmakban a színjáték jellegét közvetlenül a színjátékot létrehozó társadalmi csoport szer
kezete, törekvése, fejlettségi foka, érzésvilága és világfelfogása határozza meg. Azután koronként 
változó sorrendben a többi társadalmi tényező állapota és egymáshoz való viszonya, a társa
dalmi alakulat jellege: osztályokra és rétegekre tagozottsága, a vizsgált társadalom szerkezete. 
Csak végső fokon minden közvetlen vagy közvetett színjátékalakító tényező figyelembevételével 
magyarázhatjuk a termelés módjával.
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1. Haraszty András: Egyensúly
2. Segesdi György: Stabil mobil (acél, 70 cm)
3. Varga Imre: Radnóti
4. Kondor Béla: Három változat II. (rézkarc, 31.3x22.2)
5. Korniss Dezső: Kalligráfia (zománcfesték 56.5x20.0)
6. Keserű Ilona: Kompozíció (olaj, 125x 180)
7. Lázner László: Kockák egy régi filmből (rézkarc +  szita 58x46)
8. Bálint Endre: Allegro Barbaro I. (Sz. lino, 50x50)



8.



9. Gádor Magda: Szobrászportré 
(bronz és kő, 42 cm)

10. Papachristos Andreas: Homé
rosz (mészkő, 25 cm)

11. Varga Imre: Professzor 
(bronz, 130 cm)

11.



F iú: Ezek szerint az ázsiai társadalmi alakulatok színjátékainak szerkezete különbözhetett egy
mástól, bár mindegyikben a fő termelési mód az öntözéses földművelés volt.
P ro fesszo r: Természetesen, az ősi egyiptomi, indiai, kínai vagy japán színjáték különbözött 
egymástól. Tartalmában és formájában egyaránt. Történelmi fejlődésük útja is eltérő. Sőt az 
egyes földművelő társadalmokon belül különféle színjátéktípusok alakultak ki. Mégis mindegyik 
letelepedett, állammá szerveződött, földművelő társadalom uralkodó színjátéktípusa tartalma
zott lényegében azonos szerkezeti és működési jellemző vonásokat. És ezekhez hasonlókat még 
a kora középkori Európában és a közép-amerikai őskultúrákfcan is.
L eán y: És melyik ez az uralkodó színjátéktípus?
P ro fesszo r  : A szertartásos színjátékká fejlődött színjátékos szertartás.
F iú: És melyek a lényegében azonos jellemző vonások?
P ro fe sszo r:  Minden szertartásszerü megnyilvánulás fő törekvése: a vá ltoza tlan n á  rö g z íté s . Az 
elmúlónak maradandóvá szilárdítása, szövegben, muzsikában, játékformában. A tartalmaké és a 
formáké is. A cselekvésben rögzítés egyik ma is nélkülözhetetlen módszere az ism étlés . Ebből 
fejlődött a történelem folyamán a rögzített elemeket variáló s z ín já té k -k o m p o z íc ió  többféle lehe
tősége. Az állandósult játékmozzanatok, a különböző módon vissza-visszatérő motívumok meg
komponált, zárt műformákká építése a variálható ismétlés művészi technikájának felhasználá
sával alakult ki a múltban és alakul ki ma is. De míg a világivá fejlődött színjátékban a variált 
ismétlés csupán egyik tényezője a műalkotásnak, addig a rituális színjátékos szertartásban a 
maradandóvá rögzítés háttérbe szorította, olykor a minimálisra csökkentette az újító változta
tást. Színpadjainkon ma is láthatunk oratóriumszerűen beállított vagy állóképekre emlékeztető 
színpadi produkciókat, amelyek a színjáték mozgalmas cselekvésfolyamatát statikussá mereví
tett szertartássá torzítják.
L eá n y: És ez olyan nagy baj?
P ro fe sszo r  : Nem baj, csak idegen a színházművészet lényegétől. A színjátéknak nemcsak a tar
talma, hanem a formája is cselekvés, amely újabb változtató cselekvésre indítja a nézőt.
Fiú : És mire indít a szertartás?
P ro fe sszo r:  A cselekvés áthárítására. A színjáték aktivizál, a szertartásszerűség demobilizál. 
L eá n y: Hogyan?
P ro fe sszo r:  Ennek tisztázásához alaposabban kell megvizsgálnunk a vallásos szertartásszerűség 
kialakulását a földművelő társadalmakban. A munka, a termelés minden ágazata, a többi meg
határozó és alakító társadalmi tényezővel együtt — koronként és társadalmanként módosuló 
sajátos vonásokat fejleszt ki az emberek magatartásában, világfelfogásában, gondolkozásában és 
érzésvilágában. Néhány példa. A gyűjtögető és a kezdetleges vadász-halász — tehát a természetnek 
kiszolgáltatott — emberek cselekvését technikai eszközeik fogyatékossága következtében egyre 
inkább színezik, majd a gyakorlati tapasztalatokat fokozatosan háttérbe szorítják a mágikus 
hiedelmek, eljárások. Az állattenyésztést jellemző jegyekről majd később. Az anyagot közvetlenül 
megmunkáló kézműves szemléletét a tapasztalaton, a megfigyelésen alapuló realista, gyakorlati 
beállítottság jellemzi. Az árut pénzzé, majd megint áruvá átváltó kereskedelem konkurráló tevé
kenysége a versengés, a számokban kifejezett értéknek forgalmazása, a tőkehalmozó pénzművele
tek lebonyolítása az elvont gondolkozás hajlamát erősíti. A gépekkel termelő ipari munkás szem
lélete a belső folyamatokra, a gépeket és a társadalmat mozgató erők törvényszerűségére irányul. 
Az ipari munkás megszokta, hogy a világjelenségeit mint folyamatot szemlélje. A külső megjele
nési formák mélyén megkeresi a belső összefüggéseket és a láthatatlanul munkáló, de mégis 
megismerhető valóságos erőket. Felismeri az ellentétes hatások küzdelmének és az ugrásszerű 
folyamatoknak jelentőségét. Magatartásában az anyagot, a társadalmat, a világot egyre fejlettebb 
módszerekkel átalakító, új alkotásokat közös munkával létrehozó ember tu d a to s a k tiv itá sa  
érvényesül. — Természetesen a termelés módjához, a különböző munkafajtákhoz kapcsolódó 
jegyek a történelem folyamán módosulnak, függnek a termelő erők állapotától, a termelőeszkö
zök fejlettségi fokától, és így lényegüket többé-kevésbé megőrizve változnak ugyanazon termelési 
ágazaton belül is.
L eán y: No és a földművelés? A földművelés milyen magatartásjegyeket alakít ki?
P ro fe sszo r:  Már megint türelmetlen! A letelepedéssel együtt járó földművelést szándékosan 
hagytam az említett példák felsorolásának a végére. Ez ugyanis most mélyebbre ható vizsgálódást 
igényel. Kezdetben az emberek a föld magától termett növényeit fogyasztották. A horda szaporo
dásával kénytelenek voltak áttérni a talajnak az évszakok szabályosan ism étlő d ő  változásaihoz
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kötött rendszeres megmunkálására. A földművelők is a természet adottságait gyakorlati munká
val hasznosították. Szántottak, elvetették a magot, learatták a gabonát. Mégis úgy érezték, 
hogy létük nem csupán saját munkájuktól függ, hanem elsősorban a kedvező időjárást és a bősé
ges termést ajándékozó vagy megtagadó magasabb hatalmaktól, az egyre távolabbi régiókba 
költözött istenektől. Ezért segítségül hívták őket a közös ünnepi tevékenységgel. Mimetikusan 
megelevenítő színjátszással visszahozták őket a földre maguk közé, hogy v e lü k  e g y ü tt  tevékeny
kedjenek, és imádkozással, könyörgéssel, fogadalmakkal, áldozatokkal is igyekeztek megnyerni 
jóindulatukat, hogy végezzék el, amit ők nem tudnak végrehajtani; h e ly e ttü k  cselekedjenek. 
Ahogyan saját erejükből a száraz, rossz talajt sem tudták csatornázással megjavítani, vízzel el
látni a kis földművelő közösségek. Ezt csak egy nagyobb, átfogóbb hatalom végezheti el: az 
állam, azaz az államot megszemélyesítő, a túlvilági hatalmakat saját személyében képviselő 
földi isten: a mindenható uralkodó, a despota, a fáraó és szent akaratát végrehajtó tisztviselők, 
katonák, papok uralmi szervezete. A társadalom kettévált parancsoló hatalmasokra és dolgozó 
személyekre. Ennek megfelelően az emberek szemléletében a valóság is kettévált : a képzelt szel
lemi hatalmak külön világára és a mindenható szellemi erők akaratának alávetett testi jelenségek 
földi birodalmára. Minden felülről szabályozott merev hierarchiába épült. A szakrális, despo
tikus társadalmak uralkodó színjátéktípusának alapstruktúráját és formarendszerét a merev 
szabályokba kötöttség és a ,,felsőbbrendű”, elkülönült szellemi tartalmak jelképes érzékeltetése 
jellemzi. A közönségre ható színpadi cselekvésnek itt nem az a feladata, hogy az embereket képe
sebbé tegye és ösztökélje változtató cselekvésekre, mint az ősközösség munkaszínjátékaiban, 
hanem az, hogy kötött szertartásszerűséggel a meglevő hierarchikus rend változatlanságába, a 
függőségbe való belenyugvást erősítse bennük.
F iú :  Láttam indiai és kínai színtársulatok nagyszerű előadásait. Egyáltalában nem hatottak rám 
demobilizálóan. Sőt. Fellelkesítettek, aktivizáltak. El voltam ragadtatva.
P r o fe s s z o r :  Én is. A színjáték és a társadalmi erők összefüggése rendkívül bonyolult. A színjáték 
struktúrájában nem ismétlődik közvetlenül és mechanikusan a társadalom szerkezete, hanem 
áttételeken át transzponáltan hat. Az ázsiai színház történetében állandóan harcol egymással az 
uralkodó hatalmak érdeke és a színjátékot megvalósító közönségnek: az alkotó együttesnek 
művészi törekvése. Az uralkodó hatalmak érdeke a merevítő konzerválás, a földi valóságtól való 
elfordulás, a demobilizálás. Az alkotó művészek, a színházi együttesek törekvése ezzel ellentétes: 
az újító változatos művészi eljárások fejlesztése, a földi élet értékeinek minél mélyebb megismerése 
és igenlése, a nézők belső aktivizálása. Az ázsiai színház története : a művészet harca a szertartás 
ellen. És végül a művészet győzött. A szabályozott formák tükröző és változtató művészi cselek
véssel, élettel telítődtek, ahogy a nagy képzőművészeti alkotások „megdermedt” formái is élő 
és ható cselekvést tartalmaznak. A  földet művelő, az anyagot alakító, a társadalmat fejlesztő 
dolgozó közösségek és az alkotó művészek törekvése azonos: az egyénekben érvényesülni akaró 
emberi lényeg szabad kibontakozásának segítése. Ez volt az igazi művészet kimondatlan vagy 
kimondott célja minden korban, és ez is marad.

H e l l e r  Á g n e s :  A m i n d e n n a p i  é l e t
A művészet filozófiai meghatározásakor, a 
művészet születésének elvi problémáit fejte
getve Lukács György rakta le a mindennapi 
élet és gondolkodás marxista felfogásának 
alapjait, hogy ezzel egyúttal az elhanyagolt 
kutatási területre is felhívja a figyelmet. Az 
a tény ugyanis, hogy a tudomány, a művészet.

a vallás, az erkölcs stb. éppen a mindennapi 
élettől és tudattól való szerkezeti és történeti 
kiválásában és a rájuk való visszahatásában 
érthető meg és elemezhető — nélkülözhetet
lenné tette a marxista „objektivációelmélet” 
továbbfejlesztését, s mindenekelőtt a minden
napi élet filozófiai szempontú feldolgozását.
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Heller Ágnes monográfiája jelentős telje
sítmény ezen az úton, a legutóbbi időben 
örvendetesen bővülő filozófiai szakirodalmunk 
egyik legszínvonalasabb munkája. Ezzel a 
megállapítással ugyanakkor már arra is uta
lok, hogy a m agyar f i lo z ó f ia i  é le tben  za jló  
v itá k  szem pon tjábó l is rendkívül hasznosnak 
tartom ezt a könyvet: az ilyen munka a publi
cisztikánál jóval alkalmasabb arra, hogy a 
marxista filozófia lényegi kérdéseinek megvita
tását ösztönözze. Alkalmasabb, mert a szemé
lyeskedést, a leegyszerűsítéseket félretévő tudo
mányos teljesítmény minősége van jelen a 
szellemi porondon — s ez egyrészt megnehe
zíti a „lépcsőházi” támadásokat ellene, más
részt a gondolatépítményt világosabbá téve 
lényegre tapintó, átgondoltabb s ezzel fele- 
lősebb ellenérveket is életre hívhat. A recen
zens azonban — a szükséges elméleti felké
szültség hiánya és a folyóirat jellege miatt — 
nem ezekre a kérdésekre helyezi a hangsúlyt. 
Igyekszem egy-két fontosnak ítélt gondolatot 
kiragadni a tanulmányból, de szakszerű 
ismertetésre és vitára nem vállalkozom. Sokkal 
inkább a monográfia keltette néhány reflexió 
leírására, melyeket tudományos közgondolko
dásunk és kulturális életünk szempontjából 
érzek fontosnak.

A monográfiának mindenekelőtt néhány 
filozófiai kategória kifejtése és rendszerbe 
foglalása az érdeme, noha jelentős előzmé
nyekre támaszkodhatott. A m indennapi é le t, 
mely „a társadalmi reprodukció mindenkori 
lehetőségét megteremtő egyedi reprodukciókat 
jellemző tevékenységek összessége”, alkalmas 
nézőpont arra, hogy a p a rtik u la r itá s  és nem 
bei isé g ;  a m agán való , m a g á ért való  és szá m u n k 
ra  való  o b jek tivác iók  ; az egyén , cso p o rt, töm eg  
és k ö zö ssé g ;  a partikuláris és individuális 
szem é ly iség  stb. fogalmait elemezze a szerző. 
Heller munkája azonban túlmegy a kategória
definíciók szakfilozófiai érdekeltségén: egész 
társadalomtudományunk, sőt közgondolko
dásunk elevenjébe vágó elméleti rendszert 
épít ki. A mindennapi élet szerkezeti, maga
tartásbeli vonatkozásainak, a mindennapi 
érintkezési viszonyoknak igen sokrétű (bár 
olykor talán terjengős) elemzése mellett rész
letesen szól a mindennapok szférájából ki
emelkedő s állandóan visszaható, ún. magáért 
való nembeli objektivációkról is: külön-külön 
is remek tanulmányok a munkáról, az erkölcs
ről, a vallásról, a politikai felépítményről, a 
tudomány, a művészet és a filozófia világáról 
szóló részek. S a társadalom „objektív” 
szerkezetének felfejtése szükségszerűen fut

bele a marxista személyiségelmélet kulcs
kérdéseibe, az egyéni lét céljának, értelmének 
az összemberi fejlődés perspektívájából tör
ténő szenvedélyes tárgyalásába.

Heller filozófiai alapkoncepciója a marxi 
társadalomelméletnek arra az interpretálá
sára épül, amelyet — mások mellett — nálunk 
Márkus György könyvecskéje (Marxizmus és 
„antropológia”) tartalmaz, s amely sok tekin
tetben rokon a lukácsi esztétikából kibonta
kozó filozófiai rendszerrel. Központi fogalom, 
történeti, de egyben értékelő fogalom e szem
léletben a nem beliség . Az ember lényegi sajá
tosságainak — az állatvilággal szemben kez
dettől fogva magánvalóan tételezett, de csak 
a történelmi fejlődés során kibontakozó, s 
csak a kommunizmusban teljesen magáért 
valóvá emelkedő — összességét jelenti ez a 
bűvös szó, nagyon leegyszerűsítve a kérdést. 
Az e lidegen edés éppen a magánvaló és magáért 
való nembeliség közti „utat” jelenti, azt a 
diszkrepanciát, amely az össztársadalmi fejlő
dés adott szintjén elért nembeli vívmányok és 
az egyes ember önkibontakozásának konkrét 
lehetőségei között húzódik, mindenekelőtt az 
osztályantagonizmusok miatt. Ebben az elide- 
genülés jellemezte korszakban a mindennapi 
életet általában a partikularitás uralma jel
lemzi, de mindig megvan a lehetőség arra, hogy 
a kiemelkedő politikusok, tudósok, művészek 
egyénileg is megéljék az emberiség megtette 
utat, azáltal, hogy a leghaladóbb társadalmi
szellemi mozgás (a nembeliség) reprezentánsai. 
Ők az individuumok, akik persze szintén a 
mindennapi életet élik, akiknek szintén van 
partikularitásuk, de életformájukat mégis a 
tudatos nembeli orientáció rendezi. Ilyen 
individuumok születésére különösen az embe
riség „nagy korszakai”, a görög antikvitás és 
a reneszánsz, valamint a munkásmozgalom 
teremtett lehetőséget. Azonban nem a filo
zófusi, tudósi vagy művészi lét az individu
ummá fejlődés feltétele, hanem — a kommu
nizmus perspektívájában — a mindennapi 
élet olyan „megélése”, amely a személyiség 
egységét és függetlenségét a közösségi-nembeli 
tartalmak intenzív (és nem extenzív) elsajátí
tásával, a szabad önkibontakoztatással éri el. 
S ez megfelelő társadalmi körülményeknél 
m indenki s zá m á ra  adott lehetőség.

A m in den napi é le t ugyanis nem  e le v e  e lid e 
g en ed e tt: az osztálytársadalom egész struktú
rájának elidegenedettsége tükröződik abban, 
hogy — az eddigi történelem során — az 
elidegenedett partikuláris személyiség volt 
jellemző. A teljes elidegenedés legyőzése se a
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mindennapi életen belül, hanem az elidegene
dést életre hívó osztályviszonyok felszámolásá
val válik reálissá, de mindig megvan a lehető
ség a z  elidegenedés s z u b je k t ív  legyőzésére. 
Sőt: ez bizonyos értelemben nélkülözhetetlen 
feltétele is a teljes emberi szabadság kivívásá
nak. Ez a szubjektív legyőzés, mely a szocia
lista társadalomban egyre több objektív ösz
tönző alapot kap, olyan mindennapi életet 
jelent, amelyben a nembeli értékekhez való 
tudatos viszony szervezi meg a partikuláris 
jelenségeket, a mindennapi élet pragmatikus 
sajátosságait. Ez „tudja”, hol kell megálljt 
parancsolni az ökonomizmusnak, a meg
szokásnak, az analógiás gondolkodásnak, 
„tudja” , hogy a szokásrendszer elfogadása 
helyett mikor kell annak forradalmi felszá
molására törekedni. A mindennapi életben 
kialakuló individuális személyiség a világ
n é z e te n  és az ezt egyéni életformává alakító 
g y a k o r la t i  erkölcsön  keresztül viszonyul tuda
tosan a nembeliséghez, ezek által tudja egyéni 
életét az emberiség, az összemberi haladás 
szintjén megszervezni. S innét már csak egy 
lépés odáig, hogy Heller a mindennapi élet 
átalakításának, forradalmának perspektíváját 
a mindennapi élet számunkra valóságát a bor- 
nirt beteljesülést jelentő boldogság helyett az 
igazi — konfliktusos — történelmet „csináló” 
individuum értelm es é le té b e n  jelölje meg, 
olyan életvitelben, melyben a szabad ember 
„a mindenséggel méri magát” .

Mindennapi beidegződéseink számára el
vont és utópikus ez a koncepció, s valószínű, 
hogy filozófiailag is van benne vitatható elem. 
A n em b eliség -m eg k ö ze lités  azonban kikapcsol- 
hatatlan alapgondolata a marxista társadalom- 
elméletnek, s csak a felületes olvasás lát benne 
egy újhegeliánus teleológiát, valami új, meg
foghatatlan normatív „abszolút szellem”-et. 
Hiszen a nembeliség nem az emberiség tör
ténelme fölött lebegő szellemiség, hanem éppen 
a társadalmi fejlődésben, az osztályharcok
ban kibontakozó, fokozatosan fölhalmozódó 
összemberi vívmány. Éppen ennek alapján 
tudjuk az osztályharcok történetét is fejlődés
nek és nem csoportérdekek örökös marako
dásának látni, s éppen ennek az emberi lényeg
nek a teljes kibontakozását tűzi ki végcélul 
önmaga felszámolásán keresztül az osztály
társadalmak periódusát lezáró proletariá
tus.

Az azonban kétségtelen, hogy a nembeliség, 
az elidegenedés kategóriája (s a többi is) 
könnyen válhat publicisztikus közhellyé csak
úgy, mint elvont általánossággá, ha elmarad

aT konkrét társadalmi viszonyok elemzése. 
Ekkor azonban már nem a nembeliség marxi 
tartalmával, hanem a polgári világnézet osz
tályfeletti „általános emberi” kategóriájával 
állunk szemben, ha mégoly marxista körítéssel 
is. De a fogalmak nem felelősek eltorzításu
kért, s Heller könyvének egész szelleme is 
ellentmond ennek, hiszen a v ilágn éze tközpon tú  
individuum- és nembeliség-felfogás éppen a  
m in d en k o ri h e lyze t k o n k r é t  o sz tá lya n a líz isé t  
k ö v e te li .

Nem hallgathatom el azt sem, amit Heller 
könyve az iro d a lm i-k r itik a i-e sz té tik a i v itá k  
szem p o n tjá b ó l mond számunkra anélkül, hogy 
konkrétan utalna ilyen problémákra. Kétség
telen ugyanis, hogy a neoformalista-struktura- 
lista elméletek nyomán felerősödött leíró, az 
értékelést, a viszonyítást mellőző kritikai 
tendenciákkal szemben a marxista értékelés, a 
társadalmi-nembeli szempontú értékelés fon
tosságára is felhívja a figyelmet. Nem arra, 
hogy a művészetkritika egyoldalúan ontológiai 
jellegű legyen, s nem is a konkrét műelemzés 
feladására. Ellenkezőleg, arra, hogy a nélkülöz
hetetlen poétikus elemzés (melynek eszköz- 
rendszere a strukturalista iskolák értékes vív
mánya) igazi funkcióját csak akkor tudja 
betölteni, ha szervesen összekapcsolódik a2 

emberiségre, a társadalmi haladásra, a szocia
lizmusra tekintő kritikusi elkötelezettséggel, 
az ezt a perspektívát a m ű v é sz i v ilá g k é p  keretei 
között „számonkérő” értékeléssel. Képtelen 
enélkül a kritika azt az egyszerre tudományos 
és ideológiai feladatot teljesíteni, amely pedig 
— Heller megfogalmazásában — a  társadalm i 
k o n flik tu so k  k ihordásában , a tudatos érték- 
választásban a többi társadalomtudományhoz 
hasonlóan alapfunkciója kell legyen.

De másképpen is van aktuális vonatkozása 
Heller könyvének, éppen a mi mindennapjaink 
szempontjából. Az a visszafojtott, de állan
dóan fel-felbukkanó morális pátosz, mely a 
könyv egészének emberi fedezetét adja, azt 
sugallja, ami a könyv alapkoncepciója is: a 
magáért való nembeli objektivációk, adott 
esetben a filozófia visszahatását a minden
napokra. Az emberek partikuláris és individu
ális személyiségekre való elvi felosztása nem 
valamiféle filozófusi arisztokratizmus, hanem 
a tényleges helyzet elemzése és egyben nekünk 
szóló morális parancs is.

Ma, amikor a szocialista építés sajátos 
körülményei között a barikádharcok, a 
hatalom radikális megragadása helyett a 
„hétköznapokban” vívjuk meg a z  em berek  
á ta la k ítá sá n a k  a  p o litik a in á l j ó v a l  nehezebb fo r-
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ra d a lm á l; amikor a világtörténelmi távlatokra 
néző tudatosság, valamint a „mindennapi apró
lékos” építőmunka és harc együtt jelenti a 
korszerű forradalmiságot, különösen aktuális 
a len in i ku ltu rá lis fo rra d a lo m  (nem pusztán 
művelődési értelemben használt) széles fogal
ma, s az a lenini felszólítás is, amelyet meg
csonkítva oly elriasztó közhellyé tettünk már: 
„a fő politikai feladat: tanulni, tanulni és ta
nulni, aztán a tanultakat a mindennapi élet 
alkotórészévé változtatni, beidegzettséggé szi
lárdítani.” Az emberiségben gondolkodás, a 
világnézeti-politikai-morális elkötelezettség ko
runk élenjáró mozgalma mellett, s ezen keresz
tül mindennapjaink átépítésének önismeretre 
késztető vállalása — ez Heller könyvének 
„magánvaló” tudományos érdemei mellett 
„számunkra való” mondanivalója. Jelentős 
hozzájárulás napjaink s mindennapjaink forra- 
dalmiságának filozófiai tudatosításához.

Agárdi Péter

*

Heller Ágnes jelen munkájában azt az indi
viduumképet fejleszti tovább, melyet először 
„A reneszánsz ember” című könyvében vázolt 
fel, elemezve az individuum, azaz a tudatos 
nembeli lény sajátosságait.

Ezúttal a jelen tényeit vizsgálva keresi meg 
a mindennapi élet szféráján belül azokat a 
tulajdonságokat, melyek az individuumot 
megkülönböztetik a partikularitástól, a ma
gáért való szubjektumot a magánvalótól. (A 
magáért való elnevezés ebben az esetben min
dig az önmagán való túlemelkedést, a magán 
való csupán az ugyanazon fokon való repro
dukciót jelenti.) — A továbbiakban az ezzel 
a problémakörrel kapcsolatos motívumokat 
emeljük ki, éppen a téma sokirányúsága 
miatt.

A szerző nem a szokásos fiktív eszmény
képből indul ki (amely csupán optimális 
feltételek között létezhet, a valóságban viszont 
elérhetetlen marad), és nem elégszik meg a 
világ számunkravalóságáért folyó küzdelem 
absztrakt felvetésével, hanem keresi az egyed 
számára az itt és most jelenvaló lehetősége
ket.

Individuum és partikularitás ellentétére 
már Lukács is rámutatott a müalkotásegyéni- 
ség elemzésénél. Heller a mindennapi élet 
átlagemberére alkalmazza ezt a mércét. A 
személyiségnek, amennyiben individuummá 
akar válni, distanciáit viszonyt kell kialakí
tania egyfelől saját partikularitásához, más

felől a társadalmi követelményekhez. A parti
kuláris egyed „átlavírozza” magát az életen, 
azaz aláveti magát a szokásrendszernek. 
Az individuumnál a „lavírozás” helyét az 
erkölcsi okosság tölti be. Ez az okosság bizto
sítja az egyén számára szabadságát, értelmes 
életet, az elidegenedéshez való nem elidegene
dett viszonyt. E fejlődéshez szükséges a homo
genizálódás folyamata, melyet Heller mint a 
mindennapi életből való kilépés lehetőségét 
emeli ki, mely folyamatban az individuum 
tevékenységét egy objektív homogén szférára 
koncentrálja. Itt nemcsak a tudósról, művész
ről, filozófusról van szó, akik e folyamat szép 
példái, hanem a mindennapokban élő szemé
lyiségről. A „kilépés” első lehetősége a munka. 
Heller Marx után megkülönböztetve a min
dennapi élet szerves részét képező munkavég
zést, a „labour”-t a munkatevékenységtől a 
„work”-től, amely már közvetlen nembeli 
objektiválódás, leszögezi, hogy „az emberiség 
eddigi fejlődésében szükséges munkák hatal
mas többségének elvégzéséhez elegendő volt 
a partikuláris egyedek létezése” . (103. 1.) A 
munka életszükségletté csak akkor válhat, ha 
nem a létfenntartás, hanem a szabad individu
alitás reprodukálásának biztosítója. A munka 
csupán egy állomás lehet ebben a folyamat
ban, mert a munka tárgya és eszköze mindig 
konkrét, a hozzájuk való tudatos viszonyra 
nincs szükség a munkafolyamatban, így . . .  
„tehát objektíve nembeli tevékenységet vég
zünk anékül, hogy az »egész ember« ebben az 
»ember egésszé« emelkednék.” (106. 1.) A 
munka fogalmának ilyetén elemzése kimon
datlanul is replika azon művekkel, melyek a 
munkatevékenységet misztifikálva annak utó
pisztikus, mindent megváltó funkcióját han
goztatják, mintha egyedül önmagában bizto
síthatná az emberi boldogságot.

A nembeliig vezető fejlődés közbülső állo
másait részletesen elemzi a könyv: az erkölcsi, 
a vallásos, a politikai tevékenységet, valamint 
a tudományt, művészetet (mint az emberi nem 
öntudatát), s végül a filozófiát, mely tudomány 
és művészet (tudat és öntudat) egyszerre. 
Heller általánosítja azt a megállapítást, melyet 
eddigelé mindig konkrét filozófussal kapcso
latban emlegettek, hogy tudniillik „nincs filo
zófiai tevékenység a partikularitás felfüggesz
tése nélkül” (168. 1.). Minden filozófiai objek- 
tiváció individuális, tehát a filozófusnak indi
viduumnak kell lennie, méghozzá olyannak, 
aki hasonló szinten alkot és él. Ennek a mon
datnak a hangsúlyozása aligha hiábavaló az 
elmúlt történelmi korszak megannyi letűnt
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prófétájának ismeretében. Heller egyik leg
főbb törekvése, hogy a filozófiát „evilágivá” 
tegye, hogy deklarálja a filozófus és a minden
napi élet kapcsolatának fontosságát. „A filo
zófusnak mindennapi életével (azzal is) doku
mentálnia kell filozófiája helyességét.” (Uo.) 
A filozófia demisztifikációja közben Heller 
rámutat annak az emberi életre gyakorolt 
hatására: ,,A  filozófia gondolatilag defetisizál- 
hatja az ember számára saját világát, ameny- 
nyiben megmondja neki, hogy milyen világ
ban él, s hogy miképp tud ebben a világban a 
lehető legértelmesebben élni.” (169. 1.)

A könyv egyik legfontosabb kérdése egyén 
és közösség viszonyának a vizsgálata. Heller 
rámutat arra, hogy a görög társadalom sokat 
emlegetett utolérhetetlensége abban állott, 
hogy normáit egy létező közösségből nyerte. 
A későbbiekben ez az állapot megszűnik, az 
egyed számára az erkölcsi normák régtől meg
őrzőitek és eszményítettek lettek. Az antik 
polgár úgy vett részt saját közössége ügyeinek 
intézésében, hogy eközben megőrizte szemé
lyisége erkölcsi autonómiáját. A nem és az 
egyedi fejlődés közötti diszkrepancia a tör
téneti fejlődés további szakaszán alakul ki. 
Heller megállapítja, hogy a történeti fejlődés 
során egy osztály fejlődése egy bizonyos sza
kaszban akadályozza az egyéni reakciókat, 
konvencionális hozzáállást követel, míg egy 
másik periódusban ezeket kívánja. Ebből 
következik, hogy a konkrét történelmi szituá
ció döntheti el csupán osztály és egyed kapcso
latát. E kapcsolatokban a szerző megkülön
bözteti az egyed tömeggel, csoporttal, közös
séggel való korrelációit. A fő történelmi for
dulat —  mutat rá a szerző — a polgári társa
dalom kialakulásával következett be, amely 
már nem közösségi társadalom volt, melyben 
a csoportok maradtak az egyedüli társadalmi 
alakulatok a társadalom követelményrendsze
rét közvetítve. Viszont a csoport nem a 
közösségi társadalom reprezentánsa, köve
telményrendszere a mindennapok során ellen
tétbe kerül a társadalomban meglevő jelensé
gekkel. Ilyenformán alakul ki az egyed „sze
repjátszása”, azaz személyiségének szétdara- 
bolása a különféle csoportok normatívarend- 
szerének megfelelően. E történelmi folyamat 
erkölcsi síkon megjelenő vetülete a legalitás és 
moralitás szétválasztása. A moralitás uralma, 
mint Heller kiemeli, csak olyan korokra je-

lemző, melyekben „explicitté válik a társa
dalmi és nembeli értékek diszkrepanciája, 
s ahol éppen a legfejlettebb individuumok 
tesznek — magatartásukban — hitet a nembeli 
értékek mellett a konkrét-uralkodó társadalmi 
értékrendszerek ellenében”. (115.1.) A nembeli 
és társadalmi értékek szembeállítását folytatva 
vizsgálja Heller az elvont és konkrét normákat. 
Az elvont norma mindig a nembeli, a konkrét 
norma az adott társadalmi követelmény- 
rendszerek hordozója. (A gyakorlati élet 
számos példával bizonyította azon helyzet 
veszélyességét, amikor egy adott társadalmi 
követelményrendszer önmagát általános
nembeliként feltüntetve állította fel a maga 
szokásrendszerét. így hát e megkülönböztetés 
jelentőségét hangsúlyozni kell.)

Az egyedfejlődés szempontjából nélkü
lözhetetlen az olyan közösséghez való tartozás, 
mely tudatosan nembeli feladatok végrehajtá
sára szerveződött. A könyv rámutat arra 
(mely megállapítást ismét csak igen jelentősnek 
tartjuk), hogy a közösség cselekedeteivel való 
azonosulás nem védi meg az egyedet partikulá
ris érdekeinek eluralkodásától; a közösség 
nevében történő cselekvés közben az egyed 
mindenfajta erkölcsi megértését elvesztheti 
azokkal szemben, akik ezt a „mi-tudattal” 
való azonosulást nem hajtották végre. Ez az 
azonosulás azonban nem termel individuali
tást — állapítja meg Heller —, hiszen a közös
séggel való feltétlen azonosulás során az 
egyed feladja partikuláris affektusait, melyek 
megléte érdeke a közösségnek. Erre utal a 
könyv eleji Brecht-idézet a „Kivétel és a sza
bályiból.

E gondolatsor konzekvenciáinak levonását 
Heller az olvasóra bízza, de a történelemre való 
utalása világos.

Végül a mentegetőzés lenne hátra, amiért e 
gazdag problémafelvetésű munka oly sok 
fejezetéről nem szóltunk, de ez itt lehetetlen 
lett volna. Elsősorban a figyelmet akartuk 
felhívni egy olyan filozófusi törekvésre, amely 
célja a jelen valósága és filozófiája közötti 
aktív kapcsolat értékesítése mindenki számá
ra, hiszen „az emberiség akkor válik szabaddá, 
ha minden ember céltudatosan részt vehet az 
emberi nem lényegének megvalósításában”.

(A k a d é m ia i K iadó , 1970)
Nagy Ilona
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[Féja Géza: L ázad ó  a lk o n y a t

Lelkesedés, hit, eszmények iránti rajongás ragad meg először Féja Géza kötetbe 
gyűjtött új tanulmányai olvastán, az a régi, magát az irodalom ügyének feltétlenül 
átadó enthuziazmus, amely idestova fél évszázados irodalomkritikai-publicisztikai 
munkásságának mindig is jellemzője volt. Nemzeti irodalmunknak a lélek mélyéből 
fakadó szeretete forrósítja át fejtegetéseit, az alkotókkal és művekkel való azonosulás
nak olyan hőfoka, romantikus lángolása, melyet ifjabb generációk manapság csodál
kozva, félig-meddig értetlenül szemlélnek. Ez az irodalomfelfogás a herderi oltás 
nyomán nem pusztán „önmagáért” valónak, de mindenekelőtt és hangsúlyosan 
nemzeti ügynek, nemzeti képviseletnek, a magyarság reprezentánsának és erkölcsi 
letéteményesének tekinti irodalmunkat, a közösség morális megbízatásának. A 
kozmosz végeden tágassága felé törekvő korunk, amelynek világképe is az elmúlt 
évtizedekben olyannyira kitágult, s amely a kultúra és a művészet problémáit is 
túlnyomórészt az egyetemes földgolyó adottságai között ítéli meg, e XIX. században 
elterjedt nemzetkoncentrikus művészetfelfogáson kétségkívül jobbadán túl van már. 
S mégis: lehet-e vajon megtagadnunk tőle a tiszteletet, sőt a méltányló együttérzést 
akkor, ha arra gondolunk, hogy e Féja Géza által képviselt irodalommegközelítés
hez olyan nagy teljesítmények fűződnek nálunk, mint a Kölcseyé, a Vörösmartyé, 
a Kossuthé, az Erdélyié, Arany Jánosé és másoké? Ha nem feledkezünk meg arról, 
hogy a nemzeti közösségnek e piedesztálra állítása volt a melegágya a hazai reform
kor nagyszerű irodalmi kivirágzásának?

A tisztelet azonban, amellyel e magatartásnak adózunk, s amelyet egyes hajdani 
tévedések korrigálása fölötti megbecsülésünk is tetéz, nem másíthatja meg azt a 
tényt, hogy ez az irodalomlátás ma már óhatatlanul aránytévesztésekhez, egyoldalú
ságokhoz vezet. Különösképp az író szerepét, társadalmi funkcióját illetően. A 
Lázadó alkonyat esszéinek interpretációjában például Krúdy óriássá nő, kiben kráte
rek nyílnak, Ady világot teremtővé, kinek kolosszális méreteihez az utókornak hozzá 
kell edződnie, Móricz szent volt és szent maradt, Sárközi törhetetlen és lombmenedé
ket nyújtó tölgyhöz hasonlított, előzőleg magasságba rohant, mint a jegenye stb. 
Távol álljon tőlem tagadni íróklasszikusaink emberi nagyságát, morális vértezett- 
ségét, vagy éppen példaképszerűségét. De úgy érzem, hogy ez a fajta eszményítés 
kiszakítja őket abból a szövevényes-ellentmondásos társadalmi mozgásból, amelyet 
tükröztek és amelyre visszahatottak, emberfeletti mítosszá — s ezáltal követhetet
lenné! — változtatja példaadásukat, amely eleven örökségünk kell hogy legyen. 
Ady — egy bizonyos történelmi helyzetben ! — csakugyan a magyar Messiás feladatát 
akarta elvégezni a Duna —Tisza táján, de ez nem jelenti azt, hogy e feladatot nekünk, 
szerény utódainak is messianisztikusan kellene folytatnunk, s hogy az írói munkát 
ma is ily váteszi-prófétikus-messiási elhivatottságként fogjuk fel.

A Lázadó alkonyat tanulmányai az írók egyéniségéről, emberi valójáról szólnak,
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jellemüket minősítik, tulajdonságaikat, profiljukat szemléltetik, személyiségük rejtett 
jegyzeteit fürkészik, — a művek mélyebb rétegeibe, az alkotásstruktúra összefüggé
seibe viszont nem hatolnak. Kétségtelen, hogy amit ennek során kapunk, az a 
legtöbbször élvezetes és szórakoztató, hiszen Féja mestere a tolinak, vérbeli anekdo- 
tázó, lefegyverző elevenséggel tud megjeleníteni, hangulatot felidézni, figurákat fel- 
skiccelni, ízes jellemzetességgel mesélni, s kit ne érdekelnének a pikáns vagy groteszk 
emberi karaktermozzanatok — kivált ha a mese nem rólunk szól. Ezzel azonban nála 
együtt jár, hogy az írásokban éppen a műalkotások szociális és esztétikai lényege hal
ványul el, a problematikára, amit és ahogyan kifejeztek, csupán másodlagosan kerülhet 
sor. S ha rákerül, Féja Géza bizony nemegyszer megelégszik önfeledt elismeréssel, 
magában véve igaz — de kellően nem indokolt — dicséretekkel, időnként pedig 
patétikus nagy szavakkal.

Egy példát minderre. Móricz Zsigmond alakjára emlékezőn miről olvashatunk? 
Jelleme, lelkisége szépségéről, embersége gyöngéd reagálásairól, rebbenékeny belső 
életéről, érzelmi finomságáról, — mindarról, aminek fontos szerepe lehet, jobban 
mondva akkor van fontos szerepe, ha a műalkotásegyéniség megvilágítását szolgálja, 
ha az írói én művé szervesülésének folyamatát érteti meg. Ez azonban többnyire 
elmarad, s így Féja Gézától gyakorta költői lendülettel és gondolkodói erudícióval 
megalkotott oly tanulmány-„organizmusokat” kapunk, amelyeknek megvan a csont
vázuk, hellyel-közzel az érhálózat is, de hiányzik az az éltető véráram, amelynek az 
érfalak közt kellene keringenie. S hogy e félszeg hasonlatnál maradjak: minden szer
vezet hatásában, más szervezetekkel való összefüggésében karakterizálható igazán. 
Ez, a többi íróval való kapcsolat, az egyezések és különbözőségek jelzésének hiánya 
okozza talán leginkább légszomjunkat, még inkább Közép- és Kelet-Európa igen 
sok tekintetben a miénkkel rokon, analóg irodalmainak mellőzése.

Az igazság megkívánja, hogy az eddigiekhez mindjárt azt is hozzátegyük: ez az 
alkotómódszer és irodalomfelfogás egy régebbi korszak szülötte, korszaké, amikor 
e látásmód egyes elemeinek megvolt a maga szükségszerűsége, sőt nagyon is pozitív 
funkciója. Nyilvánvaló, hogy nem a szélesebb összefüggések elhanyagolására gondo
lok, hanem arra, hogy a Horthy-rendszer idején, egy hallatlanul idejétmúlt, végsőkig 
lefojtott társadalmi berendezkedés adottságai közt az irodalom — mint már törté
nelmünk során előzőleg annyiszor! — ismét a jobbak mentsvára lett, az írói munka 
újra képviseletté, az író pedig mandátumos emberré, akinek nemcsak alkotásai, de 
személyisége, emberi magasrendűsége is megújító energiaforrás. Féja Géza irodalom- 
és művészetszemlélete egy olyan korra nyúlik vissza, amikor Adyban, Bartókban, 
Móriczban, Tersánszkyban, Fábry Zoltánban nem csupán és talán nem is elsősorban 
a klasszikus értékű műalkotások létrehozóit becsülték a változásért kiáltó elmék, 
mint inkább az erkölcsi mintaszerűség, a morális megingathatatlanság egy tömbből 
faragott élő vagy holtában is élő monumentumait. Amikor nevük említése a nemzet 
„őrszellemét”, sorscsapásokkal dacoló erejét, a magyarság jobbik énjét revelálta 
azokban, akik egy új Magyarország eljövetelére vártak, szubjektív ellentmondásokon 
és buktatókon át is abban hinni meg nem szűntek. Talán nem is kell mondanunk, 
hogy ezek közé számítjuk a Viharsarok íróját, a Válasz és a Márciusi Front egykori 
publicistáját is.

Féja ott van igazán elemében, ahol írói elbeszélő vénáját kamatoztathatja — ahol 
történeteire rátérhet. Ahol kedvtelve idézheti a régen volt emberi együttléteket, az
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emberség lélekből kipattanó szikráit, követheti a pályáját, hivatását betöltő ember 
lépteit, megfigyelheti az elesettségben, viszonyok fojtogatásában is megszülető szép
séget. Ahol az emberről írhat — mosolyáról és fájdalmáról, ártatlanságáról és lelki 
finomságáról. S a naivságban, gyermekies mozdulatban is tükröződő közösségi 
hivatástudatról, áldozatvállalásról és hűségről. Ilyenkor minduntalan éreznünk kell 
— szóljanak az írások bár Tersánszkyról, Hatványról, Sárköziről, Tamásiról —, 
hogy Féja nemcsak író-irodalomtörténész s nagy idők részese és tanúja, de sáfára 
is az irodalmunkban megtestesülő szellemi erőknek, hogy írásaiban nemcsak ábrázol 
és értelmez, de azok mélyén őriz és megtart számunkra valami erkölcsileg magas
rendűt. Ennélfogva az írói szerepnek ama „nemzetmentő” glorifikálása, amelyet 
Féja Géza művel, manapság már csakugyan meghaladott lehet, de ezen belül nem, és 
nem is lesz sohasem az a nagymérvű felelősségtudat, kollektivista lelkiismeret, amely- 
lyel az író feladatát szemléli. Romantikus magatartás ez? Igen, de sok minden fel- 
használható-folytatható belőle akkor, ha a társadalom reáliái közé helyezzük, ha a hét
köznapok valóságában, s nem afölött, eszményies régiókban próbáljuk valóra váltani.

A Lázadó alkonyat tanulmányai a nagyközönség számára készültek, mégis leg
inkább az írói mesterség gyakorlóinak hasznosak. Nemcsak a belső igény és öntudat, 
de a benne érződő önkorrekció tanulsága révén is. Bizonyság arra, hogy józan mérle
geléssel, belátással és méltányossággal túl lehet lépni a hajdani szellemcsonkító népi
urbánus ellentéteken, s meg lehet szabadulni még oly makacs fikcióinktól, illúzióink
tól is. Tamási-portréját például az utóbbi teszi valóban időszerűvé: életműve folklo- 
risztikus gyökérzetét értékelve rámutat — az utóbbi évtizedekben elburjánzó naiv 
ösztönösség ellenében —, hogy milyen tudatos munka, belső kultúraépítés és lelki 
koncentráció boltozódott rá erre a folklorisztikus indíttatásra. Másrészt: bár Féja 
legszebb lapjait akkor írja, amikor rokon szellemekről ad elő, Tamásiról, Bányai 
Kornélról, a „fiainak” tekintett Csanádi Imréről, Simon Istvánról, ugyanakkor 
azonban igyekszik megérteni a tőle távolabb álló kortársi íróalkatokat is. Többek 
közt ezért is kelt szavával mindig figyelmet akkor is, ha egyoldalúságaival, túlzásai
val véleményére kíváncsi kritikustársainak vitázniok kell. Minőségérzék, szellemi 
értéktudat dolga ez? Az is, de többről van itt szó. Arról a korunkban egyedül 
gyümölcsöző, a szocializmus művelődéseszményében igazán érvényre jutó alkotói 
attitűdről, amelyik a fényt, világosságot és teremtő invenciót magáénak érzi minden
kor, bárhonnan is érkezzenek el hozzá éltető sugarai.

Közvetlen elődök és kortársak históriáját írja e könyvében az író, történelemről 
szól, talán azért is üt meg túlságosan krónikás, avittasnak tűnő hangot, figyeli hőseit 
az eszményítő, szuperlativuszokra hajló apoteózis szemüvegén keresztül. Akiket 
azonban Féja Géza megbecsült azzal, hogy közelebbről ismerhetik őt, azok egyszer
smind ismerik az alakuló jelen iránt olthatatlanul érdeklődő és népe jövőjét váltig 
kutató alaptermészetét is. A szociográfusét, a riporterét, a parasztházakba lépő, 
tanyai dűlőkön szívesen kóborló társadalomkutatóét. S talán nem tévedünk, ha úgy 
gondoljuk: bármennyire is vannak irodalompedagógiai kvalitások, atmoszféra
teremtő epikai szuggesztivitás irodalomtörténeti esszéiben-emlékezéseiben, írói for
mátumát előbb említett jelenközpontú munkássága fémjelzi a hozzá legméltóbb 
formában.

(Szépirodalmi, 1970) F enyő István
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S ta f é ta
Kovács András új filmje

Kovács András a Stafétában választ adott arra a kérdésre, amelyet utolsó jelentős 
filmjében, a Falakban nyitva hagyott. A  közvetlen perspektíva kutatója elismeri: 
tisztességes főhőse számára nincs közvetlen perspektíva. A pedagógia szükséges 
forradalmi reformjáról vallott elgondolásait már nem is durva-ijedt kapkodással, 
hanem nyugodt-cinikus jovialitással söprik félre, s magánéletében, társadalmi 
problémái viaszlenyomatában választania kell egy kedves-o/cos fiú oldalán az ösz- 
szes társadalmi és magánkonfliktusok liberális letompítását, vagy ...?  A vagy-vagy 
világos, de hogy mi jelenti a másik vágyót, azt csak tagadószavakkal lehet körülírni. 
A gesztus, amellyel kivonul a szerkesztőségi értekezletről, amelyen a régen meghozott 
döntés realitásáról akarják meggyőzni, s a „Neked teljesen igazad van, de . . .”, 
a „Mi tulajdonképpen ugyanazt akarjuk . . .” stílusában még megértését is ki akarják 
csikarni, és a gesztus, amellyel elhatározza, férj nélkül fogja megszülni gyerekét, 
nem jelentéktelen, de csak gesztus, amellyel körül lehet és adandó alkalommal kell is 
határolni az életet, de nem lehet kitölteni. Hogy Kovács András főhőse számára 
— joggal — már nem keres, hanem csak megtagad egy közvetlen perspektívát, azt 
a befejező jelenet fanyar visszavétele is mutatja: a fiúval való utolsó összecsapás 
határozott állítása itt, lehiggadva és visszahuppanva a mindennapokba, feltételes 
formába kerül — „Ha megszülöm. . .” . A rendezőt most sem érdeklik a magán
élet „megoldásai”, hőstettei, amikor pedig már rákényszerült egy félfordulatra 
a magánélet felé. Ahhoz, hogy e döntésnek mélysége és tragédiája legyen, ahhoz 
egészen más történetet kellett volna kitalálni, amelyben a közéleti viszályoknak 
semmilyen közvetlen szerepe nincs, hiszen az ott megfogalmazott kérdésekre itt nem 
lehet válaszolni. Ezért helyes, hogy a film adott keretei között a magánélet másik 
alternatívájának tartalma is zárójelbe kerül.

A Falak problematikájával való szembenézésnek az új helyzetben másik szükség- 
szerű következménye a Falak-beli Benkő típusának kritikája. A  reform embere, 
akitől úgy búcsúztunk el a film végén, hogy sorsát mi köteleztetünk továbbgondolni, 
s valójában történetét a történelemnek kellett befejeznie, most a Staféta három, 
egymástól gyökeresen eltérő figurájában támad föl. A lány lázadozó alakjában, 
aki a filmen bukik el utolsó, falak közötti kísérletében, Zoltán, szerelmese alakjában, 
aki kulturált rezignációval tűz ki maga elé kizárólag olyan célokat, amelyeket meg is 
tud valósítani — tehát a falak közötti és mint a filmben kiderül, csak saját életére 
vonatkozó célokat —, s végül Barabás, az adjunktus alakjában, aki cinikusan, char- 
meur-módra, némi látszatellenzékiséggel, s az „elmentem a falakig” tudatával be
rendezkedett a falak között.

Kétségtelen, hogy a fent elmondottak a film egy lehetséges interpretációját tartal
mazzák. A  leheséges interpretáció itt nem a Falak módjára értendő, amelynek 
szintén nem volt meg az a művészi egysége, hogy ellenálljon az egymásnak homlok- 
egyenest ellentmondó értelmezéseknek, de maga az értelmezés, a publicisztikus 
módon egymás mellé helyezett álláspontok közötti válaszíáslehetőségek — vagy 
legalábbis vélt lehetőségek — közötti választás volt. Azt, hogy a Falaknak ezt az 
érdekességét, vitáinak intellektuális feszültségét ma, amikor történelmi dokumen
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tummá vált, újra megnézve át lehetne-e újra élni, alig hiszem. A Stafétának pedig 
nincs ilyen érdekessége. Ha feltételezem, hogy a rendező főhőse sorsának teljesen álta
lános, szimbolikus jelentőséget tulajdonít, akkor igaz a fenti magyarázat. De a film 
művészileg egyáltalán nem és gondolatilag is alig tud védekezni egy másik elképzel
hető felfogás ellen, amely Zsuzsában egy „problémás” fiatalt látna, s a filmben a mai 
fiatalság gondjainak-bajainak egy epizódját. Mi ennek az oka? Elsősorban a film 
átmeneti jellege, amely két paradoxonban jelentkezik: 1. A rendező a közvetlen 
perspektíva csődjének ábrázolására megőrizte az általa kidolgozott s a közvetlen 
beavatkozást célzó formát. 2. Az illúziókkal a film csak a főhősök esetében szakít. 
A mellékfigurákban és mellékeseményekben még tenyésznek azok.

Az új filmben Kovács András meg akarja szüntetni a Falak viszonylagos elvont
ságát. Felbukkan, sőt előtérbe kerül a hősök magánélete. Föllebben a fátyol az 
„ügyről” , tisztázódik, hogy miben kísérletezett s bukott el a főhős. E konkretizálási 
kísérletek ellenére Kovács András nem változtatta meg, csak módosította a Falakban 
kialakult formakoncepcióját. E módosítás eredményeképpen a Falak stilizált riport- 
formája helyett a Staféta formája a naturális riportsorozat. Nem elsősorban a valódi 
riportbetétekről van szó, bár ezek beillesztése a filmbe a vérszegény történet támasz- 
tékaként önmagában is jellemző, hanem arról, hogy Kovács András egy történet 
kitalálása és ábrázolása helyett kidolgozatlan és mesterkélt — mert minden ponton 
az alkotó magasabb céljait illusztráló — történetvázról készített riportokat. A  Falak 
megmagyarázható problémája az, hogy jóformán kizárólag a szavakra épült, itt 
súlyos és védhetetlen hiba. A riporter szenvtelen szellemhangja többször megszólítja 
a hősöket, s kérdései főleg a magánéletükre vonatkoznak. Amit a válaszoktól tudunk 
meg, annak a történetből kellene kiderülnie. Motivációkról és indulatokról, této
vázásokról és sorsfordulókról információkat kapunk, s nem éljük át. (Ábrázolás
ról tulajdonképpen az egész filmben csak két rövid jelenetben lehet beszélni. Zsuzsa 
önfeledt tánca és ironikus képzelődése a garden-partyról, ahol ő és Zoltán fogadná 
Barabásékat — ez a film két művészi megoldása.)

A művészi hiányokért ezúttal nem kárpótol a gondolati gazdagság. Zsuzsa film
beli pedagógiai riportjai a Falak gondolatmenetének egyenes folytatói. A néhány 
— a maga szűk körén belül jelentős és morálisan példamutató — pedagógus „nehéz 
ember" bemutatását felfoghatnánk úgy, mint Zsuzsa azon kezdeti illúzióinak kifeje
ződését, hogy ezekre az egyedi esetekre s az ebből következő morális elvárásra lehetne 
alapozni a pedagógia forradalmát, ha maga Zsuzsa nem volna szintén riportalany 
a filmben. így azonban félő, hogy a film — eredeti szándéka ellenére — a riportok 
egyenrangúságát sugallja. Azt, hogy a rendező egy rosszul végződő esetet — Zsuzsá
ét — állítja a középpontba, de ott vannak párhuzamosan a sikeres esetek, a mate
matikatanár, aki a filmben problémátlanul valósítja meg a maga kis matematika
tanítási forradalmát, a monori iskola munkája, s nem utolsósorban Zsuzsa szövet
ségesei, akik korántsem buknak Zsuzsával. A bukás mélységének és hátterének áb
rázolására — arra, hogy ezeket a korlátozottságukban is néha valóban heroikus kísér
leteket hogyan temeti be a homok — a riportforma pillanatfelvétel jellege alkalmat
lan.

Mivel tudjuk, hogy mi az az ügy, amin összecsapnak a filmben, a rendező arra 
kényszerül, hogy szereplőit kissé elbutítsa a tárgyi vitákban — a frontok tiszta külön
válása kedvéért. Zoltánnak több érve is lehetne a pedagógia szükséges forradalmával
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szemben, mint az, hogy nőkkel nem lehet megvívni egy forradalmat, s a pedagógusok 
többsége nő. Kissé általánosítva és helyesbítve e gondolatot, például azt, hogy ehhez 
a mozgalomhoz nemcsak ésszerűtlen állapotokra van szükség, hanem a mozgalom 
szubjektumára is, amelynek érdeke a változtatás és képes is arra. Vagy fölvethetné, 
hogy a pedagógiai forradalom gyerekes és nagyzoló elképzelés, hiszen radikális 
m ódon nem mozgósítható a társadalom egy részterülete. Ezek az érvek még bőven 
beleférnének Zoltán szkeptikus, racionalista fejébe, s ha nem is hajlítanák Zsuzsát az 
ő oldalára — részben azért, mert Zsuzsának végre kell hajtani kísérletét, saját ta
pasztalatokat kell szereznie, részben pedig azért, mert valaminek racionális belátásából 
nem következik egy magatartás elfogadása is —, de legalábbis mélyebb régióba vin
nék Zoltán s Zsuzsa konfliktusát.

A  dialógusoknak nincs légkörük, s szándékukat, a nézők provokálását nem érik el. 
Figyelmünk gyakran ellanyhul, miközben a szétágazó és széteső eseményeket, gon
dolatokat követjük. S ez természetes is, hiszen a rendező átmeneti konstrukciójával 
azt vállalta, hogy megközelítésmódja a film elkészülésének pillanatában elavuljon, 
s hogy a film lelkes fiataljaiban egyre kevésbé a tisztasággal és becsülettel, hanem in
kább az ostobasággal határos naivitást ismerjük föl. A Staféta unalmasságának 
másik oka, hogy Zsuzsa csalódásáról nem dráma, hanem hűvös dokumentum 
született, amelyet figyelhetünk rokonszenvvel és együttérzéssel, de nem szenvedéllyel.

A  Staféta szándékolt csúcspontja a Falak mintájára egy házibuli, amelyen szó
rakozásban összeszokott, de véleményekben heterogén társaság vesz részt. S nem is 
életelemük a vélemények szembesítése. Hogy a szó tetté válhat-e, az a Falak alkotója 
számára is kétséges volt. E fiatalok szavai olyan messze vannak gyakorlatuktól, 
hogy a gyakorlat végiggondolása, szavakba öntése már nem létformájuk — foglal
kozásuk vagy tanulmányaik ellenére csak fél-értelmiségiek. Ezért erőltetett, hogy Zsu
zsa vitákat provokál. E vita akaratlanul is rossz fényt vet Zsuzsa karakterére — helye
sebben inkább arra a karaktervázra, ami szerepel a filmen. Kiderül: a hisztériától 
sem ment morális elvárás az, amivel baráti szolidaritásnál, baráti együtt-gondolkodás- 
nál többet — mozgalmat — követelhet. Ezzel a szórakozó társasággal, amely ijedt 
értetlenséggel hessegeti el a francia május képeit, és boldogan oldódik fel a Riviéra- 
képek játékában, lehet talán együtt szórakozni, de igét hirdetni közöttük, a „lényeg
ről” papolni unalmas moralizálás. Ezzel azonban csak más szavakkal mondtuk ki 
a közvetlen perspektíva problematikus voltát — azt, ami Kovács András kiinduló
pontja is — s a film e „nagyjelenetben” csak azoknak a következetlenségeknek az 
árát fizette meg, amit e kritikában megpróbáltam leírni.

R adnóti Sándor
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K eresztury Dezsői

Ö rö k ség
„Alkalom szülte írások”-nak nevezi tanul
mányait Keresztury Dezső, de aki végigolvassa 
a kötetbe gyűjtött húsz „magyar íróarcképet”, 
rögtön megérzi, hogy a szerző egész életét 
olyan alkalomnak érezte és érzi, amikor 
elmondhat valamit az irodalomról, amikor 
megéreztetheti annak kifogyhatatlan gaz
dagságát és csodálatot keltő szépségét. A 
pedagógus érosza fűti át ezeket az írásokat, 
azé a tanáré, aki kifogyhatatlan buzgalommal 
vezeti növendékeit a szépség felé, s maga is 
szinte elkábulva az elé táruló látvány tökéletes
ségétől, hirtelenében nem is tudja, melyik 
színt, melyik összetevőt emelje ki először. 
Néha talán csapongva, az anyagtól elragadva, 
végeredményben azonban szüntelen a műalko
tás lényege felé vezet ez a módszer. S nem az 
anyagba feledkező, abba szinte belévesző 
esztéta útja ez, nem is az élettől elidegenedő 
tudósé, hanem az olvasóval együtt, vele gon
dolkozva lép egyre előrébb Keresztury Dezső. 
Benne a korban, amelyben tanulmányának 
hőse élt, s benne a mában is, amely sokszor 
talán nem elég érzékeny ahhoz, hogy bizonyos 
irodalmi evidenciákat felismerjen. Ebben segít 
legtöbbet a szerző lírai hevülettől átfűtött 
magyarázata; s talán azért is oly könnyű 
nyomon követni fejtegetéseit, mert azonosulni 
tud anyagával (például a Zrínyiről szóló remek 
esszében), s szenvedélyesen kutat az irodalom 
és az élet összefüggései között (ezért is érezzük 
valóságos revelációnak a Festetics Györgyről 
szóló megemlékezést). Néhol megáll a múlt, 
tájain, rácsodálkozik egy kiemelkedő óriás
ra, egy sziklába metszett alkotásra, ilyenkor 
születnek hömpölygő tanulmányai, melyek 
közül legszebb a Batsányi-arckép. Tudja azon
ban azt is, hogy egy-egy nagy mű a korból, az 
adott társadalmi-történeti szituációból nőtt ki, 
ilyenkor hát még gondosabban igyekszik 
visszaidézni a hétköznapok egyszerűségét, 
hogy annál érzékletesebbé tegye a kontrasztot 
a mesteri alkotás s a kor sokszor kisszerű, a 
műben néha már túlhaladott valóságrétege kö
zött (például a szép Berzsenyi-tanulmányban).

Az igazi nevelő szándék minden hatást 
számba vesz, csakhogy tökéletes eredményt 
érjen el. Keresztury Dezső írásaiban is sokszor 
megfigyelhetjük, amint az ellentétek iránt 
érzett különös fogékonysággal igyekszik minél 
gazdagabban árnyalni a választott főalak 
képét. Nem véletlen, amint Kemény Zsig- 
mondról szólva elismeri például, hogy Pálffy 
Jánosnak az íróról szóló meglehetős ellen
szenvvel írt emlékezésében vannak hiteles, 
igaz adatok. A műnek, jelen esetben az Ö zv e g y  
és leán yán ak  azonban ez mit sem ártott. Sőt, 
annál nagyobbra értékeljük az emberi hibák 
és gyarlóságok, esendőségek között született 
hibátlan remeket! Mint ahogy az sem véletlen, 
hogy a kép árnyalása végett igen aprólékosan 
figyelembe veszi azokat a lélektani összetevőket 
is, melyek talán nem alapvető adottságai egy 
műnek, alkotónak, de feltétlenül motiválják. 
Hiteles és szép az, amit ebben a vonatkozásban 
Schöpflin Aladárról mond, aki szerinte élete 
végéig őrizte a maga szépíróságának nosztal
giáját, s igen megszívlelendő Ignotusszal kap
csolatban az az észrevétele, hogy ez a méltat
lanul a perifériára szorult irodalmi harcos 
voltaképp tudatában volt annak, hogy amit 
csinál, az szükséges és elkerülhetetlen, ugyan
akkor azonban kissé időszerűtlen is.

S amilyen gazdagon, szerteágazón igyekszik 
megtalálni témájának összetevőit, olyan izga
lommal követheti nyomon az olvasó azt a 
folyamatot, amint Keresztury szemlélete is 
mélyül, változik. Hogy ezt maga sem palás
tolja, sőt inkább nyilvánvalóvá akarja tenni, 
annak hiteles bizonysága a kötetben közölt 
három Ady-emlékezés. Amint vitatni lehet a 
negyedszázaddal ezelőtt született emlékező 
írás egyik-másik észrevételét, például azt, 
hogy meglehetősen sommásan ítélkezik Ady 
publicisztikája fölött, vagy hogy néhol mintha 
konzervatív erkölcsi elveket szegezne szembe a 
költő életével, annyira megéltnek érezzük az 
Adyról szóló utolsó írás világirodalmi pár
huzamait, amelyek alapján Ady helyét a nagy 
ormok szédítő magaslatában jelöli ki (bár 
vitatni lehet azt a képet, amely ,,jeges”nek, 
„kevesektől járt”-nak ábrázolja ezt a csúcsot).

Vannak felfedezései — csak Laczkó Gézáról 
írt rövid tanulmányának olvastán döbbenünk 
rá, milyen ismeretlen számunkra az író —, de
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vannak „szerelmei” is. Róluk szólva forrósodik 
át igazán stílusa, ilyenkor mintha az esszé 
nagy gonddal kialakított határai is szűknek 
bizonyulnának, a cizellált vonalakat elmossa 
az emlékezés pátosza. Amikor Horváth János
ról ír, érezzük, hogy szellemi mentora iránt 
táplált rajongását lopja a sorok közé, amikor 
Babitsról, akkor egy nemzedék közös harcok
ban edzett értékítéletét fogalmazza meg, az 
ítélkezésnél azonban mindig erősebb a hála és 
szeretet kimondatlanul is érződő eszménye. 
Ezek az írások nemcsak választott mintá
jukról mondanak sokat, hanem arról a kol
lektív irodalmi tudatról is, melynek megírása 
nélkül sosem látjuk a maga teljességében a 
Nyugatot és a két világháború közötti iroda
lom történetét.

S ha már a Nyugatot említjük, szólnunk 
kell arról az esszéhagyományról is, melyet 
a lap második nemzedéke formált, csiszolt 
néha szinte a teherbírás határáig tökéletesre. 
Keresztury Dezső híven őrzi ezt az örökséget. 
Finom érzékkel ihleti élővé figuráit, s körülöt
tük mozgalmassá formálja a kort is. S mindezt 
olvadóan szép stílusban, gördülő mondatok
ban, választékos jelzőkkel, melyek néha már 
oly szépek, annyira túlcsordulók, hogy inkább 
a költő-esszéíró Keresztury stílusát csodáljuk, 
s nem a kort vagy az írót, akiről szól. Esszéi 
szinte szerkezettelenek, lazán illeszkednek 
egymás mellé rajzolata mozaikjai, építkezése 
mégis ökonomikus, szellős, áttekinthető, mert 
olyan mérnök finomítja, húzza itt a struktúra 
vonalait, aki teljes biztonsággal átlátja az 
egész épületet, s az anyag biztos tudatában 
kénye-kedve szerint választhatja meg a kivite
lezés különböző változatait. Egyetlen hiány
érzetünk maradhat csupán: Keresztury Dezső 
érezhetően inkább a fény iránt vonzódik, 
kevesebb eszközzel rendelkezik a tragédia 
érzékeltetésére, egy-egy komor jelenet, ham
vába hullt szándék elemzésekor is annyira 
olvadó szépséggel ír, hogy stílusa arculatára 
formálja anyagát.

Oldalakon lehetne sorakoztatni azokat a 
stiluseszközöket, melyekkel a mű lényegéhez 
kerül közel. Verselemzései — anélkül hogy ezt 
bárhol hangsúlyozná — a tartalom és forma 
természetes összhangjában bontják ki a mű
alkotást, s mindig gondosan felvázolja a vers 
környezetrajzát is. S hasonló érzékeny bev
érzéssel veszi vallatóra a prózai alkotásokat is. 
Az olvasó szüntelenül érzi, hogy olyan tudós 
vall irodalmi jelenségekről, aki tisztában van 
az ihlet törvényeivel, s aki maga is megtapasz
talta az írás keserű boldogságát.

„Nem adnak teljes anyagot — mondja egy 
helyen Schöpflin Aladár írásairól — ; a lénye
ges, jellemző vonásokat emelik ki; legfőbb 
értékük a mérték, amelyet alkalmaznak, a 
szempont, amelyet érvényesítenek, az igazság 
és arányérzék, amellyel anyagukat rendezik.” 
Keresve sem találhatnánk jellemzőbb sorokat 
— Keresztúry esszéinek és tanulmányainak 
méltatására. Hozzátéve még, hogy a nemes 
matériához — az irodalmi jelenségek elemzé
séhez — méltó eszközökkel is rendelkezik, 
talán ezért is válnak írásai egy hagyomány élő, 
újra és újra korszerűvé váló megvalósulásaivá.
(M a g v e tő  1970)

R ónay László

Bueüa Ferenc:

É b re ssz e n  a ra n y s íp
„ A z  e m b errő l va llan ak , a k i nem  k iá lt  és nem  

lá rm á z , d e  te s z i  a  d o lg á t h ite  é s  e re je  szer in t, 
a k i  nem  a  s írra l k ö t  s zö ve tsé g e t, hanem  a  N a p 
p a l,  a  N a p  udvarában é l  és k a rjá ra  g y ű j t i  a 
b á rá n yo k a t, e sz te n d ő t eszten dőh öz a d , h isz a z  
é le tre  s zü le te tt , nem  a z  ö lésre .”

(K in c se k e t ő rzö k )

Hét év versei, negyven oldalon Buda Ferenc 
új kötetében, hét év gondja-kínja, kevés öröme 
és állandó reménye ez a könyv, ez a jelentőssé 
tömörödött, magát újra megmutató költé
szet.

Buda Ferenc onnan jött, ahol minden fala
tért verejtékezni kell, s ahol nincs maradék, 
inkább mindig valamivel kevesebb az étel, 
mint kellene. Onnan jött költőnek, de ott 
maradt embernek, szegénynek a szegények 
között, visszahökkentve korunk gazdagabb 
asztalától, megverve korszerűtlen szegény
séggel, hogy szeplőtelenül mutathassa föl a 
küzdelmet és a hitet.

Nagy terhek teszik próbára, olyanok, me
lyek alatt a gyönge elpusztul, vagy tisztesség
telenségre vetemedik, s csak az erős marad 
meg összeszorított szájjal, szúrós tekintettel 
és konok testtartással. Nagy teher az ember- 
száj éhe, élethalálharc, a verset a legnagyobb 
fajsúlyok felé szorítja. A vizet és eget a vasba, 
a sarat a fagyba, a test lágy részeit a csontba 
sodorja. Az ihletnek ritka pillanatokat juttat, 
hét év alatt 23 versnyi időt, ünnepet, a súlyok 
alatt kristállyá nemesedett költeményt.

Szeretnénk törvényeiből kiszabadítani, kí
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vánnánk neki oldódást, költői felszabadulást, 
játékot, első kötetének szertelenebb, szaba
dabb áradását, rímei és ritmusa hetykeségét, 
hogy a megküzdött győzelem nemcsak vágy, 
de valóság lehetne, hogy ne csöndből, hanem 
szóból teremthessen. De Buda annyira vállaló 
és elkötelezett, annyira a termő szegénységbe 
kapaszkodó, hogy nem a kiemelkedés, hanem 
az együttemelkedés, a teremtő munka nagyobb 
érvénye és megbecsülése táplálhatja életét és 
költészetét. Alig találni társát, aki ennyire a 
kétkezi munkásokkal lenne együttvaló.

Hazája térképét is a munka rajzolja ki a 
világból, nem a kirándulások. Ahol vasakat 
kell hajlítani, parkettakötegeket cipelni, etetni 
a villanyfürészt, esőben dolgozni az őszi 
mezőn, ott van a hazája, mint a munkások
nak és parasztoknak. S ha a Szólaljatok című, 
„hol a hazád?” indíttatású verséből nyomo
zunk vissza világa megismeréséért, ráakadunk 
a vonatozókra, akik kőkemény hajnalokon 
mennek a vaslemezekhez, a szürke lapátok és 
keserű téglák felé, s fáradtan, erő nélkül térnek 
haza. Megtaláljuk az ő faluját, mindnyájunk 
faluját: a mély sár, kutya, templom, tövis
szegénység, ostor, kapa, beleket rázó traktor, 
fakó öregek, motorbiciklisták, fekete vonatok 
faluját — s mindezt a télvégi olvadásban, 
mintegy a remény, rideg, mégis fagypont 
fölötti állapotában, a tavasz kezdetén. S rá
akadunk magára a költőre is, aki a téli éj, a 
téli élet rohamában teszi, amit tenni kell: 
betakarja az alvókat az éjszaka aknamezején, 
a legkisebb gyereknek enni ad, emlékezik az 
ifjúságra, ahol minden szeplőtelen és zöld, s a 
hó is szűz szép, tudomásul veszi a jelent, az 
emészthetetlen gondok jelenét, a számlák, 
kérvények, árcédulák, igénylések, SZTK-beuta- 
lók stb. jelenvalóságát. így mondhatja ki 
pontos és tiszta vallomását:

Jó  le lk iism ere tte l é s  e lk észü lt e lm éve l  
á llo k  id e , feg yverte len . M e g  nem  puhultam , 
m eg  se m  lágyu ltam , a lk u  m a  sincs.
S za k a d é k  életünk ö rö k ö s k ü zd e le m  a z  
ö rö m é rt, m aradék ifjú ságunkért.
K on ok  h it nélkül nem  m egy . N élkü lü n k  
k i  ha jtaná  végre a  v irra d a to t?  F üvek, levetek  
h a ta lm ára  esküszöm .

Virulj f e l ,  szabadulás.

így áldoz az elesett katonák emlékének, a 
háborúban és a hétköznapok rohamában 
meggyötörteknek, elesetteknek, így szól a 
kiszolgáltatottság veszejtő lehetőségeiről, ame
lyet a remény számításba vesz.

Buda Ferenc költészete a szegénység tájai
ból és évszakaiból építi képi világát. Ahogyan 
állandóan visszatérő jelzője a vas, ugyanúgy 
visszatérő évszaka a tél. A tél, akit minden 
szegény gyűlöl, ellenségének tart, aki zsarnok, 
és a kulcslyukon, a rosszul záró ablakon, a 
kialvó kályhák csövén a lélekig hatol, huzatos 
gyárudvarokon suhint, kiveti magából a 
gömbölyű, árnyas kedélyt, állandóvá akarja 
emelni a levedlett fát, az erdei vadak éhét, a 
kispénzűek, vékonyan öltözöttek didergését. 
A tél Buda költészetében a megpróbáltatás, 
de a kibírás évszaka is. És mert az élet állandó 
megpróbáltatás és kibírás, megtalálja a télben 
kifejezését. Buda költészetének természete 
nyártalan, tél-központú, minden a télbe törek
szik, vagy a télből lábal ki sárosán.
M egjön  a  f a g y  is, a z  ig a zi, fö lé p ü l  
fe h é r  v ilága , sű rű  acélla l b eü lte t  
m élyszá n tá s t, k ö vér  ve té s t, e sen d ő  vadra  
durrog a  v isszh angos va sm en n yezet.

Ez a költészet természeti indíttatású, de a 
természet legszigorúbb, vasállapotából való, 
szinte szerkezetté alakult világ. Ez a szerkezet 
préseli össze azt a teret is, melyben az elmúlt 
ifjúság szép, tavaszias világa akar terjeszkedni. 
Prés zsúfolja a szavakat olyan közel egymás
hoz, hogy mintha a szavak már egymástól 
vennék el e levegőt, nem hagyja kifutni a soro
kat, visszagörbíti, a rímeket borotvaélesre 
köszörüli és jajgattatja.

Pilinszky Jánosra kell gondolnunk, aki 
másból fakadó, de hasonló nagy nyomás alatt 
küzd a megszólalás öröméért. Pilinszky és 
Buda is végponton állnak tökéletesen és fokoz- 
hatatlanul. A költő innen csak szárnyas, 
szabadságot élvező lélekkel juthat tovább.

(S zép iro d a lm i K iadó, 1970)
Á o h  István

Takács Zsuzsa:
N é m a já té k

Takács Zsuzsa azzal a költői nemzedékkel 
érkezett, amely az Első ének és a Költők egy
más közt című antológiákban mutatkozott be. 
Már ezekből a válogatásokból is kitetszett, 
hogy e lé g ik u s  alkat, talán az egyetlen társai 
között. S talán az elégikus természetből kö
vetkezik verseinek zeneisége, tonális szerke
zete. Versei a szomorúság húrján játszanak.
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Mély és parttalan bánat árad belőlük, a köl
tészet minden sejtjét és gesztusát átszövő elé
gia. Lírája a múlandóságról beszél, a min
dent beárnyékoló pusztulástól szorong. „Mú
landóság pecsétje mindenem” — hangzik 
a S z o m o r ú  vers, „leszállsz, a roppant mély
ben leülepszel” — szól a B ú csú . Hiábavaló
nak érzi, hogy küzdjön, sorait a „vanitatum 
vanitas” klasszikus életérzése járja át. „For
gatom az őszi koromban tenyerem. / Ráírom 
a falra, hogy hiába van” — mondja a vers, 
amelynek a címe is árulkodó: L e h e te tt  vol
na . Magánya is befejezett, megválthatatlan: 
„magányod / Emlékmű egy elpusztított té
ren” — olvasom (S zo m o rú  v e r s ) ;  és: „ott- 
hontalanság, fogadj magadba” .

E versek mindenképpen rossz közérzetről 
vallanak. „A bánat, mint egy fémlemezt / meg
üt, és napokig, / mint karnevál utáni utcán / 
egyetlen zengés szól” — hangzik A  bánat 
című vers önjellemzése. Takács Zsuzsa köl
tészete válságokról, az öntudat örvényeiről 
beszél. Versei között igen gyakori az „ön
megszólító” típus, márpedig a modern köl
tészetnek ez a típusa általában a személyiség 
válságáról, az önmagával drámai módon szem
besülő én vergődéséről árulkodik. (Vö.: Né
meth G. Béla: Az önmegszólító verstípusról. 
Mű és személyiség, Magvető 1971.)

Vajon mi okozza a vergődést, a rossz közér
zetet? Takács Zsuzsa is felteszi önmagának 
ezt a kérdést. „Én nem tudom elfelejteni azt 
a fájdalmat, ami ebben a században nálam 
védtelenebbeknek jut és jutott” — mondja. 
A szociális és történelmi érzékenység azonban, 
úgy tetszik, még kevés. Az elégikus természet
nek inkább alkati és „filozófiai” magyarázata 
van. Takács Zsuzsa mindenképpen elégikus 
alkat, aki fájdalmasabban éli át az ember esen- 
dőségét és a természet közönyét. S azon a filo
zófián és természettudományon nevelkedett, 
amely hangsúlyozottan mutatja be ezt az esen- 
dőséget és ezt a közönyt. Legfőbb élménye 
ezért a pusztulás, az elmúlás, az a kény
szer, amely minden emberi életet és művet fe
nyeget. „Elviselhetetlen és iszonyú, hogy meg
halunk, a merészség, ahogy régi -városok felett 
járunk, ahogy egy fűszálat letépünk, a kö
zöny” — hirdeti. S ő valóban nem marad 
közönyös a pusztulás eme jelzéseivel szem
ben. Midőn az emberiség tömegei „szoptat
nak, altatnak, alszanak”, Takács Zsuzsa a lé
tezés és a pusztulás arányaira figyel. „Tenger
nyi a nem-lét, vonalnyi se, mi van” — írja 
hangsúlyos versében, A v á ro s  e lh a g yá sá b a n .

Metafizikai körzérzet az övé. S mert a léte

zés és az élet mögött egyre komorabbnak és 
általánosabbnak sejti a semmit és a pusztulást, 
úgy próbál védekezni, hogy leépíti vágyait, 
kiüresíti emlékezetét, lefokozza személyiségének 
mozgalmas belső életét. „Bádogpohár — zo
máncán rózsa volt, / ki tudja széttaposva hol 
hever. / Emlékeink szeméthalmán a fű / örö
kös szélben fut nyomtalanul” — írja Vágy- 
ta la n sá g  című versében; „ ki emlékszik másnap 
önmagára?” — kérdi a C sa k  lá n g  egyik sora. 
Nem lep meg, ha ezek után a boldogtalanságot 
tekinti a tudatos ember állapotának, a méltóság 
zálogának: „boldogtalanság, egyetlenem, ne 
hagyj el” — írja a K iá ltá sb a n .

Teremthet-e ez a metafizikai pesszimizmus 
költészetet? Adhat-e verseknek életet a nem
létet szemlélő tudat? Könnyen válaszolhatnánk 
nemmel, ha nem figyelmeztetnének a modern 
lira nagy és klasszikus példái, s ha nem gon
dolnánk Illyés Gyula szavaira: „Más elcsüg
gedni és elcsüggeszteni.” „A pesszimista vers
— mondja Illyés — ugyanis magyarán fából 
vaskarika, bölcseletileg pedig contradictio in 
adjectio: önmagát cáfoló állítás. Ha a p e s s z i
m is ta  a jég, a vers  a tűz. Az ember lehet 
pesszimista, a vers maga soha, lévén a jó 
tett minden formájában életigenlő.” Ebben az 
értelemben Takács Zsuzsa pesszimizmusa is 
korlátozott, metafizikáját a költészet, vagyis 
a cselekvés ellensúlyozza.

És ellensúlyozza a versek igen gazdag és 
változatos képanyaga. A filozófiai hitvallás
— vagy inkább közérzet — és a metaforákba, 
hasonlatokba sűrűsödött életanyag között ha
tározott (és szerencsés) ellentmondás feszül. 
A filozófia elvont pesszimizmust mutat, a szó
képek meg zsúfolt és mozgalmas életet. Takács 
Zsuzsa rengeteg apró és jellegzetes emléket 
őriz (nem igaz, hogy „kiüresítette” emlékeze
tét!), ámulattal figyeli a természet és a civili
záció alakzatait, teremtményeit. Éppoly ér
deklődéssel raktározza el emlékezetébe a kubai 
tengerpart látványát, mint a budapesti táj 
apró mozzanatait. Metafizikai élményeivel el
lentétben képi világa igen konkrét, még elvon- 
tabb metaforáiban is ott a valóság sugallata 
(pl. egyszerűen az állítmányok felcserélésével ér 
el absztrakt hatást: „Sötétedik, mint a festék. 
/Pattogzik, mint az alkonyat” A rc k é p  és h á tté r ) .  
Látható érdeklődéssel tekint szét a világban, 
szereti az életet. Pesszimista filozófiájával ellen
tétben a létezés öröméről is van szava. A L atin  
utca  aforisztikus vázlatai egy-egy pillanatban 
ragadják meg a végtelenséget, és máskor is a pil
lanat kiteljesítése, intenzitásának megnövelése 
győzi le a pusztulás fenyegető kísérteteit. Való

56



j ában a versírás, az alkotó munka is ilyen kitel
jesedő, a végtelennek tükröt tartó egyszeri 
pillanat.

Az absztrakt pesszimizmust azonban Ta
kács Zsuzsa sem bölcselettel győzi le, hanem 

az élet filozófiánál hatalmasabb élményeivel. 
A modem költő általános gyakorlata szerint 
ő is etikára cseréli a metafizikát. S a metafizikai 
rossz helyett az élet parancsaival foglalkozik. 
Az élettel, amelyhez mint fiatal anyának benső
séges köze van, amelyet táplálnia és gondoznia 
kell. Ez a gyarkolati erkölcs kap megfogalma
zást talán legszebb versében : a Július, ha lá lom , 
szü le té sed  soraiban. Jelen van itt az esendő 
ember iránt érzett részvét és az életadás öröme. 
Egy helyzet pontos rajza és egy morális fel
ismerés biztonsága ad ennek a versnek evoka- 
tív erőt.

Az már az eddigiekből is kiviláglott, hogy 
Takács Zsuzsa igényes költő, aki intellektuális 
tevékenységnek tekinti a költészetet. Valóban 
igényes, a műhelyben, a mesterségben is. Min
denekelőtt abban, hogy saját szemléletet és 
nyelvet akar teremteni. „Úgy gondolom 
— mondja —, másképp kell látnom és beszél
nem, másképp kell kezembe vennem a tár
gyakat, mint eddig; csakúgy mint mindazok
nak, akik elégedetlenek voltak magukkal, 
másokkal, a világgal, s másodszor is meg
tanultak beszélni. Először megtanulták, mint 
bárki más, az anyanyelvűket, s másodszor azt 
a nyelvet, amely senki máséval nem azonos, 
új törvényekre épül, vagy új törvények szerint 
omlik össze — mindenképpen egyetlen, a sa
játjuk, az egész létüket emésztő szenvedély” . 
Ez a nyelv a költői eredetiség próbája és 
mértéke. Takács Zsuzsa erre az eredetiségre 
törekszik.

Költészete ezért nemcsak az eszmélet pró
báit jelenti, hanem az eredetiségért folyta
tott küzdelmet is. Ez a küzdelem, úgy lát
szik, három fázisban ért el sikert. A ver
sek első csoportja töprengéssel átszőtt leírá
sokat, portrékat ad. Ezekben a költemé
nyekben még a konkrét élmény uralkodik, 
empíria és filozófia szembesül (pl. Innen és 
tú l. E g y  fé n y k é p  a lá , D e p re ss z ió ) . Ide tar
toznak azok a versek is, amelyek a lírai dal 
hagyományé v követik ( Ó , m ennyire, K o c 
k á k , ü veggo lyó , K a r ik á z ik , k a r ik á z ik ) . A má
sik csoport az „Üjhold” költői, elsősorban 
Nemes Nagy Ágnes poétikájától tanult. Ta
kács Zsuzsa bennük olyan fogalmakhoz köze
lít, amelyek a szótárban nem találhatók, leg
feljebb az érzések és szorongások bizonyta
lan gomolygásában léteznek, szavak nélkül.

kaotikusán, próbára téve a nyelv információs 
lehetőségeit. Hogy kifejezze őket, ábrákat kell 
rajzolnia, vagy inkább teremtenie; ábrákat, 
melyek evokatív módon sugallják e fogalma
kon túli érzéseket, felismeréseket. Ezek az 
ábrák csak képek lehetnek: egy tengerparti táj, 
egy madárrepülés, egy hóesés; valami, ami 
kifejezheti az örömöt, a szorongást, a fájdal
mat, az elragadtatást. S ezek az ábrák zárt
ságot, szigorú és pontos fogalmazást, az 
„éremvésés” figyelmét követelik (pl. N é m a 

já té k ,  H ű ség , L e h e te tt  volna. A d d ig ) .
A versek harmadik csoportja azután ezt 

a zártságot lazítja fel. A vers kompozíciója 
nyitottabb lesz: az érzelmek áradása szerint 
alakul. Képlékenyebb versalak keletkezik, 
amely a szenvedély hullámzását követi. A szi
gorú és szobrászi alakzatot líraibb forma váltja 
fel. Úgy tetszik, Takács Zsuzsa ebben az 
alakban találta meg az eredetiség zálogát. 
Legszebb versei a — Szom orú  vers, A  vá ro s  
elh a g yá sa  és a Július, halálom , szü le té se d  — leg
alábbis ezt a kompozíciót mutatják. Az „áb
rákban” fogalmazó metaforikus pontosságot 
és egyéniségének érzékenységét sikerült bennük 
egységbe fognia. (S zép iro d a lm i, 1971)

Pomogáts BÉLA

U n iv e rs ita s  *70
Eltérő formatörekvések és viszonylag egységes 
érzelmi, gondolati mondandó jellemzi paradox 
módon az immár harmadszor megjelent egye
temista antológia, az Universitas '1 0  verseit, 
novelláit. Egymás mellé került a kötetben 
a hagyományos formájú, kerek, zárt, cselekmé
nyes elbeszélés, a mese-parabola, a montázs
technikával egymás mellé vágott történésrészek
ből megépített cselekményes, illetve esszéisz- 
tikus novella. Rábukkanunk a versekben a Jó
zsef Attila-i tájélmény, tárgyleírás hatására, 
akad fiatal költő, aki a kassáki „monotont” 
választotta kifejezőeszközül, olyan is, aki újra 
rajzolja az expresszionizmus kozmoszba nö
vekvő emberét. Néhol Weöres-inspirációra 
figyelhetünk, míves, artisztikus formajátékra, 
másutt — ez a gyakoribb — az érzelmi, gon
dolati töltést leíró, tárgyias képekbe sűrítő 
megoldásra, hol a korai Illyés-líra, hol a fiatal 
Nagy László hatásától ihletetten.

Egységesebb, jellegzetesen fiatalos és mai az 
a hangulat, életérzés, ami a versekben, novel
lákban megfogalmazódik. Tömören, ha csöppet
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gúnyosan hangzik is, Firdúszi vagy ezer éve 
ismert soraival jellemezhetnénk mindezt: „Az 
egész palota siralommal tele, / A föltámadásnak 
mintha vón’ éjjele”. Mert ha az analógia pon
tatlan is — itt és most létünk meg a palota 
kicsit „ütik” egymást —, a lényeget híven 
tükrözi. Valóban „szomorúak a forradalom 
fiai” , ahogy Szilágyi Ákos fogalmazza Példa
beszéd című versében. No, nem egyformán. 
Éppen az említett alkotásban jelentkezik a csüg
gedtségbe való bele nem nyugvás, a továbblépés, 
a kiküzdött harmónia igénye is: „a forradalom 
fiai szomorúak /  kopott aktatáskákba gyűrik 
duzzogásuk /  s elindulnak visszalopni a csil
logást / világhoz-szelídült csikó-szemeikbe / s 
fogaik közé a füttyöt” . S ott van mindez Melio- 
risz Béla verseiben, elmosódottabban, bizony
talanabbul helyet kap Zelei Miklósnál, Zirkuli 
Péternél, másoknál is. A kötetre mégis ez 
a kevésbé jellemző. Uralkodó az elbizonytala- 
nodottság, a keserűség, a dezillúzió. Kartal 
Zsuzsa egyik sora érzékletesen tükrözi ezt 
a közérzetet — „boldog vagyok — mondom 
riadtan” — , s mindjárt sorakoztatja, néha köz
helyesen, az okokat is („minden világ elva
dult” ; „sörtócsába könyököl az öröklét” stb.). 
Mindannyiunkat tél vesz körül, fogalmazza 
Papp József, s kínálja mindjárt segítségként 
a maga melegítő nyugtalanságát. Torkáig ér 
a közöny Sipos Istvánnak, arcáig nyúl a ma
gány Varge Rudolfnak, s van, kinek a mosoly 
is mázsányi súllyal nehezedik arcára. Játékos- 
keserűen fogalmazza Várady Szabolcs a kedvet- 
lenítő determináltság-élményt („bólét iszol 
vagy hóiét, egyremegy”), fordult világot rajzol 
Dobai Péter („a láng is belerepül a lepkébe”). 
Baka István gya n a k vó  csillagokat lát, talpig le
kaszált füvek fá jd a lm á t altatja, nála a homály 
szo ro n g v a  alvad rá a földre, a parti fák lombja 
f u ld o k o l  a vízben, Gulyás Imre Tárlatában 
szalma sz isszen  fel az égre napsütésért.

Ki belenyugvón, ki változtatni vágyón, de 
majd mindenki rossz közérzetről ad hangot 
az Universitas '70 lírikusai közül. Egységesít az 
életérzés, a léthangulat, az életkori sajátosság, 
s a mögöttük megbúvó, másként látott, de 
közös társadalmi-történelmi valóságélmény. 
Rosszkedvűek — Zelei Miklós találó szavait 
idézve — a „szocializmus asszisztensei”. Itt is, 
a többi antológiában is, a folyóiratokban, első 
kötetekben olvasott számtalan írásban is. 
Az Universitas '70 anyaga törés nélkül illeszt
hető bele az utóbbi esztendők pályakezdő 
fiatal alkotóinak egyéb „dokumentumai” közé. 
(Némileg megkérdőjelezi ez a Borbély Sándor 
által jól, okosan, de talán kissé bőkezűen

szerkesztett antológia létjogosultságát. Nincs 
az antológiának markáns, elhatároló „főisko
lás” jellege, nem tartalmánál, csupán szerzői 
„státuszánál” fogva speciális kiadvány.)

Az elbizonytalanodott életérzés, tétovaság, 
a lényeges közlendő átgondolatlansága vagy 
teljes hiánya jellemzi az Universitas ’70 novel
láit. Könyvek között bóklászó, kedvetlen, 
életidegen értelmiségi ifjúember keserveit és 
kereséseit fogalmazza Temesi Ferenc túlpoentí- 
rozott, s bizony „csináltnak” érzett írása (Ki
szorító), nincs érvényes jelentése, csupán tetszés 
szerinti értelmezhetősége Áron Attila modern- 
kedő, groteszk kompozíciójának (A Breyer- 
mayerfrigyesek), élünk, dolgozunk, szeretünk, 
szeretkezünk, s valami másra vágyunk, hang
zik Körmendy Zsuzsa írásának (Szalagon) 
végső tartalma. Kívülállóként, tétován figyeli 
Csapiár Vilmos vidékre keveredett novella
hőse is a félresiklott, eltorzult életű hajdani 
„hídépítő” részeg szájalását (A hídépítő). Mózsi 
Ferenc is reánk bízza, hogy kihámozzuk, vajon 
novellája (Vereség) kamaszos szerelmi játékot 
rajzol, esetleg a valóság képzelethatároló erejé
ről, vagy a ránk kövesülő szerepekkel való 
küzdelmünkről szól-e. Ördögh Szilveszternél 
a választott novellaforma, a meseparabola bi- 
zonytalanítja el írása jelentését (Mese az em
berről, feleségéről és a hét fiú gyerekről), 
az elvont általánosítás, a dekonkretizálás az 
írói szándékkal ellentétes eredményre vezet. 
Bereményi Géza jelenkorunk egyik izgalmas 
etikai, filozófiai kérdését, a nemzeti nihilizmus, 
a kozmopolitizmus problémáját állítja írása 
centrumába (Levelet Zs. asszonynak), ponto
sabban ezzel vitázik, a gőzfürdőben a maga 
Lengyelország-élményét, s a gondolatait sze
szélyes csapongással felidéző fiú monológja 
azonban túlírt, feleslegesen bőbeszédű, a ver- 
balizmus időnként a lényeges közlendő ellen 
hat.

Meglehetsen vegyes élményt kínál az 
Universitás '70, anyagának többsége éppen 
hogy eléri — talán nem is éri el — a publikál
hatóság színjét. Néhány versrészlet, a novellák, 
egy-egy villanása jelzi, hogy az itt jelentkezők 
egyike-másika (figyelembe véve másutt meg
jelent írásaikat is) talán valóban író vagy költő 
lesz az elkövetkezőkben. Ebben is hasonlítanak 
az utóbbi évek pályakezdő fiataljainak tízeihez, 
százaihoz. Kevés kivételtől eltekintve mindany- 
nyiukról — nem csupán az Universitas '70 
szerzőinké többségéről — elmondható, hogy 
hangulatokat létérzéseket próbálnak verssé 
vagy prózává sűríteni, impressziókat az indivi
duális élménykörből. Az alkotásokban alig van
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jelen a szocialista eszmeiség, sőt általában 
hiányzik a világnézet, a világkép, akár a művek 
szféráját vizsgáljuk, akár a „mögöttes térbe" 
próbálunk behatolni. Márpedig addig nincs 
valódi műalkotás — hiába van publikált írás —, 
amíg nem egy többé-kevésbé tudatos eszme- 
rendszer, világnézet birtokában méri a világot 
az „írástudó”, s tükrözteti reálisan, a felismert 
törvényszerűségek hierarchiájában látva és el
helyezve társadalmi létünknek az ember szá
mára legfontosabb kérdéseit. Addig keveset ér 
a tanultság, a „műhelytitkok” ismerete, az 
alkalmasint csiszolt nyelvi, képformáló stílus. 
Csak a megértett és alakításra vállalt létezés 
fokán lehet túllépni a helyi értékű és érvényű 
impressziók közlésének fokán. Mert szép, ro
konszenves például Papp József dacos hitval
lása: „Keserű vagyok? Közös / keserűség szo
rított ököllé. / Lázadó vagyok? Lázadásom / a 
jelennel cinkos jövőé” — szándékosan ezt 
idézzük, mert nem a bántás vagy a számonkérés 
a kritikus célja —, de művészi csupán akkor 
lesz, ha nála és másoknál egyaránt a jelen és 
a jövő nem szóértékével, hanem konkrét je
lentéstartalmával kap helyet a müvekben, vi
lágképekben.

Tudjuk jól, hogy szerencsésen szerencsétlen 
ez a generáció, amelyik mostanában egyre na
gyobb számban kér bebocsájtást a magyar 
irodalomba. Nem adatott meg nékik az a fel
emelő, lázas forradalmi tevékenység, amelynek 
Nagy László, Sarkadi Imre nemzedéke részese 
lehetett, nem az a kemény ütközet, amelyet 
például a Tűztáncosok vívhattak, hogy úgy s

olyanná fejlődjön az ellenforradalom sújtotta 
ország, ahogy, s amilyenné mi kommunisták 
szeretnénk. Igaz, ment maradtak ezeknek a szép, 
de nehéz időknek az emberpróbáló, néha em
bertörő árnyoldalaitól, torzító mellékhatásaitól 
is. Ez a most jelentkező generáció — tagja 
e sorok írója is —, egy sor téveszmével küzd. 
Sokan közülük úgy vélik, mindent készen 
kaptak, holott valójában nagyon messze va
gyunk még — ha van egyáltalán ilyen — a „kész
től”. Úgy vélik, megszűnt a forradalom, pedig 
csupán formát váltott. Igaz, van egy sor reális, 
joggal kedvetlenítő mozzanata az utóbbi idők 
hazai és nemzetközi életének. A konszolidáció 
vadhajtásaként megindult s máig tart a kispol- 
gárosodási folyamat, lecsökkent a társadalmi 
mobilizáció — a pályák telítettsége miatt igen 
nehéz a „ki- és feltörés”, — a nemzetközi mun
kásmozgalom problémái is hathatnak csüggesz- 
tően, elbizonytalanítón. Számolni kell mind
ezzel, s még egy sor más tényezővel. De problé
mamentes korok soha nem voltak, A teremtő 
művésznek mindig ki kellett alakítani szuve
rén világképét, megérteni azt a társadalmi-tör
ténelmi folyamatot, amelyben élt, s tükröztetni 
ennek legfontosabb emberi tartalmait. Ez volt 
és ez ma is a vízválasztó, aki eddig eljut, abból 
alkotó lesz, aki innen marad, az írogató. Bí
zunk abban, hogy rövidebb-hosszabb idő múl
tán az utóbbi esztendőben felbukkant számos 
írogató fiatal legjavát az előbbiek között ta
láljuk majd.

(If jú sá g i L a p k ia d ó  V álla la t, 1970)
H ajdú  RAfis

T á j é k o z
T h . W . A ű o rs io

Z e n e  — f i lo z ó f ia  — tá r s a d a lo m
Mint a frankfurti iskola másik nagyja, Herbert 
Marcuse, Theodor W. Adorno is az Egyesült 
Államokban érlelte ki Európában fogant — és 
Európának szánt — társadalomkritikáját. 
Ha Kafka vagy Tamási Áron még alternatívát 
látott az amerikai vajúdásban, Marcuse és 
Adorno már keserűen regisztrálhatta : nem 
született Messiás ott sem. Az alternatívák fel

szívódása, a lét összezsugorodása egyetlen 
dimenzióba, melyben a haladás már csak a bar
barizmus le g ro ssza b b  formája (a nácizmus) 
ellenében nyilvánulhat meg — csak ilyen hely
zetben hangozhat el mások által is vállalha- 
tóan a Thomas Mann-i „visszaveszem”.

Ne higyjük azonban, hogy Adorno az uni
verzális, végleges felejtésre szólítja olvasóit.
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A „visszavétel” eszméje érzelmi-indulati ala
pon fogalmazódott meg a F austusban . Adorno 
viszont, ha reménysugarat nem is lát — időt 
kér. Legalább amíg borús helyzetképét végső 
formába önti a társadalomfilozófia. Mert ad
dig is történhet valami.

Adorno írásainak magyar nyelvű váloga
tása ( Z e n e  — f i lo zó f ia  — tá rsa d a lo m )  felerészt 
zenei szakirodalom. A szakkritikára vár, hogy 
Adorno tanítását ilyen  értelemben mérleg
re tegye, hasznosítsa. Számunkra mérhetet
lenül az fontos, hogy Adorno társadalm i 
zeneesztétikáját, ha úgy tetszik: zeneszocioló
giáját, annak lássuk, ami. Ne rettenjünk el 
tagadásaitól, mert módszere szinte minden 
ponton saját módszerünk érvényét igazolja, 
s csak nagyobb következetességre, nem anti- 
marxizmusra ösztönöz. Ahogy Adorno ku
tatta — a nagysága szabta színvonalon — 
társadalmát annak zenéjén keresztül, úgy lás
sunk mi is társadalmat, történelmet mai kul
túránkban. Rossz kultúránkból pedig szépítés 
nélkül pécézzük ki és mutassuk fel — ahogy 
5 tette — a társadalmi-történelmi bajt!

Vezérfonalat, jól követhetőt, többet is ad 
ehhez Adorno. Társadalmi zeneesztétikája k é t
á g ú :  elemzi egyrészt a klasszikus zenekincs 
m a i  létezési módját, megnyirbált társadalmi 
„ázsióját” ; másrészt azokat az újke le tű  zenei 
jelenségeket, melyek ugyanebből a társadalmi 
közegből nőttek ki. Végső soron tehát egyetlen 
dologról beszél: a társadalmi talajról, melyben 
a klasszikus zenekincs önmaga többé nem le
het.

A zenehallgatás új formáit szociologikus 
cikkben veszi sorra ( A  z e n é v e l kapcso la tos  
m a g a ta r tá s  típ u sa i). Talán az a gondolata leg
tanulságosabb, hogy a komolyzenét „ismeret”- 
szinten élvező és fogyasztó ízlés nem  magasabb 
rendű a kulturális ipar ízlésénél. Az adornói 
kultúrszociológia legsúlyosabban azonban a Fé
tis -k a r a k te r  a  zenében és  a  zen eh a llg a tá s  regresz- 
s z ió ja  című tanulmányában nyilatkozik meg. 
A modern kulturális (tehát nem csupán zenei!) 
állapotok átfogó elemzésének sarokköve ez 
a cikk. Itt csupán vezérszavakban utalhatok 
főbb tételeire.

A slágerrel kapcsolatban nem beszélhetünk 
értékről: helyébe a közismertség lép. „Vala
milyen slágert kedvelni majdhogynem ugyan
az, mint újra felismerni.” A szórakoztató zene 
a beszédnek, mint kifejezésnek az elhalásával 
egyidős; a „hallgatásnak azokat a hézagait 
tölti ki, amelyek a szorongástól, hajszától és 
tiltakozásmentes engedelmességtől deformált 
emberek között támadnak” . A hangkulissza

mintha enyhítené a hallgató magányát, ám 
a belőle áradó látszatközvetlenség, látszatin- 
timitás aligha hozhat igazi vigaszt. A klasszi
kusok „fülbemászó” dallamötletei leválnak az 
eredeti műről, s címkeként „jelentik” az egész 
művet. „Annak az embernek, aki a földalattin 
Brahms 1. szimfóniájának finálé-témáját han
gos diadallal fütyörészi, már csak a mű ro m 
j a iv a l  van dolga.”

A zene újmódi fé tis je lle g e  abban nyilvá
nul meg, hogy használati értékét a csereér
ték helyettesíti. „Azt a pénzt imádja a fo
gyasztó, amit saját maga adott ki a Toscanini- 
koncert jegyéért.” A komoly zene előadásába 
betolakszik a „tökély barbarizmusa” : „az 
előadás úgy hangzik, mint önmaga hanglemez- 
felvétele” .

A szórakoztató zene darabjai olyannyira 
hasonlítanak egymáshoz, hogy a hallgatói 
reakció csakis a figyelem lazulása lehet. 
Az arran gem en t-ok (újrafeldolgozások, áthang- 
szerelések) a klasszikus zene eltárgyiasított 
„ötleteit” is egyveleggé, „iparművészeti zsáner- 
darabbá” montírozzák. Pedig „az a hit, hogy 
a régebbi zene kolorisztikus felfrissítést igé
nyel, azt feltételezi, hogy a szín és a rajz viszo
nya esetleges . . . ” (Talán fölösleges is jelez
ni, mennyire összkulturális Adorno kijelenté
seinek hatálya.)

A zenehallgatás re g re ssz ió ja  Adorno gon
dolatmenetében azt jelenti, hogy „a tudat 
megadja magát, és azzal vásárolja meg lelki
nyugalmát, hogy a ráoktrojált anyagot betű 
szerint saját ügyévé teszi” . Nem viselkedik 
másként, mint a fogoly, „aki a celláját szereti, 
mivel nem hagytak neki mást, amit szerethet
ne” . Adorno tehát a „kérik vagy kapják?” 
címszóval illethető vitában, mely azt firtatja, 
azért kapja-e a hallgató a silányat, mert igényli, 
vagy azért igényli, mert hozzászokott — a „kap- 
ják”-ra szavaz. Ebben az álláspontban nem 
nehéz fölismerni Marcusénak a totális rep
resszióról szóló elvét vagy annak pendant-'jái.

Adorno másutt is Marcusé-ra emlékeztet: 
„bűnös az a szituáció, amelyik már eleve 
elfojt minden szabad moccanást, és a túlélés 
reménységét a tekintélyi rendhez kapcsolja”. 
Nincs azonban helyem, hogy ezt a gondolatot 
tovább kövessem. Inkább Adorno zeneszocioló
giájának másik ágára, az ú jk e le tű  műformák 
elemzésére utalok A  d zs e s sz  című írása alap
ján. Itt is csak „távirati” stílusban, az elem
zés kulcsmegoldásait említve.

A dzsessz voltaképpen merő sztereotípia. 
Közegében a sztereotipiát csak újabb sztereo
tipiával lehet feledtetni. Differenciáltabb ele-
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meiröl le tud mondani anélkül, hogy ezzel 
feladná önnön lényegét (ami nem mondható 
el a klasszikus zenéről). A refrén kiemelése 
a megjegyezhetőséget, végső soron az eladható
ságot szolgálja. Az előadói rögtönzés: szabad
ságillúzió. „Ha már magában a kompozícióban 
nem sikerül áttörnie valamiféle emberi elem
nek, aligha sikerülhet ez a reprodukcióban.” 

Szinopszisszerűen így fest tehát az adornói 
helyzetkép. Kézenfekvő, hogy számos részlete 
a mi kultúránkra nézve is roppant sokat
mondó. Nem tudom megállni, hogy ne idézzek 
még kettőt Adorno aforisztikus, mégis tudósi 
pontosságú megállapításai közül. „A divat . . .

az állandó ugrásra-készségnek álcázott válto
zatlanság.” (449. 1.) S amit a piacra termelő és 
saját igényei szerint is alkotó művész sorsáról 
ír: „Az eladás aktusa az eladhatatlanon bosz- 
szulja meg magát.” (492. 1.) — Ez a kötet 
kiemelkedik a közelmúlt fontos, nyugati gon
dolkodókat bemutató kiadványai közül. Zoltai 
Dénes példásan válogatta össze a könyv félezer 
oldalát, s előszavában okosan igazítja el az 
olvasót. Senkisem mulaszthatja el ezt a könyvet, 
akit bármily kevéssé foglalkoztat kultúránk 
jövője.

(G o n d o la t, 1971)
Hernádi Miklós

író a z  irodaiom ró! „ v a l lo m á s ” nélkül
(Wolfgang Hildesheimer: Interpretationen)

Költők és írók művészetről szóló értekező pró
záját rendszerint érdeklődéssel veszi kezébe a 
közolvasó. Többet, közvetlenebbet, hiteleseb
bet vél tőlük maguktól megtudni mesterségük
ről, mint értelmezőiktől. A szakember viszont 
némi gyanúval, elnéző fölénnyel nyúl az ilyen 
írások után: bizonyosan újra meg újra vallo
mások. Mert az impresszionizmus és a század
vég óta valóságos ragállyá vált a vallomás, 
melyben nem annyira a logika és az ismeret 
volt az érv, mint inkább a színtiszta szubjektív 
kinyilatkoztatás. A szakember e gyanúja azon
ban egyre kevésbé indokolt. A mai világiro
dalom középgenerációiban egyre több az olyan 
költő és író, ki tudósa is művészetének, s hibát
lan tárgyiassággal szól róla. Közéjük tartozik 
Wolfgang Hildesheimer is.

Esszékötete minden darabjának indításában 
fölmentést kér ugyan : ő nem tudós, ő nem szak
ember, csak mint egy olvasó véleményét 
vegyük hát írását. De végül mindenikben meg- 
meggyöz az ellenkezőjéről; kritikushoz, eszté
tikushoz, irodalomtörténészhez illő szinten szól 
tárgyairól. Négy írást foglal magába kötete: 
egyetlen egyet Joyce-ról és Büchnerről, kettőt 
pedig a modern polgári művészet és irodalom 
abszurd voltáról, abszurd jellemvonásairól.

Az elsőt minden fordítónknak kötelező 
leckeként kellene tanulmányoznia. Joyce egyik 
legtelítettebb művének, a Finnegans Wakenak 
egy részletét fordítja németre, s fordításához 
készíti elő tanulmányában textusát. Mintaszerű 
filológiai, stilisztikai, esztétikai, filozófiai vizs

gálatnak veti alá passzusát, hogy oly német szö
veget építhessen föl, mely megközelíti az ere
detit. Különösen figyelemre méltó az, hogy vilá
gosan látja, csak az tudja visszaadni Joyce-ot, 
aki h an gh ordozásá t adja vissza. Hanghordo
zása, „dikciója” az az összefoglaló elem, amely
ben minden hatóeleme egyesül, beleoldódik, 
elnyeri szintézisét. Szövegalkotása közelebb áll 
a líráéhoz, mint a hagyományos epika pró
zájához.

Második esszéje emlékbeszéd. Azt a kérdést 
veti föl, komolyan gondolta-e Büchner a 
„Hoffen wir auf die Zeit”, a „vessük reményün
ket az időbe” tételét, jelszavát, vagy csak kese
rű sztoikus szólam volt-e ez a nagy látnok 
száján. Az utóbbi lehetőséghez hajlik, s éppen 
ebben látja időszerűségét: nem lehet, nem sza
bad az időre bízni a dolgok alakulását, ha 
csak nem akarunk keserű sztoicizmussal kí
vül maradni (vagy rekedni) a világon.

Az abszurditásról szóló esszéiben Camust vá
lasztja vezetőjének. „A világ amaz értelemel- 
lenessége az abszurditás, amely megtagadja a 
választ attól az embertől, aki kérdez.” Külön
böző műfajú mai német szerzők (pl. Günther 
Eich, Ingeborg Bachmann) szövegein kísérli 
meg bemutatni, mennyire áthatotta a válasz e 
kegyetlen visszatartása, elmaradása az egész 
modern irodalom beszédmódját, hanghordo
zását. De nem azt a következtetést vonja le, 
hogy föl kell adnunk a kérdezést. Ellenkezőleg, 
tovább kell kérdezni, csak ez tarthat meg ben
nünket embernek.
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Látni való: a humánus, de kiábrándult, ke
sernyés liberális értelmiség körébe tartozik 
Hildesheimer. Elsősorban nem is a szemlélete 
a figyelmet érdemlő. Hanem írásmódja, érte- 
kezői magatartása. Nem „vall”, nem blöfföl, 
nem bombasztozik, nem mutogatja önmagát. 
Tudja, nem kisebbedik írói rangja, ha megta
nulja ő is azt, amit kora tudománya tud.

Ugyanakkor megtartja a szépírói előnyeit is; 
árnyaltabban, találóbban, telítettebben fogal
maz, bensőbb arányérzékkel szerkeszt, mint 
a tudós, „született” írói biztonsággal fűz 
részeket egybe. A tudós szinten gondolkodó 
írók, akik nem elégszenek meg a „vallomással”, 
mindenesetre az esszé új virágzását hozhatnák 
el. Ezt nálunk különösen jó hangsúlyozni.

De ez általános jellegű megállapításnál tán 
még fontosabb az a konkrétum, amit kora 
tudományától megtanult, különösen Joyce- 
elemzésében. Tudja, hogy a művet egyedül 
szövegén át lehet megragadni. Mivel pedig a

szöveg mindig egyedi k ö zlé s , így sohasem egy
szerűen n ye lv , hanem mindig b eszéd , melynek 
legjellemzőbb vonása hanghordozása. A szöveg 
hanghordozásának nemcsak a szorosabban 
vett „jelentést”, hanem a közlő mimikáját, a 
közlés helyzetét, gesztus- és jelenetkincsét is 
közvetítenie kell; egyszóval mindazt, amit a 
nem szépirodalmi szövegnek nem kell közvetí
tenie. A szöveg egyedi beszéd voltának figye
lembevétele azonban nemcsak a fordítónak, 
hanem az értelmező irodalomtörténésznek, 
esztétikusnak is rendkívüli segítséget nyújthat : 
végül is addig egyetlen írást nem veszünk mű
vészet számba, míg „saját” hangját meg nem 
éreztük.

Egyszóval : tanulságos kis kötet ez,s jó volna, 
ha „vallomások”, intim „műhelytitkok” he
lyett a mi íróink, a mi fordítóink is hasonló 
tárgyszerű eszmefuttatásokat adnának közre!
( F ra n k fu rt/М , 1970. S u h rk a m p )

Németh G. Béla

M u n k ás iro d a lo m , m u n k á s á b r á z o l á s
Tóth Dezső színvonalas tanulmányt írt a Kri
tika c. folyóirat februári számában. A mű
vészetek és a tömegek kapcsolatát elemzi írásá
ban, melynek címe: Irodalomról — Kongresz- 
szus után. Az érdekes problémákat feszegető 
tanulmánnyal általában egyet lehet érteni, 
valóban egyik sarkalatos kérdés az irodalom 
(általában a művészetek) és a nép kapcsolata. 
Néhány bekezdéséhez mégis megjegyzést kell 
fűzni, mert félreértésre ad okot.

írásában lapunkat is emlegeti a következő
képpen: „Szóvá tette a kongresszus, hogy iro
dalmunk adós marad a dolgozó nép, mindenek
előtt a munkásosztály mindennapjának ábrá
zolásával, ahogyan Illyés Gyula fogalmazta: 
kevesebbet ad a népnek vissza, mint amit 
kap tőle. Emlékeztetnék itt a Népszava ha
sábjain az elmúlt esztendőben lefolytatott 
»Miért kevés« elnevezésű vitára is, amely 
ugyanezt a kérdést feszegette.”

Tóth Dezső ezek után a következőket jelenti 
ki néhány sorral alább: „Bizonyos, hogy 
e téren nem megoldás, ami a Népszava-vitá- 
ban felmerült, hogy ti. legyenek »külön munkás

írók«, a munkásosztály irodalmi ábrázolása 
kapjon »külön« folyóiratot, esetleg »külön* 
kiadót stb. Ez a leszűkítő szemlélet nyilván
valóan összeegyezhetetlen a munkásosztály 
nemzeti társadalomban betöltött szerepével. 
Aligha vezetne célra a »tématermelés«, s 
a rendszeres pályázatok kiírása is csak formális 
eredményeket hozhatna. Szemléleti, végső so
ron világnézeti kérdésről van itt szó.”

Eddig az idézet. Ebből az derül ki, ha jól 
értettem, mintha a Népszava-vita fent emlege
tett programot fogalmazta volna meg. Ter
mészetesen egy vitában sokfajta nézet elhang
zik. (Hasonló követelést meg is fogalmazott 
néhány hozzászóló.) A lényeg azonban az, 
hogy a lap állásfoglalása, vitainditója és össze
foglaló cikke kikkel ért egyet, milyen elveket 
szögez le.

A vitát annak idején (nem tavaly, hanem 
azelőtt), én indítottam el, és zártam le végül. 
Ez azt jelenti: a lap állásfoglalását én fogalmaz
tam meg. Emlékezetem szerint semmi olyat 
nem írtam le a lap nevében, amit Tóth Dezső, 
mostani cikkében felidéz.
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Éppen azt feszegettem én is, hogy szemlé
leti, világnézeti kérdésekről van szó — ezzel 
hoztam összefüggésbe a kétkeziek ábrázo
lásának csökkenését Ugyanakkor figyelmez
tettem arra: ennek erőszakolása torzítást 
szülne. A lényeg azonban mégiscsak az, amit 
a zárszóban is megfogalmaztam, idézve egyik 
hozzászólót: „Irodalmi müvek jellemzését, 
értékelését nem végezhetjük el pusztán témájuk 
alapján. De egyes korszakok egész irodalmáról 
nagyon is jellemző lehet az, milyen témák gya
koriak, s milyen témák hiányoznak belőle.”

Ösztöndíj, új folyóirat stb. írtam akkor, 
segíthet valamit. De ez kevés. Egy egészségtelen 
szemléletet kell megszüntetni, ez a lényeg.

Ma is vallom a fentieket. Lapunkban, s kü
lönösen a Szép Szó c. mellékletben pedig gya
koroljuk a lefektetett elveket már két éve. 
A Népszavára azt mondani, hogy leszűkít, kü
lön munkásirodalmat akar erőszakolni, azt 
hiszem, nem lehet. Nagyon is szélesen értel

mezzük az irodalom szerepét, az alkotók je
lenlétét. Az persze természetes, hogy a kétkezi 
dolgozókról szóló színvonalas irányokat szí
vesen látjuk lapunkban. Sőt, azt is meg merem 
kockáztatni ; a magam részéről semmi kivetni
valót nem látnék abban, ha a SZOT a maga 
erkölcsi és anyagi erejével az eddiginél is job
ban támogatná azokat az alkotókat, akik 
a munkásokat-parasztokat ábrázolják magas 
művészi fokon, azokat az irodalomtörté
nészeket, akik a szocialista irodalom alaku
lását kutatják. Ettől még élhetne és virulhatna 
mindenféle más áramlat. Nem hiszem, hogy 
a polgárság ábrázolása, amely ma egyre na
gyobb divat, ettől partvonalon kívül kerülne.

Talán éppen a szocialista irodalom erősödne 
ezáltal. Nem a külön „munkás”, hanem az 
egész magyar szocialista irodalom. Mert ez 
is egy szín benne.

Gerő J ános

V álasz
Magam is úgy fogalmaztam, hogy a leszűkítő álláspont a Népszava-vitában „felmerült” — : 
azaz ezt a szemléletet korántsem azonosítottam a vita egészével. De kétségtelen, hogy a fogal
mazás az azonosítás látszatát is keltheti, ezért egyetértek Gerő János megjegyzésével. Pótlólag 
kifejezetten hangsúlyozom, hogy a dolgozó osztályok ábrázolásának kérdését a Népszava idő
szerűen tűzte napirendre, és helyesen, termékenyen zárta le.

T ó t h  D e z s ő
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Erdei F eren c
( 1910- 1971)

Erdei Ferenc a felszabadulást megelőző évek s az azokat követő negyedszázad egyik legkiemelke
dőbb társadalompolitikusa volt. Szülővárosában, Makón kezdte politikai pályafutását. A város 
paraszt társadalmából, majd a Duna—Tisza-közi parasztság sorsáról írt könyve, a Futóhomok 
már 1937-ben országosan ismertté tette nevét, s a paraszti élet megváltoztatásáért folyó harc ve
zetői közé emelte. Az 1943-as, balatonszárszói konferencián tartott előadásában világos érvek
kel, a történelmi materializmus alapelveit véve kiindulópontul elemezte a magyar társadalom 
helyzetét, s beszélt azokról a reális perspektívákról, és tennivalókról, amelyek a haladást kép
viselő valamennyi magyar számára szükségszerűek. Szava a háborús katasztrófába rohanó 
ország, a kiúttalan utakat kereső szándékok között az evidens igazság erejével hatott.

Azok között a politikusok között találjuk, akik 1944 őszén Debrecenben az első Nemzetgyű
lést létrehozták. Azóta megszakítatlanul országgyűlési képviselő, emellett számos más közéleti 
tisztséget viselt: volt miniszter, a népfront elnöke, az akadémia főtitkára, — s mindegyik tisz
tében maradandót alkotott. A magyar szocialista mezőgazdaság megteremtésében éppúgy része 
volt, mint a korszerű szocialista tudománypolitika kialakításában, a párt szövetségi politikájá
nak gyakorlati megvalósításában éppúgy, mint az új mechanizmus elveinek tisztázásában.

A cselekvő politikus tettrekészségét és alkotóképességét erősítette tudományos készültsége. 
Egész falukutató irodalmunkban a legteljesebb s legtudatosabban felépített szociográfiai életmű 
az övé. Életműve azzal a műfajjal kezdődik, amelyet a legtöbb falukutató író műveit: szülőföldje 
valóságának feltérképezésével. S mint a Puszták népéből, Az alföld parasztságából, A legnagyobb 
magyar faluból, ebből is érződik a tények szigorú rajza mögött a lírai ihlet. Vallomás arról az 
elkötelezettségről, amely földiéihez és az egész kétkezi munkásság sorsához köti.

A folytatás: művek sorozata, melyekben egy-egy vidék vagy település-típus modelljét szem- 
ügyrevéve, majd pedig az egész magyar parasztság szerepvállalásának lehetőségeit és erőit tisz
tázva, teljes felkészültséggel a megvalósítás munkájának küszöbéig viszi. A cikkek, amelyeket 
1956-ban megjelent tanulmány-gyűjteményében, majd folyóiratokban publikált, végül életműve 
zárókövévé lett könyve, a Város és vidék: egy-egy gyakorlati lépés elméleti és gyakorlati föl
tételeit és konzekvenciáit vizsgálják. Hatalmas műveltséganyag birtokában írta valamennyi mű
vét, s mielőtt egy-egy kérdésben állástfoglalt, a szakirodalom teljességét használta föl. De nem 
abból a célból, hogy vele a saját, eredeti vizsgálódást helyettesítse, hanem, hogy a saját ráis- 
merés igazságát a szembesítés bizonyságával is erősítse.

Tudós volt, de művének vallomásszerűsége, s az a jövőbelátó ihletettség, amely a tények mö
gött feszült, írásait írói alkotásokká is tette. Előadásmódja bonyolult tudományos igazságok fej
tegetése során sem vált szürkévé vagy bonyolulttá; a népnyelvet emelte tudományos nyelvvé 
azzal, hogy a szakszerű kérdésekről is a népnyelv tömör, világos, értelmiségi szintjén beszélt. 
Erdei nem szakította meg a kapcsolatot ezzel a hagyománnyal s az anyanyelvén tudta elmon
dani az első ízben idegen nyelveken megfogalmazódott igazságokat is.

Nemcsak nyelve, alkotómódszere révén volt köze az irodalomhoz, hanem az irodalmi köz
életben való résztvétele által is. A Válaszban megjelent publikációi, a balatonszárszói konferen
cián elmondott felszólalása, a Fórum szerkesztésében való közreműködése: irodalomtörténeti 
jelentőségű megnyilvánulások is. Lapunk, a Kritika életében is jelentős szerepet játszott. Segí
tett elhárítani az akadályokat a lap megindulása elől, majd egy-egy kiemelkedő értéket képviselő 
írással fejezte ki egyetértését célkitűzéseinkkel. Az első szám legelső írása, amely lapunkban meg
jelent az övé volt: a „szocializmus és életszínvonal”-vita emlékezetes lezárása.

Kivételes tudású tudós, kivételes munkabírású politikus és kivételesen szerény és szeretetre
méltó ember volt. Hiányát mi is éppúgy érezni fogjuk, mint családja, szülőföldje, az országgyű
lés s minden munkakör, amelyet betöltött, s amelyre egyéniségének színét és erejét rányomta.

D ió sze g i A ndrás
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FEKETE ÉVA

Déry—Makk? S zerelem
Az utóbbi években egyre több film esetében tapasztalhatjuk azt, hogy a film hatásá
ban megnőtt az interpretálás szerepe, a vizuális élmény, a képi atmoszféra szuggesz- 
tivitása csak úgy válik teljessé, ha értelmezni tudom a látottakat. Az eredendően 
újfajta látásmódot reveláló képi világ, a művészi vízió intellektuális fölfejtésének 
szükségessége a sztereotip, passzív beleélésen alapuló nézői magatartás teljes átala
kítását követeli meg ; a közvetlen hatásba benyomul az aktív elemzés, a film utólagos 
intellektuális visszapergetésével meghosszabodik a hatás időtartama, kívánatossá 
válik az „újraolvasás” , a film többszöri megnézése. Bonyolultabb lesz ennek meg
felelően a kritika feladata is, a műelemzés egyúttal vita is a beidegzett nézői szemlé
lettel, vita, de azzal az igénnyel, hogy megtanítsa a nézőt az újfajta filmnézésre, 
filmértésre.

A S zere lem  kritikusa ezzel szemben abban a — csak nagyon ritkán bekövetkező — 
szerencsés helyzetben van, hogy műélménye nem tér el lényegesen a közönségétől, 
s így tennivalója csak annyi, hogy tudatosítsa a film érzelmi hatásának esztétikai 
alapját.

Két asszony — anya és feleség — igazi, mély asszonyi szerelemmel szereti a férfit, 
aki börtönben van. Ez az olthatatlan és végérvényes szeretet fűzi össze kettőjüket, 
a megértés, a gyengédség eltéphetetlen szálaival, ez ad erőt a fiatalnak ahhoz, hogy 
eljátssza a „mamának” : fia Amerikában filmezik, s csak a forgatás elhúzódása akadá
lyozza meg hazatérését. A megtévesztés sikerül, a Mama abban a tudatban hal meg, 
hogy imádott fia elismert, világhírű művész. S évek múltán egy napon az asszony 
várakozása is véget ér, a férfit kiengedik a börtönből — ennyi a történet, ami Makk 
Károly filmjében Déry novellái, önéletrajzának megrendítően hiteles utolsó fejezete 
után immár harmadszor kel önálló művészi életre.

Makk Károly vállalkozásának sikere azon állt vagy bukott, hogy a film közegében 
meg tudja-e teremteni a két asszony Déry által rendkívül érzékletesen megrajzolt 
figuráját. Az, hogy tökéletesen megformált, teljes egyéniségek álltak rendelkezésére 
az irodalmi anyagban, csak részben könnyítette meg a dolgát; hisz versenyre kellett 
kelnie az olvasó fantáziájával, amelyben nagyon konkrétan, mégis a megfoghatat
lanság furcsa varázsával körülvéve éltek ezek az alakok. De Darvas Lili és Törőcsik 
Mari személyében olyan színészegyéniségeket talált a rendező, akik úgy tudták meg
oldani ezt a feladatot, hogy képzeletünkben ezentúl már ők testesítik meg a két 
asszonyt.

Az egyik kilencvenhat éves öregasszony, aki már évek, sőt évtizedek óta a világtól 
elzártan él a múlt tárgyaival telezsúfolt szobában, s lassan szétfoszló emlékezetével 
a lélek mélyére kitörölhetetlenül lerakodott fiatalkori élmények álomvilágába ka
paszkodva harcol az elmúlás ellen, hogy még egyszer viszontláthassa rajongásig sze
retett fiát. Honnan veszi ehhez az erőt? Mitől lett ilyen gyémántkemény egyéniséggé? 
Igazságérzete, racionalizmusa még a XIX. század öröksége, számára a klasszikus 
polgári kultúrában megfogalmazott harmonikus, szabad ember típusa nem egy le
tűnt kor ideálja, hanem olyan példakép, amely már a felnőtté válás döntő pillanatai- 1
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ban alapvetően meghatározta személyiségét, s amely az évek során minden pórusában 
átitatta  világképét, erkölcsiségét. Az emberi autonómiába, az erkölcsi értékek elpusz- 
títhatatlanságába vetett rendíthetetlen hite derűt és biztonságot kölcsönöz egyéni
ségének. Se „süket és vak” anyai szeretet mellett azért hiszi el a fia távollétéről szóló 
mesét, amely, ha részleteiben valószínűtlen, irreális is, de erkölcsi értelemben igazabb, 
mint amit a valóság irracionalizmusa produkál. Vagy nem azt érezzük, amikor a 
haldokló öregasszony képzeletének utolsó felvillanásában fiának „adja” a Kossuth- 
díjat, hogy a határtalan, a túlzó, az elfogult anyai szeretet valóságot semmibe vevő 
erkölcsi igazságszolgáltatásával értünk egyet ? Igaz, hogy az öregasszony határozott
sága gyengeséggel párosul, biztonsága naivitáson is alapul, hisz az önmaga köré 
épített eszményvilág nemcsak védelmet jelentett az eltorzító hatásokkal szemben, 
hanem megakadályozta abban, hogy megértse az új, bonyolultabb, a klasszikus ér
tékrendszert felbomlasztó XX. századot. Alakja végérvényesen a múlté, de a benne 
megtestesülő értékek tiszta fénnyel ragyognak, a gyerekes követelőzés, a hiúság, az 
öreges zsarnokoskodás apró megnyilatkozásain keresztül, a németes beszéd s a vé
letlenszerűségükben oly mélyértelmű szótévesztések egyszeri és utánozhatatlan bá
jában, az összehasonlíthatatlan egyéniség megfoghatatlan varázsában.

Más korszak, másfajta élmények formálták keménnyé, sebezhetetlenné a fiatal- 
asszony, Luca karakterét. Szívósságát és konok elszántságát bizonyára a paraszti 
múltból hozta magával, s onnan azt a büszke rátartiságot, amellyel szíve mélyébe 
rejti érzéseit, humorral leplezi gondjait, szenvedéseit, visszautasítva minden sajná
latot. S az egyéniségét átható, önzetlen szeretetben mintha a természetes ember 
goethei ideálja, a Mama eszményképe valósulna meg. De leírható-e egyáltalán az 
emberi gazdagság, a gyengédség, a türelem, a hűség és annyi más tulajdonság egy
szeri és megismételhetetlen ötvözete?

Makk Károly páratlan atmoszférateremtő erővel varázsolja a filmvászonra a két 
asszony reményeinek, küzdelmeinek színterét, „a szerelem világát” . A Mama régi 
bútorokkal, képekkel berendezett szobájában minden tárgy „él” , a kitűnő operatőr, 
Tóth János az öregasszony és a tárgyak közelképének montázssorozatával rendkívül 
finoman érzékelteti, hogy létezésének szerves részévé válva az óra, a lámpa, a szem
üveg ugyanúgy várakozik, reménykedik és szenved, mint tulajdonosa. A múló idő 
monotóniáját, a hiábavaló várakozás szomorú hangulatát Luca vidámsággal, hang
súlyozott jókedvvel próbálja ellensúlyozni. A virággal, a János nevében írott leve
lekkel, a tőle érkező csomagokkal, a játékosságba bújtatott gyengédséggel napról 
napra újra harcot vív a remények megőrzéséért ; a múlt ködébe süllyedő emlékek fel
idézésével pedig az öntudat ébrentartásáért, az életért. De ennek a küzdelemnek a 
megvívásában, a mindig megújuló „napi feladat” , a Mama kedvesen önző gesztu
sokban kifejeződő szeretete és hálája segít abban, hogy ne csüggedjen, hogy konok, 
meg nem alkuvó hűséggel várja a férfit, akit szeret.

A S zerelem  újra csak azt bizonyítja, hogy a filmművészeti kifejezés számára a leg
gazdagabb lehetőségeket az emberi arc fényképezése nyújtja. Az alapszituáció fe
szültségétől, az állandó többértelműségtől vibráló dialógust, a gesztusok, a nézések, 
a mosolyok, az arckifejezés százféle árnyalatának összességében megragadó kamera 
a személyiség érzelmi változásainak olyan differenciált jellemzésére képes, amelyet 
más művészetek a maguk eszközeivel nem tudnak megtenni. Gondoljunk csak arra, 
mi mindent rögzít a kamera Törőcsik Mari arcán abban a lélegzetelállító pillanatban,
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amikor az anya kétségbeesetten, sírva követeli az igazságot. A rátörő rémület a má
sodperc tört része alatt átváltozik szilárd elszántsággá, s ezt az elszántságot azután 
megjátszott haraggá fokozva, színlelése eszközeként használja fel. A rendezői fantázia 
leleménye a visszaemlékezés folyamatának rövid képi montázsokból való felépítése. 
Egy-egy jellegzetes mozzanat felvillanásából, az emlékek töredékes mozaikjaiból 
pszichológiai hitelességgel áll össze a régmúlt epizód, visszatérő vezérmotívumként 
jelenik meg a füzek közt álomszerűén suhanó csónak képében a szerelem emléke. 
A szerelemé, amely itt, ebben a mikrovilágban, a külső fenyegetések közepette is őrzi 
az emberi-erkölcsi értékeket.

A novellában a külső világ nem jelenik meg, csak Luca szavaiból értesülünk arról, 
hogyan járnak el „egy rab, hazaáruló meg összeesküvő feleségével” . A film rendezője 
erőteljesebb kontúrokkal igyekszik megrajzolni azt a társadalmi közeget, amelyben 
a két asszony drámája lejátszódik.

A volt barát figurája egy másik magatartás lehetőségét reprezentálja. Míg Jánost 
börtönbe zárják, őt új pozícióba helyezik, új titkárnőt, új lakást kap, s bár benne se 
bíznak az „elvtársak”, megalkuvása, alkalmazkodókészsége biztosítja számára az 
anyagi, társadalmi érvényesülést. A „félig becsületes ember” jellemző típusa ennek a 
korszaknak. Ők azok, akik érvényesülnek, de közben félnek, akik azzal mentegetőz
nek, hogy: „ami itt történik, azt épp ésszel nem lehet elviselni” — de közben valójá
ban nem értik, nem akarják, nem merik megérteni az ördögi mechanizmust, amely
nek részei. Makk Károly itt az ötvenes évek korszakának egy fontos etikai problémá
ját jelzi, politikai igazmondással, de esztétikai érvényesség nélkül. Azok az epizód
jelenetek, amelyekben a „barát” és felesége félénk támogatásáról, majd határozott 
elzárkózásáról értesülünk, stílusban, hangvételben sőt még fényképezésben is elüt
nek a film alapszövegétől, sematikusan felvázolt didaktikus ellenpontok csupán. 
Hasonlóképpen folytonossági hiány a mű esztétikai teljességében az iskola-jelenet, 
a Luca egzisztenciális kiszolgáltatottságát jellemző képsor. A tanári szoba nyomasztó 
hangulata, a kitelepítésekről, öngyilkosságoktól elhangzó panaszok szociológiai 
értelemben reálisak, de a tanárok mesterkélt beállítása elveszi a jelenet művészi hite
lét. A két főhős pszichológiai karakterét rendkívüli érzékenységgel megrajzoló ren
dező a külvilág megjelenítésénél egyszerűsít. Úgy tűnik, hogy a varázspálca csak 
addig van a kezében, amíg a szerelem mikrovilágát idézi fel. A természeti képek hang
vételükben őrzik ugyan a „belsők” líraiságát, a lépcsőn egyhangúan lepergő vízcsep- 
pek, az ágakon kibomló falevelek finoman érzékeltetik az idő múlását, de pl. az asz
falt furcsa rajzán már bizonyos öncélúság fedezhető fel.

A film megoldatlanságainak viszonylag részletesebb elemzését azért tartottam fon
tosnak, mert mögöttük egy igen lényeges probléma rejlik. A két asszony történetéhez 
hozzácsatolt konkrét társadalmi utalásokra esztétikai értelemben nem volt szükség, 
az egyéni sorsok nagyon mélyen és szuggesztíven vallanak arról a társadalomról, 
arról a korról, amelyben élnek. A politikusán gondolkodó progresszív művész mégis 
joggal érezhette szükségesnek ezeket a jelzéseket, hisz az ötvenes évek társadalmi 
kérdéseiről, politikai, erkölcsi konfliktusairól oly keveset tudunk. Hibája legfeljebb 
annyi, hogy nem tudta megoldani azt a feladatot, amit nem neki kellene megol
dania.

A film rezignált epilógusában — ami a Szerelem c. novella képi megfogalmazása — 
a börtönből való szabadulás éppoly véletlenszerű és irracionális, mint amilyen a le-
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tartóztatás volt. Továbbra is csak a szerelem marad, az emberséget fenntartó, min
denek ellenére megőrző' szerelem marad, „amíg csak élünk” .

A magyar film helyzetével foglalkozó vitákban gyakran szerepéi érvként Makk 
Károly filmje, mint ami pusztán létével tagadja az új film válságba jutását. Felmerül 
a kérdés: mit bizonyít a Szerelem? Bizonyíthatja a hagyományos, irodalmi forgató
könyvön alapuló, realista ábrázolásmód életképességét, bizonyíthatja azt, hogy az 
egyéni sorsokat középpontba állító film képes az újjászületésre, ha igaz emberek 
igazi drámájáról van szó. De nem használható fel arra, hogy elhomályosítsa a köz
vetlenül politizáló, ún. „cselekvő film” válságának problémáját.

BÉLÁDi  M I K L Ó S

A kőit© fe le i
Illyés Gyula lírája 1945 után. II. rész

Megmozdult világban

Illyés lírájában nem 1945-el kezdődik elkülöníthető, új tartalmú korszak, hanem a 
negyvenes évek elején, a Bátrabb igazságokért című versével. Rá egy évtizedre a Két 
kéz és az Egy mondat a zsarnokságról megírásával indul az a következő, amely a Kéz
fogások című kötetben éri el betetőző összegezését és egész irodalmunkat átható értel
mét. A Kézfogások után ismét átszíneződik, új elemekkel gazdagodik lírája — a Dőlt 
vitorla és a Fekete-fehér eme újabb korszakának összefoglaló két gyűjteménye. Ezek 
az egymást váltó periódusok azzal a megszorítással értendők, hogy az egyes kötetek 
nem rajzolnak ki minden esetben pontos kronológiát. Az 1946-os keltezésű A reformá
ció genfi emlékműve előtt csak a Kézfogásokba került bele, s e kötetben még több más 
vers található, mely az 1952-es kiadású válogatott gyűjteményben sem kapott helyet. 
Ugyanakkor a két válogatott kiadás (Válogatott versek 1952, Nem volt elég 1962) 
mégis fontos szerepet játszik; az elsőben adta ki a költő az 1949-es keltezésű Jegyző
füzet rövid, 4—6 soros verseit, a Nem volt elég, pedig új ciklus beosztásával a költői 
önszemlélet módosulását fejezte ki. Ma még nem lehet teljes biztonsággal időrendben 
követni Illyés felszabadulás utáni költői pályáját, ezért megbízhatóbb eljárás a köte
tek anyagára, mint lezárt egységére figyelni, noha tudjuk, hogy az elmúlt két évtized 
során talán csak egyetlen valóban lezártan teljes gyűjteménye jelent meg, a Kézfo
gások.

Ат. első időszak a nemzeti aggodalmakat, a jövőtlenség borúlátását és a kinyíló 
reményeket, a távlatok fölötti örömet önti versbe, a Nem volt elég keserű ostorozó 
hangjának fájdalmas kiéneklésétől a nemzeti emelkedés végre elérkező nagy esélyei
nek versbe foglalásáig, a M egy az eke, a Cserepező, Amikor a Szabadsághídra a középső 
részt fölszerelték című versek diadalmas elégtételt megszólaltató, emelkedett hangú 
híradásaiig. Ezeket az esztendőket a negyvenes évek elejétől előbb a nemzeti felelős
ség egyre komorabb és végletesebb hangjai szövik át. A fegyelmezettségéről híres 
— hírhedt — költő ezidőtt leveti magáról az ironikus józanság, a megfontolt tárgyi
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lagosság szemléletét s mintegy végső számadásra készülődve, megírja a B á tra b b  
ig a zsá g o k ér t!  önvallomását 1941-ben:

Ezt mondhatom, 
holt anya eleven fia, 

ki egy igenre mindig konokon 
egy nemet ütő szívemtől tudom 

mi a
forradalom

és elhagyom, akit megnyugtatok, — 
és legigazabb épp abban vagyok, 
mit e világ belőlem gyáván visszadob.

Ez a magatartás szüli a Szembenézve és az Egy év című kötet tengelyében elhelyez
kedő magyarság-verseket; gondolati-indulati tartalmuk a. Nem volt elég címűben össze- 
geződnek. A Nem volt elég a nemzeti bírálat és önbírálat költeménye, a „nem tettünk 
eleget” fájdalmas beismerése, átszőve a veszteség-érzés, csalódottság motívumaival. 
Az elégedetlen hazafi szólalt meg soraiban, Kölcsey Zrínyi dalára, Vörösmarty Előszó, 
A vén cigány című költeményeire, Ady „honhazaffyaskodók” és szolgalelkekről írott 
verseire, cikkeire emlékeztető indulatokkal. A Nem volt elég utálat és szeretet, düh és 
kiengesztelődés, távolságtartás és azonosulás hangjain játszik, oly végletes érzéseket 
szólaltatva meg, mint egyetlen másik költeménye sem, s az ellentétes, egymással fele
selő motívumokat úgy forrasztja egységbe, hogy a vers kivételes erejű, nemzeti sorsot 
idéző számvetéssé sűrűsödik. Egy korszak számvetésévé : egy elmúlt időszak lezárá
sává és egy eljövendő nyitányává.17

17 Érdemes szemügyre venni a költemény befejező szakaszát. Az 1945-ben megjelent E g y  
év  című kötet ebben a formában közli:

És ezután sem lesz elég.
Nincs hazád s amit fölrakatnál,

* tetöled sem lesz jobb amannál
szóródj világgá, n y o m o ré k .

Az 1947-es kiadású Ö s sze s  versekben  a z  átkozódásig keserű befejezés olvasható:
És ezután sem lesz elég.
Nincs hazád s amit fölrakatnál, 
tetőled sem lesz jobb amannál 
szóródj világgá, sö p red é k .

De átkozódást jelent vajon a befejező sornak ez a változata, vagy mást: keserűséggel töltött 
fájdalmat, a Bolond Istókból ismert hangot és magatartást, cselekvési szándéknak és tehe
tetlen lemondásnak a hangulatát, melynek végső gyökere alighanem a cselekvésében gátolt ember 
önkínzó visszatartottsága.

A N em  v o lt e lég  utolsó szakaszát egyébként a későbbi kiadások egyszer sem teszik közzé újra. 
A N em  vo lt e lég  nem egyedüli darabja ennek az összetett érzés- és magatartás formának. 

Némely ekkor (1944—1945) íródott verse, ha lehet, még indulatosabban fogalmaz, mint pl. 
a H a zá m :

Ha asszony volna: sose látna többet, 
szívem a szolga, bár beleszakadna; 
ha ital volna lódítanám a falra 
s nézném a sarkot, ahová kiköpjek;
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A felszabadulás végre a tettre kész öröm, a cselekvő bizalom hangját szólaltathatta 
meg lírájában. A Megy az eke, Cserepező, Buda, 1945 május, Amikor a Szabadsághídra 
a középső részt fölszerelték, Lapda, Százéves március és még több 1945 és 47 között 
íródott verse igazolja, hogy Illyés álmai megvalósulását üdvözölte az 1945-ös fordulat
ban. A bizalom, a készség a cselekvésre, mely új verseinek legfőbb jellemzője, most 
sem csak lelkesültséget hív elő, hanem intő szavakat is kimondat vele. Éreztették 
versei, hogy a nemzet most áll igazi, nagy próba előtt; történelmét végre a kívánt jó 
irányba fordíthatja. De tudni kell — hangzik az intelem —, hogy a fordulatot nem 
a maga erejéből vívta ki, épp ezért több lesz a végezni- és elintéznivaló, mint az 
Élni fogsz, élei című vers sorai is érzékeltetik:

Szót tőlem az Idő vár, én nem 
hazudhatok.

Nem így vártam az oly régen várt 
fordulatot.

De így is az lehet, mit 
mi akarunk!

Ezért ha vissza is tekint a „tenger múltra” , annál többet gondol a jövőre, és az 
ország előtt álló tennivalókra. Biztatókat, serkentőket ír; munkára és jövőre készítő 
lelkesítő felhívásokat fogalmaz, egyszerű stílusban, rövid mondatokban, miként ri
portjaiban és újságcikkeiben is teszi. A legmagasabb eszményekre tekintve írja 
verseit, s azért derűlátó, mert meggyőződése, hogy a szenvedések okozta kábulat
ból egy nép is „emberibb emberként” kelhet újra életre. A múlttal való számvetés 
elhárítását éppúgy veszedelmesnek tartja, mint a bűnösség tudatban való megderme- 
dést. A felelősség tudatával élni s így kezdeni mindent elölről, — ez a gondolatkör 
táplálja 1945 utáni versei derűlátását:

Százszor lecsapva
te, népem,
te, mint a lapda,
keményen
szökj a magasba!

Könnyű repülni 
súly nélkül!
A próba: tűrni!
S a mélybül 
föl-, kikerülni!

Tűrj! S törj magadra 
hagyatva,

Ha ház volna, hát vágnék az ablakba 
s rúgnám az aj'tót sarkig, hogy kitörjek, 
kijussak, bár a küszöbre zuhanva, 
a levegőre, végre a szabadba!



világ legalja
magyarja
még magasabbra!

(L a p d a )

A nemzeti felelősség megszólaltatása ekkor nem vonzza magához a sötétenlátás 
aggodalmait; a versek az új életre készülődés pátoszát szólaltatják meg:

Felállva, felelő diák, 
félig már fehér hajjal, 
felállva, tán már a halál 
nagy karjával felettem 
félelem, és példámmal is, 
emberibb ember lettem!
Bátrabb, igazabb! és ezért 
őt illeti a hála.
Összefoglalom, magyarok : 
az a legény, ki állja!

( Ú j  évre)

Az idő állásfoglalást, nyílt beszédet sürgetett; az 1944-es mélypont, szégyen után 
a cselekvés ideje érkezett el, egy romországot kellett nemcsak gazdaságilag, de 
erkölcsileg is újjáépíteni. Ez az új helyzet — a negyvenes évek elejének rémlátásai 
után — egyértelmű válaszadást kívánt; a megjövendölt nemzeti katasztrófa bekövet
kezett, de távlatok is nyíltak, a demokrácia beköszöntésével : „hazát kell nekünk is 
teremtenünk!” — üzente A z  ú j n em zetgyű lésh ez. Legalábbis egy időre megszűnt 
az érvénye az 1942-ben rajzolt önportrénak:

„Valóban tán a füst vagyok, 
mely puhán tekereg 
a réseken át és az akadályok: 
a szakadékok és folyók felett.
Nem gyújt még és nem éget,
csak hozza, hirdeti a lángot,
de végzi így is a dolgot” (S zé k fo g la ló )

A nagy történelmi elégtételadás, a földosztás; a parasztságért vállalható társadalmi 
szerep; a békeszerződés új gondokat szülő rendelkezése; a közép-európai helyzet 
zavarai — mindez ugyanegy irányban hatott, a nemzeti felelősségérzetet növelte 
meg, mint sokat idézett A z  új k ö ltő k h ö z  című versének sorai megfogalmazták („Min
den írás napló, — kötelezvény lett ! / Ha / betűt látsz, / lássuk a dátumot is ! — ahelyet 
az jusson / eszedbe. / Mert mi a szó pusztán ? Csak üres pintes ! / az idő tölt / színt, 
ízt és zamatot bele s 6 is érleli szesszé”) Nem kell tartózkodnunk a szótól: Illyés 
a fordulatot követő időben teljes szívvel politizált. Jelzi ezt költészete is. Ekkor 
íródott versei nyíltan vállalják, hogy politikailag is értelmezhető véleményeket 
tartalmaznak, aminthogy a politikai költészet a pálya kezdeteitől mindig egyik 
fontos összetevője volt lírájának. Olyan módon, mint Ady és József Attila életművé
ben : nem napi témákhoz kapcsolódva, hanem a nemzeti sorsproblémákra visszhan
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gozva. A negyvenes évek közepén Illyés lírája ugyanazt a gondolatvilágot fejezte ki, 
amit egyik cikkében tömören így jellemzett: „Európa népeinek most következő fél
százada arra megy, hogy a nacionalizmus igazán maradi légköréből lcibontódva mi
kép erjedjenek át külön-külön, majd együttesen a szocializmusba s azon át abba az 
új közösségbe, amelynek épp a szocialista eszme a legfőbb tünete.”18 Ez az 1946-ból 
származó mondat is világosan jelzi, hogy Illyés annak a társadalmi átváltásnak volt 
szövetségese és egyszersmind hirdetője, amely a szocializmus irányába történő foko
zatos előrehaladást képviselte, a demokratikus rend lépcsőzetesen és mind szé
lesebben szocialista tartalmú átépítését célozta. Előbb idézett cikkében írta: „Mi 
volt eddig a „magyar végzet” ? Az eszmék szabadjukra tán csak a papírsárkány fo
nalának kötöttségével repdestek az események előtt. Most az események indultak 
meg, hagyták maguk mögött az eszméket és a szép terveket. Ha a magyarság haladása 
végre az eszmék és események arányos ütemén folyna. . . ” — az idézetet nem 
folytatjuk tovább, az előbb mondottakat kellően megvilágítják.

A „megmozdult világban” élő költő az új tennivalók özönében vállalja a prózai
nak, sőt kifejezetten költészetellenesnek tetsző stílust:

Én azt nézem, hogy kisded, 
ki nem született volna, 
mégis hány s tiletik meg 
a hadak múlta óta, 
és azt, hogy szerető hány 
ki padkán ölelőzött, 
hány alszik lepedők közt 
közös tulajdon ágyán 
és azt a majorságban 
a bográcsból ma hányán 
és mit esznek s mint éve, 
mennyivel több a kéve — 
költő vagyok

(E megmozdult világban)

A hosszú felsorolás végén váratlanul elhangzó „költő vagyok” nem nélkülözi az 
iróniát sem, igazában mégis ars poetica jellege mutatkozik meg élesebben: a költő 
ne az irodalmat, a gyakorlati dolgokat vállalja, az idő és a hely kívánalmai szerint. 
Az 1945 utáni évek verstermésére ez az ars poetica üt bélyeget : az Egy év és a Szembe
nézve, Összes versek idetartozó darabjai a cselekvés kötelezettségét sugalmazzák.

Legszembetűnőbben a buzdító, serkentő versek típusával. Ennek szinte indulósze- 
rűen hangzó formája az 1944-es Rendet s a még ismertebb Cserepező. A friss ütemű 
Cserepező szó szerint egy újraéledő világ kedvét zengi, hogy — lám, van gyógyulás — 
a pattogó, szilaj vershanggal is a kedvet növelje. A cselekvésvágy ugyanilyen közvet
lenséggel alakítja a megmagyarázó, tanulságot kibontó versalakzatot, ennek az idő
szaknak legjellemzőbb versváltozatát. Sorsfordulót megélt nép számára fogalmazza 
meg a legfőbb, tanulságra érdemes eszméket, egy mindenki által jól érzékelhető tárgy
ból, látványból kiindulva jut föl befejezésül eszmék és eszmények magasába. A föld-

18 Az idő kérdései. Válasz 1946. okt.
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jén szántó paraszt (M egy az eke), Buda égése (Iszonyat), a fölrobbantott hidak 
(Hidak), a rommá lőtt otthon (Buda, 1945, május) egy újjáépült híd (Amikor a Sza- 
badsághídra a középső részt fölszerelték), egy megcsonkult szobor (A Statisztika
kertben), a folyamon átkelő embertömeg (Hídon) látványa arra alkalom, hogy a meg
mozduló képzelet a gondolatok rajzását indítsa el. A megmutatás, föltárás, átvilágítás 
szándéka formálja ezeket a verseket: az egyszeri esetben, a köznapi látványban, 
vagy az általánossá nőtt romlásban, iszonyatban rejlő tágabb jelentés, a nemzet 
sorsára utaló vonatkozás kifejtése. A M egy az eke tömör egyszerűségét is az egyszeri 
látványtól történelmi példáig ívelő szerkezet tartja és emeli a leírás, a didaktikus pél
dázatosság, fölé és ezáltal lesz egy kor és egy korérzés megörökítése. A hasonlítás 
— itt és másutt — nem a távoli és össze nem tartozó dolgok egybevillantását jelenti, 
mint általában a modern líra szimbolizmus utáni korszakaiban s különösen avant- 
gardeból kinövő változataiban. A hasonlat itt szó szerint „kép” , látható mozgás; 
a föld és a könyv, a szántás és a történelemírás úgy felel egymásra, hogy nem eltávolít, 
hanem közel hoz, átvilágít, megértet. A  hasonlítás érzékletessé teszi a hétköznapi 
dologban rejtező nagyobb értékű, az esetben csak történelmileg mérhető ügyet és 
eszmét. Mégsem válik elvont szimbólummá; a vers minden szakaszával előbbre lép 
az értelmi kifejtés új és új lépcsőfokára. S közben mindvégig megmarad az érzékle- 
tességnek azon a „képi” szintjén, amely az első szakasz sorait jellemezte. Az össze
gező sor: „Magyarország, így írják a történelmed” kellő nyomatékot kap, de nem 
telepszik rá a versre, hagyja szép tempósan az értelmet kibomlani. A záró rész nem 
versmenet hangulatából logikusan következő emelkedettség hangulatában fogant: 
„De meg sem áll, de csak int, hogy még mi várja” — hanem némi figyelmeztetést sző 
a derűs jelenetbe ; jelezve, hogy még ebben a nagy pillanatban sem hagyja el a költőt 
híres józansága. Az érzékletes látványból értelmet kibontó eljárásmód élteti A Sta
tisztika-kertben és az Építőkhöz című, az első írókongresszuson fölolvasott versét. 
A Statisztika-kertben a roncs szobor látványa ugyanúgy a helyreállt világrend képze
tét ébreszti, mint az 1945-ös dátumot viselő vers, amely már hosszú címével (Amikor 
a Szabadsághidra a középső részt fölszerelték) is tüntetőén vállalta a versbe kívánkozó 
élettények prózaiságát. Igazi Zeitgedicht — a jelenkorról és a jelenkornak szóló 
vers — az Az építőkhöz. Mesterivé az avatja, ahogyan a tárgyi világ dolgainak 
a leírásába, sőt halmozó fölsorolásába beleszövi a dolgokból kiolvasható jelentést. 
A sematikus költészet egyik agyonírt témája volt az építkezések megverselése, az 
építés dicsérete — Illyés arra mutatott példát ezzel a remek költeménnyel, hogyan 
lehet a napi kívánalomnak időt álló, azaz költői módon megfelelni. Az állványok, 
huzalok, kábelek, kötelek, drótok úgy épülnek be a vers anyagába, hogy nem leltár
szerű fölsorolás képzetét idézik, mert a fölsorolást, ami önmagában csupasz és sivár 
próza is lehetne, minduntalan megállítja egy-egy — legtöbbször kérdő mondat for
májában elhangzó — gondolat. A vers egyik rétege a ridegségig tényszerű, a másik 
filozofikusan elvont : a munka, tevékeny élet humánus értéket teremtő vonatkozásait 
világítja meg. A korszak egyik nagy építkezésének látványát a fogalmak nyelvére 
fordítja át, s ellentétben az üres lelkesedéssel, azt kérdezi, ami tovább mutat a politikai 
aktualitáson:

Kettős küzdelem 
hősei az új épületeken,

rajtatok
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fordult meg: börtönt rakjatok 
vagy bástyát, jól vigyázzatok!

Ez után ismétlődik meg a kezdősor: „Állványok, frissen fölrakott falak” , de most már 
nagyobb nyomatékkai, a tárgyakhoz kapcsolódó képzetek, az ismétlés révén telítőd
nek, bővülnek új tartalommal. Különösen a befejező sorokban, amely tárgyi látványt 
és fogalmi kifejezést sorról sorra menően bravúrosan váltogat, s'ezáltal a vers két sík
já t szorosan összeforrasztja. A záró három sor szentenciaszerű tömörsége

leomlanak
bálványok, trónok, égi-földi szentek, 
de nem az amit a munka megteremtett

a modern példázat költeményre emlékeztető módon tanulságot sűrítő gondolattal re
keszti be a verset, s foglalja össze egyúttal a lendületes fölsorolás érzéki látványának 
értelmét.

A példázatköltemény jövőre irányított: a jelen pontos érzékeléséből kiindulva 
azt is sugalmazza, amit tenni kell, kellene ; vagy amit a körülmények szerencsés össze
játszásától remélni lehet. Tisztán tárgyias és ugyanakkor tisztán példázatszerű költe
mény a négyszázkilencven soros Két kéz, s ugyanúgy, mint Az építőkhöz, a teremtő 
munkáról, pontosabban a testi munkában fáradozó emberről szól. A kritika elé
gedetlen volt ezzel az 1950-ben megjelent költeménnyel, „időtlenségéért” kárhoztatta, 
írói „félreállást” látott benne.19 Jól érthető, hogy miért. A Két kéz tárgyi utalásai 
világosan jelzik ugyan az e századi idő-környezetet, de magát a munkavégzést, tá- 
gabban: életteremtést, nem egyetlen társadalmi renddel, nem a szocializmussal fűzi 
össze, hanem általában tekinti az élet megtartó alapjának. A nép elpusztíthatatlan- 
ságát — Brecht keserű iróniájával „leválthatatlanságát” — fejezi ki, s az akkori 
irodalomirányítás saját szempontjából nagyon helyesen vette észre, hogy ez az eszme 
szöges ellentéte mindenféle voluntarista elképzelésnek. A Két kéz ugyanazt mondta 
ki, amit majd a Levél a vízgyűjtőről és a fenyőről az Űj Hang 1955. 12. számában teljes 
nyíltsággal fejezett ki.

A költemény folytatás is, a Három öreg témáját eleveníti föl, az otthoni környezetet 
idézi, és azon át a jelkép és a példázat együttes erejével a tevékenykedő, örökös 
munkában élő közösség megtartó erejét. De el is tér a Három öreg lírába hajló 
és gyöngéden humoros színezetű epikájától, amely Babitsot naiv és félszeg hangjával 
bűvölte el.20 A Két kéz nem epikus szerkezetű, hangja nem naiv és nem is humoros, 
hanem tárgyszerűen pontos és életeszményt megfogalmazóan gondolati tartalmú., 
Nyelvi stílusa szándékosan egyszerű, sőt tömörsége miatt egyszerűsítettnek tetsző 
rímei néhol szárazán kopogósak, az időviszonyt sok „volt” fejezi ki; ha úgy tetszik: 
stiláris „félszegséggel” , ami itt is a nyelvi mindentudás jele. A tudatos visszatartott- 
ság, az impresszionista-szimbolista artisztikus eszménnyel szembeforduló hangnem 
magával a tárgyak leírásával hat és azzal, hogy a leírásból kiemel, hangsúlyoz egy

19 A K é t  kézröX megjelenésekor több bíráló megjegyzés elhangzott. Legjellemzőbben Révai 
József fogalmazta meg véleményét: Illyés Gyulának „egyre kevésbé fog adni a fejlődő élet írói 
élményszerűséget és anyagot olyan szép költemény megírására, mint a K é t k é z , mely időtő 
és tértől függetlenül áll ki általában a dolgozó ember mellett, de elkerül minden vonatkozást 
a mai dolgozó emberhez, aki nem általában fáradozik, hanem a szocializmust építi.”

20 Illyés Gyula versben és prózában. írók két háború közt. É. n.
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eszmét a lírai vallomástól a bölcseleti tartalmú gondolatig terjedő skálán. Beleszövő
dik a költeménybe Illyés régtől ismerős és mindig újra tűzzel föllobbanó vallomása 
a szülői házról; záradékul pedig az a hite, hogy az emberiség a munka révén előre- 
küzdheti magát. Tárgyak iránti vonzalmának később többször jelét adja, előszörre 
itt tűnik föl; hasznos szerszámok, emberre szabott gépek, eszközök egész sorát 
említi, azzal a jól érzékelhető hangsúllyal mindig, hogy az ember környezetéhez 
tartozna, s bár tárgyak csupán, használójuktól valami jelentés sugárzik át rájuk, és 
így válnak az élet részeseivé. Illyés lírájának sokat emlegetett tárgyszerűsége ezúttal 
itt valóban s tárgyak jelenlétével azonosul, s a tárgyak leírása vált át a gondolat 
kifejezésbe. Ezt az eljárást még olyan ünnepi alkalom idején, amilyen a Százéves 
március, sem tagadja meg, s módot talál arra, hogy versébe belefoglaljon egy régi 
pusztai emlékképet, ilyen épp pontossága miatt telítetten költői képet:

Égre száll
a gémeskút fényes kölönce 
s a nap mellett kicsinyt megáll.
A jégcsapokról versenyt esnek 
a csöpögő tavaszi percek: 
jár jó óraként a vidék.

Egészséges költői ösztönre vall, hogy e témakörhöz közvetlenül hozzátartozik 
Jegyzetfüzet cím alá gyűjtött négy-hat-nyolcsoros verseinek csokra.21 Illyés tréfásan 
és némi öngúnnyal „melléktermék”-nek nevezte ; talán épp arra célozva az önironikus 
megjegyzéssel, hogy „igénytelenebbek”, mint az akkoriban közölt nagy pátoszú 
és üresen lelkendező versek szériája. A Jegyzőfúzet nem melléktermék; a vers
sorozat jókedve, humora, iróniája szervesen illeszkedik a közösségi témájúakhoz. 
S arra mutat példát, mit lehet akár négy sorban is elmondani, hol húzódik a tö
mörítés, a kevés szóval sokat mondás költői határa. Szinte mindent ki lehet így is 
fejezni: természeti látványt, Balatont, idő múlását, szerelmet, barátságot, hétköz
napot és végtelent. S főként jókedvet és borút, örömet és töprengést; a lélek rezdü
léseinek sok-sok változatát, s közben jeleket, a világból mint az Új nép a parton, 
A „Ca ira"-t éneklik, Ködben bizonyítja.

Az 1945 utáni évek líráját az a tudat hevítette, hogy a háborút vesztett, lélekszámban 
alaposan megcsappant, elpusztult országú nemzet az újrarendeződő világ népeinek 
szabad versenyében nagy eséllyel indulhat, maga veheti kezébe sorsa irányítását. 
Bizakodó szemmel tekint a jövőbe, mert most, az országvesztők gyászos uralmának 
letűntével, egységbe lehet fogni a nemzeti, társadalmi és emberi érdekű tennivalókat. 
Egyszerre lehet elvégezni a nemzet- és társadalom-megújítás munkáját. Ezt rögtön, 
1945 nyarán, szavakba is foglalja, tanúsítván ragyogó helyzetfelismerését: „A század 
új közösségi kereteket teremt. A nemzet világszerte közösségi keret. Emberi föladat, 
hogy a magyar nemzet közösségi keretét megújítsuk, korszerűvé tegyük.”22 Illyés 
ezt az időt — lehetőséget — várta, s volt pillanat, amidőn minden reményt elvesztett, 
nem hitt a változásban, és most, hogy elérkezett, líráját ennek a történelmi feladatnak 
a távlatai hevítik. A feladat egybehangzóit mindazzal, amiért pályája során küzdött,

22 A J eg yző fü ze t két részletben, a Csillag lapjain jelent meg, 1951. 8. és 1952. 1. számban. 
Az első sorozathoz írt jegyzet szerint a versek 1949-ből valók.

21 Forradalmi magyarság. Hajszálgyökerek. 1971. 26.
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nem kellett semmit sem megtagadnia ahhoz, hoy vállalja ezt a — nem szerepet — ha
nem a gyakorlattal, a való élettel mindig érintkező munkát. Támogatta ebben derűsen 
életigenlő szemlélete, a nagyon is evilági racionalizmus, mely minden gondon és ne
hézségen átlendítette. A tevékenységet, a teremtő munkát tartotta az élet céljának és 
a bölcselet egyik alapkérdésének is; hitt a fejlődésben, az emberi előrehaladásban, 
ezért is emlékeztetett 1848 centenáriumán a múlt századra: a mai kor hajnalára. 
A történelmet mindig a maga valósága szerint igyekezett tanulmányozni ; nem tette 
zárójelbe, s a történelemből azt olvasta ki, hogy van remény társadalom és egyén 
egészséges együttműködésére. Vallotta, hogy az író idő és hely meghatározott keresz- 
tezési pontján állva alkothat igazán maradandót : helytől és időtől műve belső károso
dása nélkül nem tépheti el magát.

Mindez kiviláglik 1945 után írott verseiből. A közösségi felelősség tisztázó szándéka 
magyarázza, hegy ez időben gyakori lírájában a fölhívás, a programadás, a cselekvés
re szólítás, miként riportjaiban és egyéb írásaiban is. Nemcsak gondolat-, hanem az 
ihletkor szerint is, szorosan költészetéhez tartozik a földosztásról szóló riportfüzete, 
franciaországi látogatását megörökítő Franciaországi változatok, sőt a Hunok Párizs
ban című regény is. A Hunok Párizsban avval, ahogy a nemzeti és a nemzetközi gon
dolat egybeforraszthatóságáról beszél. Fogalmazásában a nemzetire éppúgy hangsúly 
esik, mint a nemzetközire, ezt látta legidőszerűbb tisztáznivalónak.

Sok az „alkalmi”-nak nevezhető, egy-egy eseményhez fűződő vers ebből az idő
szakból. Illyés eltökélten vállalta a biztatókat, felhívásokat fogalmazó költő szerepét, 
mert úgy vélte: a történelmi fordulat a visszafojtott vagy rossz útra vitt erőket 
felszabadítva, a termékeny jövő előtt nyitotta meg az utat. A fordulatban rejlő nagy 
lehetőség bírja rá, hogy magánfájdalmait elfeledje, leküzdje, s csak arról vegyen tudo
mást, aminek a közösség életére van kihatása. „Széttépve élek magam is, Mennyi van, 
mit sirassak! / S mennyi mégis, aminek — hogy elmúlt már — vigadjak!” — írja 
igen jellemzően épp egy buzdító hangú versében ( Amikor a Szabadság-hidra. . . )  
Nem a hegyen-völgyön lakodalom önáltató optimizmusa gerjeszti „vigadását” , 
a feladatvállalás érdekei kívánják, hogy „ne bőröm gondolkodjék / hanem agyam. 
/ Hogy fájva se csak égő, fájó / ideg legyek, / hogy előre láthassak és túl / magam 
felett” (Élni fogsz, élni), Vessük össze ezt a verset a Doleo, ergo summái, s látni fogjuk, 
hogy 1945-ben Illyést a nemzet jövőjének új lehetőségei hevítették, s az ötvenes évek 
közepén — a Doleo, ergo sum soraival — azt kellett kifejeznie, hogy az emelkedés 
u tán  ismét a hanyatlás, pusztulás ideje következett el.

1945 után egy minden ízében közösséghez tartozó költő találta meg természetes 
beszédformáját.

Kézfogások

A Szembenézve (1947) után Válogatott versei (1952), Csodafurulyás juhász (1955) 
című népmese átdolgozása, majd 1956-ban Kézfogások címen jelent meg kötete. 
A Kézfogásokat nagy elismeréssel fogadta a kritika ; olyan jelzők kíséretében írt róla 
mint egyetlen kötetéről sem.23 Somlyó György hét verset (Bartók, A reformáció genfi

23 A többi között két kritikára hivatkozhatunk: Somlyó Györgyére a Csillag 7. és Czine 
Mihályéra az Űj Hang 8. számában.
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emlékműve előtt, Doleo, ergo sum, Árpád, Óceánok, Menedék, Levél a vízgyűjtőről és 
a fenyőről) sorolt a képzeletbeli versantológiába, amelyben az egyetemes magyar 
költészet legnagyobb darabjai kapnának helyet.

A Kézfogásoknak csak a magyar líratörténet egészében lehet a helyét megjelölni. 
Élmények, hangulatok, gondolatok, színek gazdagságát fogja össze. Alaphangját az 
emberiség, a nemzet nagy kérdéseivel vívódó szenvedélyesség határozza meg. „Izzó 
idegdúcokkal” érzékeli a világot, s így lesz a kötet gyötrelemmel, viaskodással és 
föloldódással telített. Visszatérnek a régi témák, Ozora és Párizs, a nagyapa és a gyer
mekkor emléke, a puszta és a Balaton, egy emberi élet kinyíló nagy körképébe foglal
tan. A kötet a mindent verssé érlelő költőt állítja elénk; fölzendül a fülemüle dal 
és hallilc az óceánok zúgása; egy lábnyom a hóban éppoly fontossá válik mint a re
formátorok hajdani küzdelme. A hétköznapok világa történelmi látomásokkal forr 
össze; a múlt beleömlik a jelenbe.

A Kézfogások lírája „élményköltészet” , található benne epikus megoldás, sőt 
„anekdotikus” elem is. De gondolattá érlelt érzés, sőt gondolatmenetet az indulat 
magas hőfokán kifejező költemény is. Az élet birtokolásának a biztonsága és derűje 
árad a kötetből. Nem a világ teljessége, de egy emberi életé tükröződik benne. 
A költő a reformáció genfi emlékműve előtt ugyanolyan természetes mozdulattal 
áll meg, mint egy kis falu főterén. A kopár határ vén csőszházáról, egy girbe-gurba 
gyalogúiról éppen úgy van mondanivalója, mint a Boulevard Bourdonról és az óceán
ról. Megfigyeli a göcseji kévét rakó parasztot, elégiát egy öreg vincellér halálára, ódát 
egy jól működő tanyai kályhára ír, és maga elé idézi Árpádot, Zrínyit, Széchenyit. 
Verset ír a viharról, ibolyaszagról, a széltépte szilről, fügebokorról, cser-erdőről, 
havas tájról. S ezért több e kötet lírája, mint amit nem egészen találó módon „él
ményköltészetnek” szokás nevezni. Az „élményköltészet” hagyományos szabású 
költészetet jelöl, amelyben az ember és a világ dolgai igen művészien, de megszo
kott formai-nyelvi alakzatokban tűnnek föl, ezzel is jelezve, hogy a költő számára 
a lét maga nem vált rejtélyesen kérdéssé, fölfoghatatlan titkok tartományává, ezért 
szemlélete kiegyensúlyozott és állandósult, kissé meg is merevedett a konvenciókban.

Nem pillanatnyi lélekállapotot, hanem „léttudatot” fejez ki Amikor az óceán part
jára jutottam  záró szakasza:

Milyen pici is az a nagy Mindenségi 
Milyen óriás dolog: benne élek!
Mienk a világ! — szívem ilyet érzett 
érez ma is még.

Vonzalmat érez minden iránt, ami eleven, tevékeny; ami megfogható és szeretetre 
méltó ; ami hasznosan és célszerűen fölhasználható. Egyetemes rokonszenv él benne 
a világ és a világ dolgai iránt. A földi élet, e „földtávú lét” minden látványa le
nyűgözi, magával ragadja. De csak az, amiben emberi vonatkozást fedez föl. A leg
szebb természeti kép is avval lelkesíti föl, hogy látni rajta az ember alakító kezének 
nyomát (A Lago Maggiore fölött). A természet nagy vigasztaló is, évszakainak kör
forgásából, az állandó megújulásból kedvet és erőt lehet gyűjteni; megértést az 
embertársak iránt (Vidám reggel), hitet, hogy élni kell mindenáron (A szil s a szél, 
Fügebokrok), s hogy a kikelet minden tél után megérkezik ( Cinegemadár, Cser
erdő). Ez a természetlíra emberi dolgok foglalata, nem puszta leírás, nem is az impresz-
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szionizmus színező pompakedvelése. Jól példázza ezt az Ö rü l m á r  minden, hogyan 
vált át a természeti kép — a tavaszi megújulás — az öregség, halál gondolatba:

nem csak dal vagy nekem, tavasz: 
vészjel, te is már, — oly veszetten 
Kereng a négy évszak felettem!
Alig szakítom le, röpül
virág s gyümölcs kezem közül —
Állok göncrángató szelekben, 
abban az édes léghuzatban, 
mely a kezdet, az anyaöl 
s a vég, a sír között söpör, 
s elér itt is, e szép lugasban.

Az átváltás természeti képből az egyéni sorsra a költészet egyik ősi, hagyományos el
járása; Illyés lírájában is hagyományos veretet kap. A kötet azonban más oldalról 
is megvilágítja ezeket a leírónak tetsző verseket, s ezáltal értelmük is új vonásokkal 
bővül.

Érdemes Illyés természetélményét közelebbről is szemügyre venni. Költészetének 
mennyiségi és tartalmi hangsúlya szerint is számottevő része természet- és tájvers, 
a N eh éz  fö ld tő l  kezdődően. A természet mint szívet-lelket gyönyörködtető látvány 
és mint az élet része, az emberi alakító tevékenység színtere tűnik elénk lírájában. 
A maga valóságos tárgyaival, színeivel és reális kiterjedésének határai között, sőt 
legtöbbször csupán a szemmel belátható közvetlen környezet. Költészetének sokat 
emlegetett tárgyiassága is részint innen ered: a természet anyagi mozgalmassága, 
változatossága, színessége mutatkozik meg előtte, az emberi tudat által közvetlenül 
érzékelhető határok között. Nem a vegetáció aprólékos, már-már alig látható rész
letezettsége és nem is a világegyetem kozmológiai fölmérhetetlensége, mint Juhász 
Ferenc életet és halált a természet végtelenségében összeütköztető eposza, a gyerek
dalok rajzolja. És nem is a panteista szemlélet szűrőjén át jelenik meg a természet 
egy darabja, mint Szabó Lőrinc lírájában. Szabó Lőrinc és Illyés természetélményében, 
fölületes pillantásra, inkább a rokonságra, az összehangzásra figyelnénk fel, ha nem 
győzne meg a V a la m i szé p  akár egyetlen versének is másféle csengése. Szabó Lőrinc 
különösen élete alkonyán, a természetben, egyedül a természetben találta meg a tel
jes feloldódást: a zsongító nyugalmat, a lélek békéjét, a szépség örömét.' A természet 
látványa legtöbbször az élettel kiegyező megnyugvást hozta el számára. A természeti, 
vegetatív létben való elmerülés fölgyújtotta életkedvét, örömre hangolta, s a rossznak 
tudott emberi lét szebb oldalát is megmutatta, és ezzel visszaadta az „élni érdemes” 
hitét. Szabó Lőrinc természetélménye fölfokozott panteista természetimádat; különö
sen a tavaszt és a nyarat ruházta föl az élet kiteljesedésének a látványon mindig tovább
mutató jeleivel. A telet „gyászosnak”, a hideget „förtelmesnek” éreztem, s nemcsak 
a fizikai gyötretés miatt, hanem azért, mert ilyenkor az élet elveszti a nyárból ismert 
varázsát : a világ fölé emelő színeit és dalait. A nyár az élet telje, a természet energiái
nak összesűrítője, a panteista eszme hordozója. Az élet ilyenkor fölfokozott, a min- 
denség áramló erőkkel telített, az élő és élettelen világ a fény tűzvészében szinte lángot 
vet. Jól érzékelteti ezt a panteista fény-, tavasz-, nyárimádatot A  fo rz ic ia  éneke. 
A kora tavasz kénsárga virágának megpillantása nemcsak örömmel, hanem mámorral
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tölti el a költőt, s a versben eggyéolvad mindaz, ami természeti és emberi, de a cso
dának a nyitja a virág: „őt nézte, őt hallgatta föld meg ég.”

Ennek az expresszionista-panteista fölfokozottságnak nyomát sem leljük Illyés 
lírájában, s ebben nem a két költő stílusának, hanem szemléletének különbözősége 
nyilatkozik meg. Illyés nemcsak a természet változatosan szép dolgaiba belefeled- 
kezdve tudja a világot magáénak érezni, magához ölelni. Nem ez az egyetlen öröm
forrás nyílik meg számára. A létet minden részében ismerni, átélni, meghódítani 
igyekszik ; ez az igény állandóan hajtj a, s a befogadásnak ez a készsége átjárja egész 
költészetét :

Én, itt, ma! — mindenre megértem, 
de áldva így is, búcsúképp 
a lét gyönyörű szőttesét, 
bár fonákja felől sem értem

(  örü l már minden)

A világban benne élő ember lét-érzékelésének a földi élet kínálja a föltárni, föl
deríteni valókat; a titkokat, az eddig meg nem nevezett dolgokat is. A Kézfogások 
két földeríteni- és megküzdenivalóval találta magát szembe : az öregedés és a halál 
teljesen egyéni kérdésével és az ötvenes évek eleje társadalmi valóságának nemzeti 
gondjaival. Erre a két élménykörre épül föl a kötet világa s a természeti életből vett 
képek is egyik vagy másik élménykörhöz kapcsolódnak. A kötet elrendezése, a versek 
egymásutánjának a megszerkesztettsége is ezt mutatja, de még inkább azok a termé
szet leírásból kihangzó sorok, melyek némelyike akár a könyv mottója is lehetne, 
mint a Fülemülékből kiemelt idézet is bizonyítja

fülelem, hogy éled, hogy hal el, oh, hogy 
küzd a remény!

Az öregedés és az, hogy „lassúbb-gyorsabb agonizálás / minden élet ötven után” 
— a kötet egyik legszebb versét, a Menedéket hívta életre. Ismerjük részleteiben 
Illyés halálfilozófiáját a Kháron ladikjánból, veleje körülbelül az, amit az ott idézett 
Epiktétosz mondat fejez ki: „Ha lesz, nem leszek, míg leszek, nem lesz.” A Kháron 
ladikján azonban jóval későbbi munka, s így érthetőbb, hogy ott, nem ötven után, 
hanem hetvenhez közel, igyekszik mindent tárgyilagosan látni „Mert ki is a bölcs? 
Aki mindent tárgyilagosan lát. Saját magát is, egy harmadik szemével.”24 A tárgyi
lagosságból fontos életelv adódik : „Bármily képtelenül hangzik, ne fogadd el a halált. 
A megtestesült kétpelenséget.” 25 A Menedék az élettől fájdalmában fogant: „nincs 
hátra csak a szembenézés, / a belenyugvás: veszni kell.” De a Menedék épp a bele
nyugvást érzi lehetetlennek, a búcsúzás hangja szól erősebben, elnyomja a tárgyilagos 
számvetést, s ez a kettősség, e két pólus közti feszültség avatja remekké a verset.

A Menedékkel egy új verstípus tűnik föl, az indulatmenetbe ágyazott gondolati 
költeményé. A fékentartott indulat költője Illyés, a logika szigorával mérsékli föl- 
hevüléseit, annál erősebben hat az olvasóra, ha a megfegyelmezett versből egy sor, 
egy mondat erejéig az indulat meztelenül, a logika gátjait mintegy átszakítva, kicsap.

24 Kháron ladikján. 1969. 116.
25 Uo. 96.
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Ezt az erős, versteremtő indulatmenetet különösen a Bartók és A reformáció genfi 
emlékműve előtt című költeményénél figyelhetjük meg, de példát ad erre már a Mene
dék is. A vers szerkezetében és gondolati anyagában is három részre tagolódik: 
az első a „halálos nyavalyáról” szól, arról, hogy „veszni kell” ; a második az öregség 
testi tüneteiből sorol föl néhányat; a harmadikat a búcsú hangjai töltik el, s a pillanat 
ünnepiességét finoman úgy fejezi ki, hogy latin mondatot sző a sorok közé, s rárímel- 
teti rögtön a fordítását is. Az első rész a belenyugvás hangulatát árasztja, azt a má
sodik és harmadik — strófaszerűen is elkülönített — szakasz, ha a szavak szótári ér
telme szerint olvassuk a verset. S olvashatjuk is így, ám épp a visszatartott indulat 
árulkodik arról, hogy a Menedék végül a halál tényébe bele nem nyugvó ember 
érzelemvilágát vetíti elénk. Hiába tudja az elme, hogy az ember sorsa a halál és lassúbb 
gyorsabb agonizálás / minden élet ötven után”, az életösztön tiltakozik a „végső 
ebtámadás” ellen, ez világlik ki az ellágyuló búcsúzás gyöngéd szavaiból.

Régi lélektani fölismerés, hogy a szerelem és a halál érzülete gyakran fonódik 
egybe: a szerelem az odaadásban végtelenné kívánná tágítani az életet, ilyenkor 
éli át az ember legteljesebben, hogy élete — Illyés szavával — „öröklét igényű”, 
s kerül ugyanakkor szembe nemcsak az idő múlásának, hanem saját végességének 
tényével is. A Menedék harmadik, búcsúzó része, a halál tudatában a szerelem 
menedékében talál vigaszt, a vers indító és záró része a halált és a szerelmet vil
lantja össze : az élet természetes szervezetében egymástól legtávolabb eső, az emberi 
érzékelésben mégis legszorosabban összetartozó létállapotokat. A Menedéket egyenlő 
joggal tekinthetjük a halál és a szerelem témájára írott versnek.

A  Mors bona nihil aliudhan megpróbálta, hogy ésszel a halál fölébe kerekedjék; 
„Mivel nincs túlvilág és semmi oly titok ma, /  meddig az elme el ne jutna, esküdjünk 
ésszel is e szívünk-rég-gyanította / Mors bona, nihil aliud-ra!” A jó halál üdvét 
keresi itt; „s mi a legfőbb jó a világban? A végső oltalom! A jó vég! ”Az antik vigasz
talás-irodalom erkölcstanához áll közel e költemény gondolati tartalma ; Senecanak 
Marciához írott sztoikus consolatiójából a Mors hónával érintkező mondatokat 
idézhetünk: „A halál sem nem jó, sem nem rossz; mert akár jó, akár rossz, csak az 
lehet, ami valami; ami önmaga semmi és mindent megsemmisít, az nem juttathat 
minket semmiféle sorsra sem ; mert minden rossz és jó valami anyagban mutatkozik 
meg okvetlenül. Nem lehet hatalmában a sorsnak az, amit a természet elbocsátott, 
s nem is lehet szerencsétlen az, aki nem létezik.”26 A sztoicizmus erkölcsét Illyés 
azzal toldja meg, hogy az egyéni halállal a Had, a fajta továbbvirulását állítja szembe, 
így találván gondolati kiutat és egyúttal megnyugvást is az élet-halál dilemmájában. 
Illyés, híven életelvéhez — az élet dolgait tegyük úgy magunkévá, hogy igyekezzünk 
mindent megérteni és ezáltal értelemmel fölébe is kerekedni —, az öregedést és a halált 
is racionalista szemlélettel avatja személyes ügyévé. Az a Mors bonaból is kiviláglik, 
hogy a tertium non datur híve, a lét és nemlét között harmadikat nem ismer, s 
főként nem ismer el léten túli független létezőt. Ez a transzcendencia nélküliség az 
alapja Illyés öregedés- és halálköltészetének, s azok a versek is — mint a Doleo, 
ergo sum, Bélyegesek — ebbe a körbe tartoznak, melyek nem tematikus szorossággal 
kapcsolódnak ide. Illyés érteni akarja a halált, ami lehetetlen, de a metafizika-ellenes

26 Seneca: Vígasztalások, 1967. Fordította: Révay József. 45 — 46.
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elme számára ez az egyetlen út nyílik ; a racionális és tapasztalatilag bejárható körben 
kell önmaga számára vállalható megoldást találnia.

Tovább haladva az elvonatkoztatás vonalán, a halál-versekből az is kiderül, 
hogy az egyik legnagyobb létprobléma: az emberi szabadság vágya élteti őket. 
Az élet visszafordíthatatlanul múlik az időben, az idő irreverzibilitásával számot kell 
vetni, viszont belenyugodni sem lehet. A sztoikus bölcselet a számotvetésnél áll meg, 
annál a pontnál, hogy a halál: semmi; ennek a gondolatnak a határát nem lépi 
át. Illyés lírája viszont épp azt fejezi ki, legalábbis ez időben, hogy nézzünk józanul 
sorsunk végére, mégis, e józan tudomásulvétellel együtt, lássuk azt is, hogy a halál 
abszurd ténye a létnek. S ebből a kettősségből születhet meg az egyéniség szabadság
érzése; a visszafordíthatatlanság és az abszurditás együtt teremtheti meg azt az 
individuális erkölcsi érzéket, hogy az ember egyre szabadabb viszonyban álljon saját 
sorsával szemben.

A Kháron ladikján néhány vitriolos mondatot szentel Heidegger halálfilozófiájá
nak. 27 Tovább mutat költészetén, egész életműve szemléleti gyökereire világít a né
hány gúnyosan elhatároló mondat. Illyés szabadság-képzete szöges ellentéte az 
egzisztencializmus filozófiájában megfogalmazott eszméknek. Nemcsak a heideggeri 
„halál-felé-való-létnek” (Sein zum Tode), amely a Másikat, a Mi-t a létezés önmaga 
elől való meneküléseként fogja fel, 28 hanem az emberiesebb sartrei aggodalom
fogalomnak is: „Az ember aggodalmában vesz tudomást szabadságáról, más szóval 
az aggodalom a módja annak, hogy szabadságunk tudatában éljünk.”29 Illyés az élet- 
felé-való-lét, a Sein zum Leben költője, és ezért érzi a halált természetesnek, elfogadja 
az élet szerves részeként, de nem nyugszik bele, mert a tartalmas élet nevében nem 
is nyugodhat; viszont ezzel teszi magát a halált is értelmessé, az élet szempontjából 
mégis elfogadhatóvá. Nem ismer az életben mítoszokat, a halál mítoszát sem fogadja 
el, mert az emberi nem összessége felől tekint saját létére:

Nehezül a Föld, egyre több 
benne az áldozat, 
a kín; de ő, ő bűntelen, 
elhagyni nem szabad.

Tartani kell, bár a könny s kudarc 
erőt, reményt legyőz; 
minden katona az egész 
seregért felelős

(Terhűnk, a föld)

A kötet ellenpontozó szerkezetet követ: egy nemre mindig egy igen következik. 
A többi között kiderül ez abból is, hogy a halál-téma megjelenése sem szakította 
félbe azoknak az életképeknek a sorát, mely költészetét a húszas évektől a tárgyias.

27 Kháron ladikján. 66—67.
28 „Das Aufgehen im Man offenbart so etwas wir eine Fluch des Daseins vor ihm selbst." 

Sein und Zeit. 3. Auflage, Halle 1931. 184.
29 „(’est dans l’angoisse que l’homme prend conscience de sa liberté, ou: l’angoisse est le mode 

d’estre dans la liberté comme conscience de l’etre.” L’etre et le Néant. Paris. 104.
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objektív lírával eljegyezte. Az otthoni élet emlékei, jelenetei; régiek és maiak, meghitt 
bizalmassággal, erősítő derűvel lépnek a versekbe; mindig a világhoz tartozás, az 
élni érdemes tudatát erősítve. (Gyalogút, Egy bagón, Nagybátyám, Egy vincellér ha
lálára, Kézfogások, Látomások). A zsánerképeknek ez a vonulata mindig azt a kép
zetet ébreszti, hogy létezik, él, virul — akárhogyan is — a világnak egy övezete, 
amelyben minden a helyén van, a dolgok és az emberek gyakorlati rendeltetésük 
szerint végzik a maguk munkáját, élik az életet. Ez az a szintje a világnak, ahol te
remtik az életet — marxi értelemben is — nagyobb szavak nélkül, a tapasztalat 
kívánalmainak rendjéhez igazodva. Kevés költője van a magyar irodalomnak, akinek 
lírájában ily magától értetődő természetességgel lélegzik a néphez tartozás tudata. 
Ezt a fajta népi szemléletet nem lehet csupán programszerűen felvállalni; ennek 
alkatrésze a bizalmas, otthonias együttlét, az odafűző emlékek rétege; az érzelmi 
összetartozás. így lehet a zöldülő vetésen átkanyargó gyalogúiban is érzelem fakasz
tó, szívben visszhangot verő jelet látni : „Vájjon ki kezdte ezt a hallgatag, / biz jócs
kán girbe-gurba kisutat? / Akárki kezdte, nem kételkedett, / célt fogott, indult 
és — megérkezett.”

A  Kézfogások előtt jelent meg Illyésnek A csodafurulyás juhász (1955) című ver
ses népmese átdolgozása. Ezekben az egyszerű hangú költeményekben a zsáner
képek és a Két kéz szemlélete ölt alakot, népmese-átdolgozásokról lévén szó : stilizált 
naivitással. A népmese, miközben megörökíti a nép furfangos erejét, csodálatun
kat kiváltó bátorságát, ezzel a legyőzhetetlenség érzületét sugalmazza, ellenállha
tatlan egyszerűséggel és a való élet fölé emelkedve. Illyés írta, hogy a „népművészet 
legszebb alkotásai a legbűzlőbb nyomor színén úsznak, mint némely gyönyörű 
virág a posványon.”30 Erkölcsi világrendje a jó  erők föltétien győzelmére épül; a jó 
mindig diadalt arat a rosszon; a csodatetteket végbevivő hősök egyszerű, tiszta 
emberek; számukra a másokon való segítés magától értetődő és mindennapi tenni
való. Ezek a hősök derűs nyugalommal hajtják végre a mesék igazságszolgáltatását, 
csodás erők birtokában, semmi hatalom meg nem állíthatja őket. Szilárd és megcá
folhatatlan erkölcsi világrendet képviselnek ; cselekedeteikkel vigasztalást és elégtétel- 
adást fejeznek ki.

Illyést ez a világrend vonzotta, a mesékben fönnmaradt népi emlékezet, a századok 
mélyéről szóló névtelen üzenet, amely egybehangzóit tapasztalataival és otthonról 
hozott emlékeivel. Még látni fogjuk, hogy nemcsak a drámaírót, de a költőt is, milyen 
mélyen foglalkoztatta a történelem, s a népmese is történelem. Nem az évkönyvek, 
források szerinti; a néphagyomány — lévén maga is nagyrészt mitológia — szinte 
kínálja a lehetőséget a mítoszteremtésre. Illyés nem azért fordult a népmeséhez, 
hogy a paraszti múltat a mítoszba emelje; a folklór egynemű anyaga az idealizálásra 
nyújtott neki alkalmat. A mese tisztán ragyogtathatta a „szépség, hűség, nagyság” 
példáit, eltekinthetett minden egyébtől, s mintegy sűrítve adhatta a nép legjobb, 
legszebb tulajdonságait. Amint a Befejező ben olvassuk: „Daliát, hőst, igaz embert, 
/ álomszerűt, köztük ismert. / Mi a szépség, hűség, nagyság, / arra őt azok oktat
ták, / úgy pedig, hogy adva mindjárt / eleven magukról mintát.”

A Kézfogások a tárgyilagos és indulatos számvetés könyve. 1956-ban jelent meg, 
amikor Szabó Lőrinc Válogatott versei, Weöres Sándor A hallgatás tornya, Vas István

30
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A teremtett világ, Juhász Ferenc A tenyészet országa című kötete is napvilágot látott. 
Az álutakra tévedt és elhallgatott költészet magára találásának gazdag ideje volt 
ez az egy esztendő, s az irodalom föleszmélésében kitüntető szerepet vitt a Kézfogások. 
Egyetemessége: az emberiség, a nemzet, egyén létkérdéseire visszhangzó lírája a har
mincas évek nagy teljesítményeit idézte. Elsősorban azzal, hogy az ötvenes évek 
elejének gyötrelmesen nehéz és válságos eseményeire, a szocializmust eltorzító 
politikai gyakorlatra a költészet időhöz kötöttségen túl is mutató egyetemességgel 
válaszolt. Mentes ez a kötet már az alkalomszerű versektől, a biztató távlatok az 
évek során eltűntek szem elől, s a kérdés sem kevesebb már annál, hogy: „Van-e 
remény még emberi fajunkban ?” Nagy ívű gondolati költeményekben igyekszik tisz
tázni, amit történelemről, fejlődésről; célról és eredményről gondolt.

A reformáció genfi emlékműve előtt nyitja meg a sort. A költemény fölépítése 
szorosan az érvelés logikáját követi; az egyes részek fokról fokra úgy követik egy
mást, ahogyan a gondolat érlelődése és a költő önmagával folytatott vitája meg
kívánja. Az első rész néhány vonással szabatosan vázolja a vers látható tárgyát, 
a száznegyvenhárom lépés hosszú emlékművet a szobor-sorral. Ez a rész igen sza
bályos bevezető s utána még a tárgy megjelölő leírásból való átmenetet is kiemelt 
sorban elhangzó kérdő mondat („Vagy előbb én beszélhetek ?”) jelzi. A költemény 
ezután kérdés, felelet, összegező lezárás hármas tagolásán halad tovább, s ez a hár
masság, a költő személyére, múltjára utaló vallomásrészlettel megszakítva, még- 
egyszer megismétlődik. A zárórész három sorból áll mindössze, axiomatikus tömör
séggel vonja meg az érvelés mérlegét. A reformáció . . . kérdése történelmi: mi az 
eredménye a hitújítók véres harcának, milyen eredményt hozott a nagy cél, „érdemes” 
volt-e vagy „hiába” ? Az első rész tagadó választ ad : nagy árat, túl nagy árat fizetett 
Európa; a gondolatmenetnek ezt a szakaszát „Elveszett — eleve! — a harc!” kez
detű részlet zárja le. Itt következik a vita fordulópontja : „s kelt ezredszer is — alig 
finomodva — / bennem a két ős ádáz szó-birokra: / a mindig úrhitű tolnai pász
tor / s a  csupa dac sárréti prédikátor.” Ismét kérdésekkel bevezetve és az előbbiek
kel ellentétben a költemény utolsó harmada a „nem volt hiába” gondolatot fogal
mazza meg: „Végül ezt mondtam, önvigasztalásképp: / volt bárkié a szándék, / maga 
az isten se tudhatta másképp.”

A reformáció. . .  rendkívül világos szerkezetű költemény ; az áttekinthetőséggel 
azonban nem a gondolat befogadását akarja megkönnyíteni, hanem az érvelés, 
a belső vita, a monológ logikáját, s még inkább az ellentéteket világítja át. A vers 
1946-ban, egy európai utazás során íródott,31 a békeszerződés aláírása előtt, egy 
nagy történelmi átváltás kellős közepén, amidőn a történetfilozófiai töprengésekhez 
bőséges példatárral szolgáltak az események. Az egyén jogait mindig fönntartó 
Illyés e költeményében is a történelem — a társadalom — felől ítéli meg az egyéni 
cselekvést, tehát az egyéni sorsot is. A költeményben ütköztetett két pólus ugyanis 
az egyén és a történelem kérdésében sűrűsödik; a reformátorok szobrai láttán föl- 
idéződő múlt azt a gondolatsort indítja el, hogy milyen viszonyban áll egymással 
az egyéni tevékenység és a történelmi fejlődés, a szabad választás és a választást 
meghatározó tényezők rendszere. Történelem helyett mondhatunk társadalmat, 
akkor sem járunk el helytelenül, a kérdés lényegén — egyén és közösség — a más

31 Szemtanúként számol be róla Cs. Szabó László: Hunok Nyugaton, München 1968. 9—12.
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kifejezés sem változtat. A reformáció . . . nemcsak kimenetelében — végső axioma
tikus tanulságában — hanem egész szövegében elvont gondolatokat vitázva, kérdő és 
állító formában kifejtő költemény. Ha ezeket a kiragadott sorokat, szavakat, szöveg
részeket olvassuk:

„Szavuk immár csak a tett / mely idővel ad magyarázatot! . . . kik után tárgy
ként maradt fönn a szándék . . . Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes / dühével 
törtetek, a cél, ahogy elértétek ? . . .  aztán dönteni kezdett ezredegyedszer / az ész 
helyett a fegyver / s a  láng. / Hogy várja örök üdv a lelket. . . égtek, hogy égjen itt 
a kép s a ,bálvány’, / ott a .csalárd könyv’ — városok és falvak . . . eladdig, míg 
nem jött — a győzelem? Az idő . . .  Ha — bár ,hiába’ — . . .  Látták vagy nem 
a céljuk . . .  előre ! és ők vállalták e sorsot . . .  a tettektől, melyek — akár a gyer
mek . . .  volt bárkié a szándék”

akkor jól látható, hogy nemcsak az érvelés folyamata, annak a végeredménye, hanem 
a versszöveg mondat, mondatrész és szóanyaga is telített elvonatkozással. Filozófiai, 
antropológiai traktátusban is helyet kaphatna a tett, szándék, cél, döntés, ész, fegyver, 
örök üdv, idő, eredmény — fogalom, hisz jelentésük még a szövegkörnyezettől is 
átvilágítva, csak elvonatkoztatás útján érthető meg. S nemcsak a mondatoknak, 
hanem a szavaknak és árnyalatoknak is nagy jelentéshordozó súlyuk van. A gondo
latmenet négy névmáson és határozószón nyugszik, ezek értelmezésén. Az érte, miatta, 
eleve, hiába a két szembenálló oldal vitájának magvát sűríti, e szavakon fordul meg 
a költemény tartalmi jelentése.

A reformáció . . . épp ellentéte a nehézkes bölcselkedő költeménynek. Az érvelés, 
az igen, és nem az „érdemes” és „hiába” dinamikus szembeállítása miatt: úgy jut el 
gondolathoz, hogy végigvezet az érvek és ellenérvek során, nem „készen” adja 
át az eredményt. Ám nemcsak gondolatok összecsapásának tanúi lehetünk a vers 
olvasása közben. A versalakító szemléletet is kettősség járja át: tárgyilagosan, az 
értelmi megismerés igényével tekint a múltba / „Fölhúzódtam a kert felé, a fákig / s 
lelkemben is hűs tárgyilagosságig”. / és indulatosan / „Elmondom. Épp mert nékem 
is keserves” /, mely a keserű hangig fokozódik / „Balekok voltatok mind! Hátra 
arc! / Nincs jogotok egy lépés sem előre. / Törlődjetek be kőbe és időbe” / Ez a sze
mélyes érdekeltség a történelmet a jelennel közvetlen kapcsolatba állítja, a történelmi 
genézist időszerűen átélhető társadalmi és egyéni gonddá teszi.

A  személyesség körét bővíti a már említett a költemény hangsúlyos helyén, az 
érvelés fordulópontján közbeszőtt vallomás: az „önleleplezés” a két énről, az „úr
hitű” és a „csupa dac” ősökről. Ez a néhány sor az érvek két sorozatát a legszemélye
sebb indulattal tölti fel. Nem így az a részlet, amely a költemény első szakasza utáni 
sorokban — a jelenre vet egy pillantást : milyen békéssel állnak ma egymással szem
közt a hajdan ellenséges hit várai. . .  Az indulat e helyen iróniába csap át, tárgyila
gos gúnnyal emlékeztet, hogy mit tett az idő a régi harcosok utódaival.

Az előrehaladás mindig hatalmas áldozattal jár, avagy elkerülhető a vérontás, 
a tengernyi szenvedés ? — ez A reformáció. . . történetfilozófiai alternatívája. 
A költemény végül a harc mellett szavaz a „nincs visszafelé út” erkölcsét vállalja, 
de nem elhallgatja, hanem megrendültén kimondja, hogy a történelem eredmé
nyeiért nagyon nagy, néha elviselhetetlen árat kell fizetni. Történelmet vallate 
szándék hívta életre az Árpád című versét is. Nemcsak meglepő, hanem ki vétel so
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is, hogy valaki az ötvenes évek közepén a népies-nemzeti epigon költészet témá
ját, az ősidőket, a honfoglalást, versbe foglalja. Az Árpád történelemidézése egybe- 
hangzik az előbb elemzett költeményének sugallatával. A honfoglalást nem elbe
széli, egyetlen pillanatát idézi; azt a percet, amikor dönteni kellett, hogy vissza vagy 
előre: át a hegyeken, át Európába . . .  Mi lesz a magyarság sorsa, miután eldobott 
mindent; cserébe mit kap érte; ez a kérdés vonja az Árpádot a történelem vallató 
költemények sorába. .

Ennek az időszaknak legmagasabb hőfokon izzó verse a Bartók, 1955 október 
14-én jelent meg, országosan rossz közhangulat idején, — a Színház és Mozi című 
hetilapban. Az indulati hőfokot már a vers kezdő sorain, az első szakaszon érezni. 
Tempós, nyugodt, tárgy megjelölő verskezdethez szoktattak Illyés versei; a Bartók 
:az indulat kellős közepébe ránt hiányos és egy szóból álló fölindultságot, haragot 
árasztó mondataival. Mint a némaságból hirtelen kitörő kiáltás, — ez a hangulati 
benyomás fogadja a vers olvasóját. Kérdőszóval — mondattal — indul, amelyre 
rövid, felkiáltó mondatok vágják oda a választ. A fölzaklatott állapotot tükrözi az 
is, hogy a második szakasz élén megismétlődik az első szakasz néhány sora, de 
most már kérdőjel nélkül, a felkiáltó mondatok további fokozásával. Ez a nyitó 
rész semmit sem magyarázkodik, az ellentétek mégis világosan jelzik, hogy tárgya 
Bartóknak a zenéje, még több is annál : a zenében fölhangzó szitok-változatok nem
csak a zenét imitálják, a vers tágabb indulati alapját is sejtetik, a lét „zord igazát” ; 
a „pokolzajt zavaró harci jaj”-jal az igazi harmónia vágyát fejezik ki. A zenei hang- 
zatok nyelvi lefordítása már közérzetet, korhangulatot is idéz, nemcsak a Bartók 
zenét; a látszólagos összhang helyett a valódi harmóniára való jogot követeli. Ez 
a versnyitány a csattanó rövid mondatokkal, a gondolat ritmusa szerint élesen tagol
ható hosszú mondatokkal, majd ennek megismétlésével, az első szakasz magas, 
a második szakasz mély — sötét — hangjaival egy szokatlanul kemény és szaggatott 
zenei ritmus szerkezetét követi. Ez a ritmus, ugyanúgy mint a nyelvi közlés, amit 
hordoz, az ellentétezés és szaggatottság, hullámzás miatt is a zenei forte képzetét 
ébreszti.

Eddig tart a verskezdet, a huszonötödik sornál ér véget a „hangzavar” — „vi
gasz”, „szitok-szó” — „harmónia” ellentétére épülő bevezetés. S már az indító 
rész éreztette, hogy a „hangzavar” „jaj-sötét szívekben” kelt igazi visszhangot, amire 
nagyobb nyomaték Vörösmarty Liszt Ferenchez című ódája záró sorának — „Még 
van lelke Árpád nemzetének” — parafrázisából — „Van lelke még a ,nép’-nek” — 
sugárzik át.32

A bevezető rész után a vers átvált a zenei élményből a zene nyújtotta gondo
latok közlésére és továbbra is a hazug és igazi harmónia ellentétén halad és újabb

32 Tudatos parafrázisról lehet szó, hiszen néhány sorral odébb a Vörösmarty óda szólássá 
vált első sorának egyik szava, a „hirhedett” is fölbukkan. Itt említhetjük meg, hogy a vers Kodály 
Zoltán B a rtó k  h a lá lán ak  tize d ik  évfordu ló ján  1955 szeptemberében mondott beszédével is mu
tat — nem egyezéseket — gondolati párhuzamokat. „Ezzel nemcsak a zene, hanem a nem
zetnevelés ügyét is szolgáljuk. Petőfi szemrehányóan kérdi a nemzettől: ’mikor ébredsz önérzet
re?’ Nos, Bartók művei erre az önérzetre is tanítanak, mégpedig minden internacionalizmusa 
ellenére, sőt tán éppen azért: magyar önérzetre, magyar bátorságra. Gyáva népnek nincs ha
zája. De a magyar nem gyáva, bár azzá tehette volna a századok óta folyó rendszeres nemzet
irtás. Lelki alapja tehát megvolna Bartók megértésére, önmagára ismerne benne, megerősödne 
nemzeti jellemében.” Visszatekintés. Bp. 1964. II. 469—470.
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meg újabb fokozással az indulatot egyetemes gondolattá tágítja. A zenei élmény 
példaadására is vissza-visszatér, de azon mindig túl is halad. Rögtön a bevezető 
sor után, de még szorosan a bevezetőhöz tapadva, a zenéből gondolatba való átme
netet figyelhetjük meg: olyan rend legyen a világban is, mint a zenében; a „hazugul 
szép ének” helyett igazi harmónia, mert „belevész a világ” . . .  A vers innen kezdve 
mezzoforte hangon szól; a forte, azaz az erős hangsúly az egyetlen lélegzetvétellel 
kimondható gondolatokra esik, a tiráda után az axiomatikusán tömör kijelentésekre : 
„Bánatomat sérti, ki léha vigaszt / húz fülembe. . .  „hazák vesztek el — ki meri 
siratni / verkli futamokkal? „ . . .  Mert növeli, ki elfödi a bajt . . .  te bennünket 
növesztel, azzal, / hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk . . .” ím a példa, hogy 
ki szépen kimondja / a rettenetét, azzal föl is oldja” . . .  Mert olyanokat értünk 
meg, amire / ma sincs ige” stb.

A Bartók a bartóki zene példáját, az elviselhetetlenül nyomasztó közállapotok 
elleni tiltakozást és a művészet egyetemes katarzisának föloldó élményét egyszerre, 
egymásba fonódottan érzékelteti. A bartóki zenére már történt némi utalás, mind
össze annyi, hogy a „hangzavar”, az érdesen, kegyetlenül hangzó disszonancia egy 
igazibb, poklot szenvedett harmóniát is hordozhat. Ettől elválaszthatatlan a tilta
kozás: az egész vers egyetlen nagy szólam a „hazugul szép énekek” álderűje, álhar
móniája ellen. Idézzük most vissza az 1945 után íródott versek bizakodó, cselek
vésre sürgető hangulatát, a nagy lehetőségek tüzelte pátoszát, vessük össze evvel 
a Bartók „pokolzaját” , s látható lesz, hogy a közben lefolyt idő nemcsak a remé
nyeket temette el, de a bajokat az elviselhetetlenség határáig fokozta. A Bartók 
tartalma nem fordítható le úgy, hogy az ilyen sorokat: „anyánk a halott — a búcsúzót 
ne / Zerkovicz zengje ; / hazák vesztek el — Ki meri siratni / verkli futamokkal ?” — 
egy vagy két eseményre, netán személyre vonatkoztatjuk. Ebben a versben nem egy 
hibás politika kritikáját kapjuk ; ennél többet, mert egyetemesebb költői gondolatot.

Illyést a legnagyobb bajok közben is élteti a remény, hogy a világ végül mégis 
jobbra fordul. Életfilozófiáját legjobban az elégedetlenség és a remény párosulása 
fejezi ki, — a Bartók is a föloldódás reményének hangjaival zárul. A vers a befejező 
sorokban („csak zene, zene, zene, olyan, mint a tietek, / példamutató nagy ikerpár”. . .  
/ visszavált Bartók zenéjére s annak gyógyító igazi harmóniáját az újra bízó remény 
érzéskörével fűzi össze. Egyik oldalon a csak Picasso szörnyeivel ábrázolható világ 
áll:

Picasso kétorrú hajadonai, 
hatlábú ménjei

tudták volna csak eljajongani, 
vágtatva kinyeríteni, 
amit mi elviseltünk, emberek, 

amit nem érthet, aki nem érte meg

de így is van bizakodásra ok, mert „ki szépen kimondja / a rettenetét, azzal föl is 
oldja”.

A huszadik század közepén élő ember érzésvilágát megörökítő nagy mű a Bartók, 
benne nemcsak a magyar helyzet tükröződik, a „Van-e remény még emberi fajunk
ban?” kérdésre a művészeti katarzis egyetemessége válaszol. Ezt a föloldódást ugyan
akkor nem egyedül a művészet megvilágosító erejétől lehet remélni; „belevész a világ,
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ha nem / a nép szólal újra fölségesen” : ez a hit a Bartóknak egyik vezérmotívuma s ez 
a motívum tér vissza — nem óhajtó, hanem állító formában — a Levél a vízgyűjtőről és 
a fenyőről című jelképes versében is. A  vízgyűjtőt szétrepesztő fenyő példája a leg
súlyosabb gondok között is földeríti. Ezért tud a Kézfogások a költészet nyelvén, 
a vers eszközeivel emberi tartalmakat, életre biztató eszméket kifejezni : „idevetetten” 
e szűk hazába, Európa peremén vállalni kell a sorsot, amint a Bevezető és A költő felel 
című vers mondja.

(Befejező rész a júliusi számban)

S Á N D O R  PÁL

A lexander B ernâ t1
Bár Alexander Bernât (1850—1927) a század eleji magyar filozófiának „A pozitivizmustól a neo- 
kantiánizmusig” címen tárgyalt1 bölcselői között jelentős helyet foglal el, mégse lehet mondani, 
hogy az ő filozófiáját e két irányzat közül az egyiktől a másikig végbemenő fejlődés jellemez
né. Inkább azt figyelhetjük meg nála, mint fejleszt ki pozitivista alapállásból a maga számára 
egy sajátos neokantiánizmust, amely nem rokon a német legfontosabb neokantiánus iskolákkal, 
sem a marburgival, sem a badenival, és ha a sok neokantiánus irányzat közül keressük a hozzá 
hasonlóságot, azt leginkább a pszichológiai irányban találjuk meg.

Ugyanakkor a pozitivizmus képviselői közül sem azok hatottak rá elsősorban, akikkel e kor
szak más magyar filozófusainál leginkább találkozunk, mint Comte, Spencer vagy az empiriokri- 
ticisták, hanem elsősorban a francia Taine. Mások hatását is hasznosította Alexander, anélkül 
azonban, hogy eklektikussá vált volna, — inkább filozófiájának tárgykörét szélesítették, amely 
mint látni fogjuk, számos területre kiterjedt.

A pesti egyetemen kezdte tanulmányait, majd a bécsi egyetemet látogatja — egy életen át 
hűséges barátjával és tudományos közéletében legjobb segítőtársával, Bánóczi Józseffel, — és iga
zat kell adni hívüknek és tudományos hagyatékuk gondozójának, Szemere Samunak, hogy 
akár Bánócziról, akár Alexanderről szól, „akaratlanul is duálisba” kell átmenni.2 A bécsi 
három évből egyet a bölcsészeti karon, kettőt az orvosin töltenek, mert érdeklődésüknek, „a lélek
tannak akkor uralkodó iránya alapos anatómiai és fiziológiai ismereteket követelt” .3 Tanulmá
nyaikat azután ösztöndíjasokként Berlinben, Göttingenben, Leipzigben, továbbá Párizsban és 
Londonban folytatták.

Visszatérve Budapestre, Alexander 1876-tól 1904-ig főreáliskolai tanárként működött, 1878- 
ban filozófiatörténetből magántanári képesítést nyert. 1892-ben kinevezték a Színművészeti 
Akadémián a dramaturgia tanárává és a Műegyetemen is előad esztétikát és művelődéstörténetet. 
Ugyanebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választják (1915-től 
pedig rendes tag). 1895-ben a budapesti egyetemen filozófiatörténeti tanszéket állítanak fel és 
ezt Alexander előbb mint rendkívüli, majd 1904-től mint nyilv. r. tanár tölti be, — formálisan 
1923-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig.

Széles körű irodalmi és tudománypolitikai tevékenységet fejt ki. Már fiatalkora óta színházi 
kritikusa a Pester Lloydnak és a Budapesti Hírlapnak. 1881-ben Bánóczi Józseffel együtt meg
indítja és szerkeszti 1919-ig a Filozófiai írók Tárát, mely — akkor úttörőként — a filozófia 
nagy alakjainak munkáit jelentette meg, és ezzel jelentősen hozzájárult a filozófiai ismeretek 
szélesebb körben való terjesztéséhez. A szerkesztők maguk is kivették a részüket e müvek for
dításából és előrelendítették az addig kezdetleges és „anarchikus magyar filozófiai műnyelv”4 
fejlődését.

Alexander 1915—1919 között szerkesztője volt az Athenaeum c. filozófiai folyóiratnak is. 
1899-ben tagja lett a Kisfaludy Társaságnak, a Magyar Filozófiai Társaságnak pedig egy ideig
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alelnöke, majd 1914-től 1919-ig elnöke volt. A proletárdiktatúra bukása után külföldre ment- 
távollétében mindkét testület törölte tagjai sorából „nemzetietlenséggel” vádolva, aminek persze
— mint filozófiájából kitűnik — semmi alapja sem volt, — az igazi ok, az ellenforradalom vérgőzös 
idején származási „hibájában” rejlett. 1923-ban visszatért svájci, illetve németországi tartózkodás 
után Budapestre, — ekkor nyugdíjazta az egyetem, és ettől kezdve Alexander minden közéleti 
szerepléstől visszavonultan a tudománynak élt.

Széles körű munkásságát számba venni külön monográfiát igényelne, melyet, sajnos, mind
máig nélkülöznünk kell. Egy ilyen munkának többek között az is feladata lenne, hogy szét
szórt írásait összegyűjtse és munkáinak bibliográfiáját összeállítsa. Mindezt korántsem pótolja 
a nemrég „Művészet. Válogatott tanulmányok” címen megjelent kötet (Budapest, 1969), annál 
kevésbé, mivel Alexander szélés skálájú munkásságából csupán esztétikai és műkritikai tevékeny
sége termékeiből ad némi ízelítőt, s ez még inkább rávilágít arra a mulasztásra, amelyet a magyar 
filozófiatörténet Alexander Bernât személyével és bölcseletével szemben elkövet.

így mi csupán azokat a témákat vesszük figyelembe, amelyek mind mennyiségileg, mind 
minőségileg dominálnak oeuvre-jében, Ezek: a filozófia története, a művészetelmélet és a pszicho
lógia, amely utóbbi nála nem annyira önálló művekben, mint szaktudomány (bár a Műveltség 
Könyvtára „Az ember” c. kötetében helyet foglaló „A lelki élet” c. terjedelmes tanulmánynak ö 
a szerzője), hanem a felvetett tárgyak finom lélektani analíziseiben jelentkezik.

Az a tény, hogy mindjárt pályája kezdetén előtérbe került nála a filozófiatörténet iránti ér
deklődése, hasonló motívumokra vezethető vissza, mint amelyek arra késztették, hogy meg
indítsa a Filozófiai írók Tárát és lefordítsa — többek között — Kant Prolegomenáját és (Bá- 
nóczi Józseffel közösen) A tiszta ész kritikáját: külföldi tanulmányútjáról hazatérve fájdalmasan 
érezte, hogy — miként Imre József írja Alexanderről szóló tanulmányában — „mostohagyermek 
volt a filozófia Magyarországon, de még mostohább sors jutott osztályrészül a filozófiatörténet
nek” .5

Pozitivizmusa késztette arra, hogy számba vegye mindazt az értéket, amelyet az emberiség 
a filozófia területén létrehozott, neokantianizmusa pedig ösztönözte, hogy ne elégedjék meg 
adatgyűjtéssel és csoportosítással és esetleg benne valami szabályszerűség konstatálásával, hanem 
felvesse a kérdést: mi a filozófia és meg kell-e nyilatkoznia történelmében valami vezérlő esz
mének.

Erre a két kérdésre próbál válaszolni első nagyobb művében, habilitációs disszertációjában: 
A filozófia történetének eszméje, tekintettel a történetre általában (Budapest, 1877), melyben
— azzal a közvéleménnyel szembefordulva, hogy a filozófia „haszontalan szalmacséplés, elefánt
csonttoronyba zárkózott, érthetetlenül megnyilatkozó emberek fogalmi költészete”6 — egyelőre 
még bizonytalanul azt állítja, hogy: tudomány, „ha van meghatározott külön tárgya, amely 
megismerhető”.7

Látja, hogy a filozófiáról, amely valamikor minden tudomány foglalata volt, egyes tárgy
körök leszakadnak és szaktudománnyá válnak: „ez a processzus kezdődött a legrégibb idők
ben, tart mai napig, s ma sincs befejezve”, — a filozófia speciális feladata azonban az, hogy 
„a tudás részletező áramlatával szemközt. . .  az egységesítő áramlat képviselője” legyen,8 
hogy azután egy későbbi munkájában (Nemzeti szellem a philosophiában, Budapest, 1893) 
immár határozottan formulázzon, mondván, hogy „a filozófia a tudományok tudománya, 
a tudás, az igazság a maga egészében. . . .  A főcél mindig az egész, az igazi, a mindent átkaroló 
tudás.”9

Ez a felfogás már magában foglalja azt is, hogy a filozófiatörténet írója sem veszhet el az 
adatok, művek, elméletek tömkelegében, hanem célja ugyanúgy az „igazság megközelítése”10 
mint az egyes filozófiáké. „A filozófia tudomány — szögezi le ismételten —, melynek történeté
ben azokból az eszmékből kell kiindulnunk, melyek nekünk igazaknak tetszenek. Akinek ilyen 
meghatározott nézetei nincsenek, nem lehet a filozófia történetírója. A filozófia történetírójának 
nemcsak joga, de tudományos kötelessége az egész történeti fejlődést olyannak tüntetni fel, 
mely az ő rendszeréhez elvezet. A filozófia történetírójának történeti felfogása annyit ér, amennyit 
ér a filozófiája.”11 Ez nem jelenti a filozófiatörténet szubjektivizálását, hanem csak azt, hogy 
a filozófiatörténet maga is filozófia, amely „az igazság házát akarja felépíteni” .12

Ami pedig a szabályszerűséget illeti, négy kategóriát sorol fel és taglal, mint amelyek a filozófia- 
történet mint tudomány bázisát alkotják. Ezek: a tények, az okok, a törvények és az eszmék, 
amelyek érvényességét kiterjeszti az általános történelemre is.
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A tények és az ok-fogalom szerepeltetése Taine nyomdokait követi, súlyt helyez a „de tout 
petits faits significatifs” funkciójára, a kis okoknak mint a nagyok meghatározó motívumainak 
a megbecsülésére. De sem a kauzalitás, sem a törvény elve nem vezeti el valamifé mechanisztikus 
felfogáshoz, lévén a törvény nála nem több, mint annak a kifejezése, hogy hasonló okok hasonló 
hatással járnak; — de ezt támasztja alá a negyedik kategória, az eszme súlya is, amellyel ellent
mond a történelem természettudományos felfogásának, és amely két formában is jelentkezik 
nála: először is „amit a nép közösen akar, tudatosan vagy nem tudva róla, az a történeti eszme”,13 
másodszor pedig — ellentétben a természettudósokkal — a történésznek, de különösen a filozófia
történésznek megadja a jogot, hogy saját világnézetét bevigye e történelem „megértéséhez” : 
„Csak az írhatja meg a filozófia történetét, akinek magának is van filozófiája”.14

Hogy aztán az ö filozófiája milyen, arra vonatkozólag, hogy a „tény” és „ok” fogalmak ne vezes
senek félre, egy, 1910-ben, 60-ik születésnapján rendezett egyetemi ünnepségen mondott beszé
dében határozottan deklarálja: „Életemnek és tanításomnak, gondolkodásomnak és irodalmi 
működésemnek legfelső pontja, melyhez mindenem kötődik, fűződik: az idealizm us. Vallom 
a szellem primátusát. Vallom a haladás, a fejlődés, az evolúció elvét, de olykép, hogy annak 
egyedüli eszközlöje a gondolat. Hiszek a gondolatban, mint a világot megváltó erőben . . . 
Az élet minden emberi érték forrása, és az élet tettben nyilvánul. De a tettnek egyedüli biztos 
vezére a gondolat, az életértékek legtöbbje, a világos, az öntudatossá vált, a hatalommá növeke
dett gondolat. Az igazi tettek a gondolati tettek . . .  A gondolkodó élet az élet teljessé tétele. 
A filozófia pedig nem egyéb, mint kipusztíthatatlan törekvésünk az életnek ebben az értelemben 
teljessé tételére.”15

E „vallomását” azonban kiegészíti azzal, hogy a filozófián nem tisztán elvont tudományt 
ért, hanem a „ n em ze t szellemi életének virágját, ha úgy tetszik, kivonatát, betetőzését, teljessé 
tételét” .16 Ez az álláspontja — tetézve az említett „Nemzeti szellem a filozófiában” c. munkájá
val — kihívta maga ellen a „kozmopolita liberálisok” kritikáját, szemére vetették, hogy trikolor
filozófiát akar, és beveszi a sovinizmust a filozófiába.

E támadásoknak nem volt igazuk — bár Alexander rosszul védekezik a vád ellen, amikor azt 
írja, hogy „a filozófiai gondolkodást akarom terjeszteni, de magyar érzéssel, a magyarság ja
vára”17 — , éspedig két szempontból sem: szociológiai és filozófiai tekintetben. A támadók meg
feledkeztek arról, hogy a magyar földbirtokosok jól érezték magukat az osztrák—magyar mo
narchia keretei között — lévén mezőgazdasági terményeik számára jó és biztos piac Ausztria 
örökös tartományai —, de annál kevésbé az önállósuló és erősödő kereskedelmi és ipari tőke, 
amelynek exponensei nehezen viselték el a fejlettebb osztrák ipari tőke konkurrenciáját, és ezért 
a burzsoázia és a vele együttjáró kispolgárság nemzeti törekvései a feudális maradványok őrzőivel 
szemben viszonylag haladóknak számíthattak. Arról a folyamatról sem szabad azonban meg
feledkezni, mint emelkedett ki a sváb—zsidó polgári kezdetekből a hirtelen fellendülő, magyarrá 
vált főváros, és hogy ebben a változó miliőben Budapest asszimilánsai magyarabbak igyekeztek 
lenni a korábbi magyaroknál. És Alexander ezek közé tartozik.

Bölcseletileg pedig éppen a történelem hordozójának a kérdésében éppúgy a pozitivizmus talaján 
áll, mint a „kozmopoliták” . A „nemzeti szellemet” ugyanis Alexander nem tekinti valami „fö
löttünk lebegő platonikus eszmének”,18 szubsztanciális létezőnek, hanem olyannak, ami „nem 
magában van, hanem másban, mint annak valami tulajdonsága, ereje, készsége”.19 Ez a más 
azonban nem lehet az egyén — az egyének összegeződéséből adódó egész „atomizáló világfe- 
fogásra” vall, amit visszatutasít20 —, hanem emberek közötti viszonyrendszer, amely „egy bizonyos 
sajátos egységet”21 alkot. Ezt történelmi vonulatában az organikus élet alakulatának, népiéleknek 
fogja fel, amelynek van „testi jellegű része, vérmérséklete, hangulata”22 és Taine tanításait magáé
vá téve, alakító tényezőknek tekinti az éghajlatot, talajviszonyokat, eredeti foglalkozást stb.

Ez a népiélek igen lassan módosul, hiszen a tényezők, amelyek eredője, maguk is „évszázado
kon keresztül keveset változnak, tehát relative maradandók, állandók” .23 A népiélekből „hajt 
ki” azután a nemzeti szellem, amely különféle okokból — amelyeket Alexander eléggé részle
tez — sűrűbben változik, és ahhoz az eredményhez jut, hogy „a népiélek mintegy a természetrajz
hoz tartozik, a nemzeti szellem a kultúra történetéhez”.24

A nemzeti szellem úgy viszonylik a néplélekhez, mint a forma a tartalomhoz, de — idealista 
létére hangsúlyozza, hogy — „a tartalom korántsem határozza meg a formát, csupán talajt ad 
számára, lehetővé teszi kibontakozását és új tartalommal való telítődését, ami nem más, mint 
korszakonként a nemzet közkincsét kitevő kultúra. A nemzeti szellem tehát lebegő, mozgékony,
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változékony, nem akkora hatalom, hogy a népet szellemi egységbe fűzhetné”,25 ezért a nemzeti 
szellem szférájában elférnek a szociális feszültségek, a társadalmi osztályok harcai, és ő maga ki 
van téve veszélynek, betegségnek, sőt pusztulásnak is. Egyszóval: „a nemzeti szellem historicum; 
tehát van kezdete, van virágzása és hervadása is” .26

A filozófia pedig ennek a nemzeti szellemnek egyik fejlődési foka. Előzménye — és egyben 
fejlődésének akadálya, ezért küzd is ellene — a vallás, továbbá a pozitív tudás állapota, amely 
szükségszerű előfeltétel, hogy a tudás a filozófia magaslatára emelkedhessék. A filozófia pedig 
a nagy gondolkodókban formálódik meg, s így a nemzeti szellem vonásait ezekben kell felfedez
nünk.

így tekinti Alexander az Olaszország reprezentánsának Giordano Brúnót, a franciáét Descar- 
tes-ban, az angolét Hume-ban és a németét Kantban látja megtestesülni. Hogy ebben a megítélés
ben sok önkény, szubjektív szimpátia van, azt nem homályosítja el Alexandernek az a törek
vése, hogy nemzeti tipológiát alkosson. De amiért nemhogy sovinisztasággal — a magyarság 
javára történő elfogultsággal — nem lehet vádolni, hanem még általánosságban a nemzeti eszme 
előharcosának sem lehet tekinteni, mutatja, hogy a szellem fejlődését nem zárja le a nemzeti szel
lem filozófiai megvalósulásával. Ez a stádium is csak átmeneti, de előremutató: az emberi eszme 
e végső eszménye elérését „se egy ember, se egy korszak, se egy nemzet nem végezheti el . .  . 
A munka szét van osztva a nemzetek között, melyek belső fejlődésük törvényeit követve, egy-egy 
részét elvégzik. Ami készen van, közbirtok, melynek alapján állva, újabb, fölsőbb rendű munka 
kezdődhetik.”27

Ebből az egyébként „végére járhatatlan munkából”28 vállal egy-egy részt Alexander is, ami
kor egy-egy filozófiatörténeti monográfiát készít. Ilyenek: Kant. Élete, fejlődése és filozófiája 
(Budapest, 1881), A XIX. század pesszimizmusa (Bpest, 1884), Diderot-tanulmányok (Bpest, 
1900), Shakespeare (Bpest, 1920), Spinoza. Das Leben und die Werke (München, 1922) stb. 
Hangsúlyozza a szellemi élet folytonosságát és az egyes filozófiai rendszerekben való elmélyedés 
célja, hogy „magunk tanuljunk gondolkozni”29, és hogy „helyreállítsuk a kapcsolatot a múlt és 
jelen közt, és a múltat igazán a jelen gazdagítására használhassuk”.30

A módszer vagy ahogyan ő formulázza: egy-egy gondolkodó egész irodalmi működéséhez 
a „legegyetemesebb és a legmegbízhatóbb kalauz” az illető szellemének „mintegy lélektani 
rajzát adni. . . .  temperamentumának, fantáziájának, értelmének alkatát lélektani módon taglal
ni” .31 Sajnálattal tapasztalja azonban, hogy azokat a nagyon összetett jelenségeket, amelyek az 
emberek lelki életében a felszínre vetődnek, a lélektan alig meri tárgyalni, és nemhogy a kü
lönböző típusok lényegi összefüggéseit, a törvényeket nem tárta fel, de még ott is alig tart, hogy 
a jelenségeket leírja.

Ilyen előtanulmányok hiányában ő maga is csupán arra vállalkozik, hogy a filozófiatörténet
ben leginkább előforduló két fő típussal — az analitikussal és szintetikussal — foglalkozzék. 
Jellemzései során azonban nemcsak finom megfigyelésekről tesz tanúbizonyságot, hanem a ha
gyományos felfogástól eltérő vélekedéseit is kifejezésre juttatja, amelyek hozzájárulhatnának 
a módszertani eljárások gazdagításához, — úgy látja azonban, hogy az utódok kezén ezek az 
eredmények elsikkadtak. így az analitikus elme munkájában nemcsak a részekre bontást, 
hanem a részekből az egésznek — immár magasabb fokon való — újbóli összerakását is látja (és 
igényli), vagyis az elemzés csupán a szintézissel válik teljessé.

Ha nem is tudatosan, de legalábbis ráérzés a dialektikára és talán nem véletlen, hogy a típus 
legnagyobb történelmi képviselői között Marxot is felsorolja.32 Hasonlóképen dialektikus vonás
nak minősíthetjük azt a kettős funkciót, amelyet a „konkrét szemléletnek — elvont gondolatok” 
komplexumában az utóbbiaknak tulajdonít : „Az elvont gondolat mindig elemzés eredménye és 
viszont, az elemzés főeszköze”33

A szintetikus elméknek viszont nem annyira az összetevésre való képességet és törekvést teszi 
meg attribútumaivá, hanem a nagy igazságok megsejtését, az ösztönszerűséget, a véletlenségből 
való feltalálást, a közvetlen érzéstől vezetett eredményeket, azt a rátermettséget, hogy a dolgok 
szemlélésénél felfedezzenek más dolgokkal való rejtett hasonlóságokat, amelyek a többi ember 
szemét elkerülik.

E típus szellemi munkájában az analógia viszi a főszerepet. Ez a típus kevésbé rendszeralkotó, 
annál inkább az új igazságok felfedezője, új utak megvilágítója. Tragikuma, hogy rendszerint 
eredményei a történelemben időlegesen eltűnnek és hasznosításuk, rendszerbe építésük az anali
tikusokra vár.
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Persze, a két típus nem egymást kizáró ellentét, a valóságban az igazán nagy gondolkodókban 
mindkét tulajdonság megvan, illetve a történelemben a kettő összeműködése érvényesül akkor, 
amikor jelentős fejlődés, a kultúra előrehaladása megy végbe.

Későbbi munkáiban felvázolt egy másik gondolkodási típuspárnak hasonlóiképpen egyéni
pszichológiai és történelmi aspektust is ad. Megkülönböztet univerzalizmus felé hajló és individua- 
lisztikus típusú gondolkodókat, ugyanakkor azonban magát a filozófiatörténetet is az univerzaliz
mus és az individualizmus váltakozó korszakaira osztja fel,34 és ismét csak a finom elemzése 
juttatja olyan eredményekre, amelyek a hagyományos filozófiatörténetírással szemben új szint, 
új értelmezést adnak bizonyos irányzatoknak.

így a keresztény filozófiát általában — még korunk neokatolikus teóriáiban is, mint pl. a leg
pregnánsabb Othmar Spann-nál — az univerzalizmussal szokás jellemezni. Ezzel szemben 
Alexander felhívja a figyelmet arra, hogy az individualizmus két forrásból táplálkozik, a közve
tetten, természtes, érzéki átlagfelfogásból — ilyen a görög — és az emberi egyéniség legbelső, 
legmélyebb élményéből, hogy én én vagyok, legbensőmben hozzáférhetetlen minden idegennek 
behatolása számára, — ilyen a keresztény.

Ennél „az egyéniség magának létezik és Istennek minden egyes egyéniségre külön gondja 
van, minden egyesnek üdvössége külön határozathozatalának tárgya, minden egyes egyetlen 
egyszer van, egyetlen a maga nemében, mert a genus ember nem meríti ki, nem számol be szabad 
akaratáról, érdemeiről és bűneiről. Ily individualizmus csak oly világban tehetséges, melynek 
Istene is a legmagasabb fokra emelt egyéniség.”35

Nos, a történetem szférájában jelentkező típusok objektivitásához nem fér kétség. Hogyan 
állunk azonban az egyén életében előforduló tipikussal?

Alexander e kérdés megválaszolására az objektívnek egy sajátos — bár a neokantiánizmusban 
nem idegen — értelmezését teszi magáévá. Kapcsolódik a korábbi szintetikus típusban talált 
tulajdonsághoz, mellyel az általános egyénnel szembeállított egyéniséget ruházza fel, mondván, 
hogy „az egyéniség tud kezdeni, a maga nemében kezdeni, míg a többiek csak folytatnak”.30

Az egyéniség ezek szerint „az az egységes szellemi való, mely önálló cselekvésben tudja magát 
érvényesíteni”.37 Ez a legszubjektívabb valami, a cselekvő erő a létekben: eredményeiben, művei
ben, sőt magában a cselekvésben is már objektív, de ahhoz, hogy teljes érvényű objektivitáshoz 
jussunk, e cselekvésekben, művekben, eredményekben mindig valami „egyetemest” kell talál
nunk, még közelebbről: „azt, ami törvény, rend, igazság, szépség” .38

Csakhogy míg maguk ezek az eredmények, mint objektivációk — vallás, művészet, filozófia 
stb. — plauzibilisek, addig az eredet, a forrás magyarázatra szorul. Miben áll a léteknek ez az 
ereje, nem lesz-e ez a fogalom, ha nem is misztikus, de legalább is metafizikai jellegű?

Alexander nyilvánvalóan szembe kell hogy nézzen ezzel a kérdéssel, és igyekezvén a lélek
tan területén maradni az első belátása az, hogy a pszichológia eddigi természettudományos mód
szerével, a megfigyeléssel és kísértettel nem sokra megy. Ez az eljárás ugyanis sikeres tehet a kül
világ észrevevéséből származó tényekre, általában a külvilágra vonatkozólag, de a telki jelen
ségek megfigyelése — akár mások, akár az önmegfigyelés — olyan nehézségekbe ütközik, hogy 
mások megfigyelésénél pusztán külső, inadequát és bizonytalan jelekre (gesztus, arcvonások el
változása, beszéd stb.) vagyunk utalva, az önmegfigyelésnél pedig maga a megfigyelés vagy már 
annak a szándéka is megváltoztatja azt a lelkiállapotot, amelyet magunkban megfigyelés tárgyává 
akar tenni.

Alexander e nehézségekből aztán arra a következtetésre jut, hogy a természettudományos 
módszerű pszichológia a sajátos telki jelenségekre a tőlük merőben idegen fizikai kategóriákat 
akarja rákényszeríteni. E törekvés alapja világnézeti beállítottság, éspedig akár materialisztikus, 
akár spiritualisztikus, a konzekvencia ugyanaz, minthogy egyre megy, hogy a telki jelenségek 
legfontosabbikát, a gondolkodást, az agyvelő váladékának vagy az agyvelő funkciójának fogjuk-e 
fel, — az egyik csak „bátor nyerseséggel” fejezi ki azt, amit a másik finomabb alakba öltöztet.

E különböző pszichológiai irányzatok, beleértve az asszociációs pszichológiát és a képességek 
elméletét és a képességek lokalizációjának a tanát, abban foglalhatók össze, hogy „az istenek 
képét saját szellemünk mására teremtjük, saját szellemünkét pedig a testi dolgok mására”,39 egy
szóval a belsőt a külsőnek az analógiájára fogjuk fel. Mindez nem egyéb, mint a korábban 
is említett és Alexander által elutasított „atomisztikus lélektan”, mely „minden válfajában a testi 
étet fizikájának képmására alakult”.40

A megoldás : a tudat mibenlétének a tisztázása, mégpedig elvetése nemcsak azoknak a kísér
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leteknek, amelyek a tudatot részekre akarják bontani vagy részekből összeilleszteni, hanem 
azoknak a próbálkozásoknak is, amelyek a tudatot „valamiből, ami nem tudat, iparkodnak 
leszármaztatni, legyen annak neve tudattalan, tudatelőtti, tudatalatti vagy bármi más” .41 A tu
dat tehát a lélektani alapvetés kiindulópontja, mivel ez a lelki élet legősibb ténye, első és végső 
jelenség, felbonthatatlan és leszármazhatatlan, semmi egyéb által meg nem magyarázható, az, 
„aminek folytán minden számunkra van”.42 A tudatnál érvényesül először az irreducibilitás elve, 
másodszor a változó súlypont sajátossága, amely — hasonlóan a machi semleges elemekhez, 
amelyeknél szempont kérdése, fizikai vagy pszichikai sort, kül- vagy belvilágot kapok-e — Alexan
der véleménye szerint feloldja — helyesebben inkább megkerüli — a filozófia alapproblémáját.

Alexander ugyanis azt állítja, hogy eszméletünk aktusának súlypontja eshetik a tárgyra, de 
az alanyra is, és e súlyponttól függ, hogy objektumról vagy szubjektumról van-e szó. Előbbi 
esetben mintegy mi magunk is tárggyá válunk — a külsőt, pontosabban a természetit szem
léljük, utóbbi esetben Kant kifejezését használva „az én képzet kell hogy minden képzetemet kísér
hesse”, de ehhez a tudat tárgyi oldala válik homályosabbá. De itt sem a vagy-vagy alternatívájával 
állunk szemben, a két szélsőség egymást kizárása szélsőséges, ritkán előforduló állapot (pl. 
extázis), minthogy normális állapotban a súlypont majdnem folyton változik, „majd a tárgy, 
melyet gondolunk, lép előtérbe, majd énünk, melynek a tárgyról tudomása van” .43

A pszichológiai szemléletnek azért lehet a tudat a szilárd bázisa, mivel sem a tudat ama sa
játosságának, amelyet az alany és tárgy egységének ismertünk meg, sem a súlypont változásának 
nincsen analógiája a fizikai jelenségek világában. A tudatnak e két sajátossága mellett van egy 
harmadik megkülönböztető vonása, és ezt Alexander az intenzitása lehetséges fokozatos emel
kedésének nevezi, amely az alanyból indul. A tudatot tehát „oly eleven erőnek kell felfognunk, 
energiának, melynek aktivitása, tisztán belső módon, a tárgy megragadásának fokozásában 
nyilvánul”.44

A lélektan tehát történelmi alakulásában, de eredményességében is elsősorban a gondolkodás 
lélektana és Alexander a továbbiakban azt igyekszik bizonyítani, hogy míg „az érzelem nem vala
mely külön ereje, képessége, része a tudatnak, hanem csakis annak mozzanata”,45 addig az aka
rat — amelynek lényege az önfenntartásra, önkifejtésre való törekvés, mint szervezetünk, az 
energiák rendszere ősi, másból leszármazhatatlan sajátossága — nem egyéb mint e sajátosságnak 
magára eszmélése. Ez azonban csak a gondolattal való összeszövődése révén következik be, 
ami ismét a lelki élet egységére utal, amelyen belül azonban annyi megkülönböztetést tehetünk, 
hogy a gondolkodás „világos”, az érzelem „intenzív”, az akarás pedig „energikus” .46

A tudat tehát „energiacentrum”, amely a világra eszmélhet és akkor gondolkodik, de ma
gára is eszmélhet, és akkor magát érvényesülésre törekvő erőnek érzi, és e törekvésben éli át az 
élet boldogságát, illetve boldogtalanságát, egy szóval kifejezve, az érzelmet. Összefoglalva : a tudat 
„az érvényesülő életenergia egysége, mely egyrészt mint gondolat, másrészt mint érzelem és 
akarat, saját magának tudatára ébred”.47

Ez a felfogás nem teszi lehetetlenné a lelki élet fiziológiai és anatómiai feltételeinek kutatását, 
de a viszony Alexander szerint fordított : nem ez utóbbiak feltárása adja az alapot a tudat fenti 
értelemben vett felfogásához, és innen kiindulva a lelki élet viszonylagos önállóságából következő 
jelenségek megértéséhez, hanem ez utóbbi szolgáltat anyagot az empirikusoknak és fiziológusok- 
nak, hogy saját területükön, saját szempontjaiknak megfelelő eredményeket érhessenek el.

Más oldalról viszont szembe kell néznie azzal a problémakörrel, melyet egyes irányzatok 
a tudatalattiság, tudatelőttiség, tudattalanság állítólagos új területeinek feltárásával akarnak 
megoldani, és ehhez egy sajátos módszert, a közvetlen megismerésre szolgáló intuíciót konst
ruálják.

Alexander elismeri, hogy miként a műalkotás terén az ihlettel, a filozófiában az intuícióval 
találkozhatunk, de azon igyekszik, hogy az ehhez a megismerésmódhoz tapadó rejtelmességről, 
természetfölöttiről, misztikusról lerántsa a leplet. Kiindul a fantázia vizsgálatából, és arra az 
eredményre jut, hogy az alkotó, szintetikus fantázia működéséhez hasonló valamely meghatáro
zott egészre irányuló gondolkodás is van, éspedig olyanfajta gondolkodás, amely még nem öltött 
nyelvi formát.

Anélkül, hogy a nyelv és gondolkodás egymáshoz való, külön komplex problémákat felvető 
viszonyának taglalásába belemennénk, csupán regisztráljuk Alexandernek azt az álláspontját, 
amelyet példákkal és elemzéssel igyekszik alátámasztani, hogy a szavakba foglalt gondolatot 
majdnem mindig megelőzi a gondolkodásnak olyan stádiuma, amelyben a gondolat még nincsen
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és nem is lehet szavakba foglalva. „A szóbelileg kifejezett gondolat tulajdonképpen megdermesztett 
gondolat” — írja „Az intuícióról” szóló, 1918-ból való tanulmányában48 és a tudatosság és tu
dattalanság közötti fokozatok elméletére építve a szótlan” gondolkodás olyan határéték, amelyet 
nem rendes úton, azaz a szóbeli gondolkodás útján nyerünk, és éppen az eredet bizonytalansága 
teszi az ilyen gondolkodást irracionális jellegűvé, isten vagy más titkos hatalom ajándékává. 
Holott — állítja Alexander — a nyelvi kifejezés az ezt megelőző gondolatot csupán megvilá
gítja, de nem teremti.

Ezt a nyelvileg kifejezett gondolatot megelőző gondolkodást nevezi aztán Alexander intuíciónak, 
és annyiban igazat ad a korábbi intuíció-elméleteknek (Spinoza, Bergson), hogy az ilyen gon
dolkodás közvetlen, mert a nyelv közvetítő szerepe nélkül való. De ez nem valami külön öserő, 
amely a racionális gondolkodással szemben feltárja a dolgok mélyét és lényegét. Biztonsága 
annyiban nagyobb, mint a nyelvileg kifejezett gondolkodásé, hogy a nyelvben rengeteg hibaforrás 
rejlik, ahogyan pl. Bacon az idolum-tanában erre rá is mutat. Az intuíció nem is egyesek kivált
sága, hanem éppoly általános, mint az egészséges ember érzékeinek működése.

Ebből az aspektusból nézve világossá válik a tudat-tudattalan közötti fokozatokról szóló el
mélete is, amelyet Alexander azután részletesebben „A tudattalan lelki életről” (1923) c. tanul
mányában fejt ki.49 Ebben még erőteljesebben tiltakozik a „tudattalannak” valami misztikus, 
szubsztanciális felfogása ellen — amelyet többek között Eduard von Hartmann vall és dolgoz 
ki.80 Alexander hangsúlyozza, hogy a gondolat csak akkor gondolat, ha gondoljuk, de tudatos 
és tudatos között különbségek vannak, hiszen „a tudat ereje végtelen árnyalatokban jelentkez- 
hetik”,81 éspedig a figyelem, mint az akarat hatása, annak intenzitása és mértéke szerint.

A csekély intenzitású tudat is tudat,és Alexander történelmi példaként ehhez Leibniznek a petite 
perception elméletét hozza fel, amelyet a „tudattalan”, mint a tudat szélső határesetének tekinti. 
Ide tartoznak az újonnan alkotott — tehát nem emlékezet útján felidézett — gondolatok is, 
amelyeket „rögtöniségük miatt tulajdonítunk a tudattalannak”,82 és az a látszata is van az ilyen 
gondolatoknak, hogy az ember ezeket „készen kapja valahonnét, holott semmiképpen sem kapta, 
hanem maga alkotta” .83

Hasonló a helyzet az ösztönélettel is, amely annyiban „tudattalan”, hogy „nem tudatosan 
szereztük, hogy vele születtünk”.84 Az ösztön szó azonban félrevezető, minthogy az elsősorban 
az ön- és fajfenntartás biológiai-fiziológiai tényező megjelölésére szolgál. A megismerésben sze
replő rokon jelenséget inkább abban az értelemben kellene használni, ahogyan a franciában 
a „tendance” szó szerepel. Alexander a „beállítottság” kifejezéssel kísérletezik, de úgy véljük, 
hogy pontosabban lehetne jellemezni a „lappangó irányultsággal”, amely a felszínre kerülve 
figyelemmé erősödik, s ezzel a tudatnak az a része, amelyre ez az irányultság szegeződik, „nap
fényben áll” .88

Alexander ugyan ezeket a gondolatokat pályája alkonyata idején fogalmazta meg és fejtette ki 
filozófiai általánosítás formájában, de lappangó irányultsággal már jóval korábban éltek benne, 
és tulajdonképpen ezeket alkalmazta a művészetre vonatkozó elméletében.

Sok igazság van abban, amit Kornis ír Alexanderről, hogy „lelki szerkezetének legátfogóbb 
vonása művészi hajlandósága. Művész nemcsak a gondolat-épületek szépségének meglátásában és 
újrateremtésében, hanem a természet és a képzőművészeti-irodalmi alkotások esztétikai megra
gadásában is. Minden téren megélte a szépet, mert maga is született művész volt.”80

Annál sajnálatosabb, hogy élete vége felé megkezdett rendszeres esztétikai műve, mely „méltó 
befejezés lett volna”, már nem készült el, s így ennek hiányában fenntartással írhatjuk csak 
alá Kornis értékítéletét, amely szerint Alexander gondolatmunkája „az esztétika terén éri el 
csúcspontját”.57 „Művészet. A művészet értékéről. A művészeti nevelésről” (Budapest, 1908) c. 
munkája ugyanis eléggé aforisztikusan csupán építőköveket szállít a tervezettjnagy műhöz, és 
a saját esztétikai rendszer a másokat ismertető anyag tömkelegéből csak halvány körvonalakban 
látható.

Mindenesetre rokonszenves vonás és a pozitivizmus és neokantianizmus szerencsés vegyülete, 
hogy bármennyire kénytelen akceptálni, hogy „az értelem nem minden, hogy az öntudatos gondo
lat nem alkotó erejű, hogy a lélek teremtő ereje ott kezdődik, ahol a tudatos gondolat véget 
ér”,48 — mégsem enged az irracionális-misztikus csábításnak, és „az értelemnek mint uralkodó
nak zászlaját fel akarjuk tűzni azon a területen is, mely a reflektáló értelem körén kívül fekszik . . . 
Mint világuralkodót csak az értelmet ismerjük el” .89

Bár úgy látja, hogy a kor nem a művészeteknek, hanem az egzakt tudományoknak kedvez,
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ezt az állapotot átmenetinek tartja és egyfelől nem tekinti a racionális tudományt a művészet 
ellenségének, másfelől bízik benne, hogy az esztétikai nevelés jelentősége az emberiség további 
fejlődésében nem csökken.

A  művészet az ő szemében nem korlátozódik arra, hogy üdülést, mulatságot, élvezetet nyújt
son — elveti a l’art pour l’art felfogást is —, hanem aláhúzza mind a biológiai, mind a társadalmi 
szerepét. Az elsőt abban látja, hogy az érzelmi élet, amelyet a művészet magas fokon fejez ki, 
hozzájárulás nem csupán az élet fennmaradásához, hanem fejlődéséhez, latens erőinek kibonta
kozásához, tehát az emberi faj erősítéséhez és magasabb fokra emeléséhez is. Szociális funkciója 
pedig abban rejlik, hogy az érzés — alkotásokban — objektiválódik, azaz mások számára is hozzá
férhetővé válik, és így azokat is gazdagítja, hiszen a művészetek által végül is a szépség és jóság 
objektiválódik, és ezen a réven „egyetemes érvényességet követelünk a számukra”.60

A művészetek eredetének és fejlődésének taglalásánál is előtérbe helyezi a társadalmi vonat
kozásokat — a játékkal szemben a szükségletek kielégítésének fokozatos célszerűségét hangsúlyoz
za, és a művészetnek a művességből való kiemelkedésének vizsgálatánál felismeri annak a plusznak 
az emberi-társadalmi jelentőségét, amelyet a szükségletkielégítési eszközöknek a tetszés, a szép
ségérzés felkeltésére irányuló mozzanataival elérünk.

Érdekes lenne párhuzamba állítani Alexander esztétikáját Csernisevszkij esztétikájával, ki
kutatni azokat a motívumokat, amelyek eredményeként — és ellentétes utakon, egyfelől materia
lista, másfelől idealista beállítottságból, más-más társadalmi viszonyok között élve és elméletük 
kölcsönös nem-ismeretében hasonló végső álláspontra jutnak, arra ugyanis, hogy a művészet: 
„intenzív élet”,61 „az életnek nagy, új világa, mely a legtompább érzék számára is fokozottan 
érezhetővé teszi az életet”.62

Közös bennük az is, hogy az életet nem puszta élésnek fogják fel, hanem olyan átélésnek, 
amelyre rá is eszmélünk, ahogyan Alexander írja63 — vagy olyan életnek, „amilyennek fogalmaink 
szerint lennie kellene”, miként Csernisevszkij fogalmazza.61 Alexander azonban nem elégszik 
meg a művészet szerepének, funkcióinak konstatálásával, hanem — miközben éles bírálatát 
adja az esztétikai nevelési rendszerünk hiányosságainak és elégtelenségének — konkrét javas
latokat is tesz e hiányosságok kiküszöbölésére, a visszásságok megszüntetésére.

D e ez nem annyira eszétitkai, mint inkább pedagógiai kérdés, amely úton azonban e keretben 
már nem követjük.

J e g y z e te k

1 Részlet szerzőnek „ A  m a g ya r  f ilo z ó f ia  tö r té n e te  1 9 0 0 — 1945”  c. most elkészült művéből.— 
2 Szemere Samu: F ilo zó f ia i tan u lm án yok , Bpest, 1941. 377. o. — 31. m. 382. o. — ‘ Komis 
Gyula: M a g y a r  f i lo z ó fu so k , Bpest, 1930. 197. o. — 5 Imre József: A lex a n d er  B ernât és f i lo z ó f ia i  
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H A N K I S S  ELEMÉR

M ű h e l y

Milyen v e rsek e t írnak  
m ajd 2000-ben

(A z előre jelzés lehetősége az irodalomtudományban)*

1. Lehet-e előre sejteni, előre jelezni az irodalom jövendő fejlődését? Ki lehet-e számítani 
e fejlődés irányát, meg lehet-e jósolni előre, hogy miben fog különbözni a következő évtizedek 
irodalma a maitól ? Milyen jellegű verseket, regényeket, drámákat vagy más, addig talán még 
nem ismert műfajú műveket olvasnak vagy néznek-hallgatnak majd az emberek húsz, ötven, 
száz év múlva?

Tisztességtudó irodalomtörténész nevetve vagy bosszankodva hárítja el az efféle oktondi 
kérdéseket. Dicséretes, nem egészen jogosult azonban e tudósi tartózkodás. A történeti 
kutatásoknak ugyanis nem utolsó sorban épp az a, vagy az volna a hivatása, hogy a történeti 
fejlődés ma, a jelenben működő s a jövő felé lendítő erőit feltárja, megvilágítsa. Történészek, 
szociológusok, antropológusok, közgazdászok után s példájukra vajon nem próbálkozhatna-e 
meg az irodalomtörténész is azzal, hogy, miután sikerült megvonnia, fölrajzolnia az eddigi, 
a történeti fejlődés főbb erővonalait, az erővonalakat mintegy a saját feje fölött „meghosszab
bítva” s a jövőbe továbbfuttatva legalábbis hipotézisként megfogalmazza, hogy a tényleges 
történeti fejlődés valószínűleg ebbe és ebbe az irányba fog futni az elkövetkező évtizedekben.

A dolog azonban nem egészen ilyen egyszerű. Az irodalom ugyanis egymással kölcsönhatásban 
álló tényezők, erők sokaságának olyannyira bonyolult együttese, hogy — a kutatás jelenlegi 
stádiumában — fejlődését, fejlődésének törvényeit és tendenciáit a maguk teljes gazdagságában 
nem tudjuk még meghatározni. Meg lehet viszont próbálkozni azzal, hogy kiválasztunk néhány 
fontosnak látszó részjelenséget, nyomon kísérjük fejlődésüket, alakulásukat a történelem folya 
mán, s végül, e reprezentatív felmérés adataiból következtetünk az irodalomnak, mint egésznek 
a fejlődésére. Sőt, esetleg már egyetlen részjelenség elemzéséből is levonhatunk bizonyos követ
keztetéseket a jövőre nézve, ha párhuzamosan több nemzet irodalmában követjük figyelemmel 
eddigi pályafutását. Dolgozatunkban kísérletet teszünk egy ilyen felmérésre.

2. Egy korábbi munka során, melynek eredményéről másutt már beszámoltam,1 a magyar 
költészetben történetileg erősen és jellegzetesen változónak bizonyult a költő és a külvilág kap
csolata, illetve pontosabban: kiderült, hogy koronként erősen változik azoknak a személyeknek, 
illetve dolgoknak-jelenségeknek-fogalmaknak az aránya, akiket s amelyeket a költők megszó
lítanak verseikben. E vizsgálatot most kiterjesztettük az angol és a német költészetre, és újra 
átnéztük a magyar anyagot is. Összesen 1223 angol, 1227 német és 1497 magyar lírai verset vizs
gáltunk meg a 16. Szásádtól napjainkig,2és akárcsak a korábbi felmérésnél, ezúttal is a következő 
megszólításkategóriák számarányának történeti változásait regisztráltuk:

* A német költészetre vonatkozó adatokat H. Haraszty Jolán gyűjtötte. Segítségéért ezúton mon
dok köszönetét.

1 Kihez szól a vers? (Kísérlet a lírai vers kommunikációs modelljének megrajzolására. K r it ik a  
1968/11. 7 -2 0 . lap.)

2 A következő versgyűjteményeket használtam :

N é m et k ö l té s z e t:

— Das zweite Buch der Ernte. Hrsg, von Will Vesper. Ebenhausen bei München, 1913.
— Deutsche Lyrik vom ziebzehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart. Hrsg, von Ernst Aeppli.

Leipzig, 1924.
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E m b erek  (amikor is a versben a költő pl. kedvesét, barátját, honfitársát, nesnzedéktársát, 
egy embercsoportot vagy embertípust stb. szólít meg).

T erm észeti je le n sé g e k :  (folyó, tenger, erdő, virág, állat, felhő, szél, hegy, völgy, napszak stb).
T erm észetfö lö tti j e le n s é g e k :  (Isten, istenek, szellemek, múzsák stb).
E lvon t fo g a lm a k : (igazság, szerencse, élet, halál, szabadság, haza, nemzet, magány, remény, 

forradalom, múlt, korszak, év, hónap stb.).
S e n k i:  (olyan versek, amelyekben senkit és semmit sem szólít meg a költő).
Méréseink eredményeit, számadatait grafikonokon ábrázoltuk, s különféle bontásokban ele

meztük, vetettük össze egymással.
Az 1. ábrán három görbe látható. A fekete vonal az em b erek h ez  intézett megszólítások számát 

jelzi. A kettős vonal a s e n k ih e z  sem szóló versekét. A szaggatott a te rm é sze ti  je len ségekh ez , e lvon t 
fo g a lm a k h o z  és te r m é s z e tfö lö tt i  hata lm akh oz intézett megszólításokat együttesen; a továbbiak
ban együttesen „mágikus partnereknek” nevezzük majd ez utóbbi három megszólítástípust.

Az európai költészet néhány alapvető tendenciája már e kezdetleges grafikonokról is leolvas
ható. Mindenekelőtt az, hogy valami történt az európai költészettel valahol a 18—19. században. 
Mindhárom görbe irányt változtat ugyanis e korszakban. A fekete és a szaggatott grafikon 
(emberekhez és mágikus partnerekhez szóló versek) igen magas szinten fut a 16—17—18. szá
zadban, de aztán hirtelen lejteni kezd, s meglepő szabályossággal fut, egészen a mai napig, egyre 
lefelé. A harmadik grafikon viszont épp megfordítva: a 16—17. században stagnál a mélyponton, 
a 18.-ban már lassan emelkedni kezd, majd egyre gyorsuló ütemben egyre meredekebben fut 
fölfelé. E mozgások következtében, mint látható, a különböző megszólítástípusok közötti arány 
g y ö k e re se n  m eg v á lto zo tt az elmúlt néhány száz év során. Mert míg a 16—17. században a versek 
túlnyomó többsége emberekhez és mágikus partnerekhez szólt, a huszadik században a legtöbb 
már senkihez sem szól, legalábbis közvetlenül és nyíltan senkit sem szólítanak meg bennük a 
költők.3

— Das deutsche Gedicht vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg, von Edgar Hederer. 
Frankfurt a. M., 1957.

— Deutsche Lyrik aus 12 Jahrhunderten. Hrsg, von Walter Urbanek. Frankfurt a.M., 1963.
— Flügel der Zeit. Deutsche Gedichte 1900—1950. Hrsg, von Curt Hohoff. Frankfurt a. M., 

1956.
— Deutsche Lyrik. Gedichte seit 1945. Hrsg, von Horst Bingel. Stuttgart 1961.
A n g o l  k ö lté sze t:

— The Oxford Book of English Verse. 1250—1918. Ed. by Sir Arthur Quiller-Couch. New ed. 
London, 1939.

— The Penguin Book o f English Verse. Ed. by John Hayward. Harmondsworth, 1966.
— The Faber Book of Modern Verse. Ed. by Michael Roberts and Donald Hall. 3rd, rev. ed. 

London, 1965.
— The New Poetry. Ed. by A. Alvarez. Rev., enlarged ed. Harmondsworth, 1966.
M a g y a r  k ö lté sze t:

— Hét évszázad magyar versei, 1 — 3. kötet. Vál. Király István, Klaniczay Tibor, Pándi Pál, 
Szabolcsi Miklós. 3. jav. és bőv. kiadás. Budapest, 1966.
— Szép versek. 1966. Budapest, 1967.

Minthogy egyetlen antológia alig adhat hiteles képet a költészet fejlődéséről, az angol és a német 
költészet esetében több, különböző korokban s különböző szempontok szerint kiadott antológiá
ból dolgoztunk. A magyar anyagot a mind ez ideig legterjedelmesebb, többszörösen javított és bő
vített versgyűjteményből merítettük, és nyolc költő teljes lírai életművének átnézésével kontrollál
tuk (Balassi, Csokonai, Berzsenyi, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Ady, József). Az antológiák szük
ségszerűen torzító hatását még így sem küszöbölhettük ki teljesen, s nem sikerült kizárnunk tel
jesen annak lehetőségét sem, hogy grafikonjaink az európai költészet egésze helyett a ma értékesnek 
tartott európai versek történetét, e történet alaptendenciáit rögzítik. Az antológiákban szereplő 
verseket azok szerint az elvek szerint vettük számításba, illetve hagytuk figyelmen kívül, amelyeket 
az 1. sz. jegyzetben idézett tanulmányban fektettünk le.

3 Lásd ezzel kapcsolatban az 1. sz. jegyzetben idézett tanulmányt.
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Vajon folytatódni fog-e az arányoknak ez az eltolódása a következő évtizedekben? Vajon 
a század végére teljesen eltünik-e majd az embertársakhoz és a mágikus partnerekhez intézett 
versek típusa, s egyetlen verstípus marad — már ami a költő-olvasó viszonyt illeti — : az, amiben 
a költő senkit és semmit sem szólít meg közvetlenül? De ne hamarkodjuk el konklúzióinkat. 
Tekintsük inkább e lehetőséget munkahipotézisnek, melyet még többszörösen ellenőriznünk, 
módosítanunk, bizonyítanunk kell.

3. Lássuk mindenekelőtt a nemzeti irodalmakat külön-külön. A 2. ábrá n  az angol költészetre 
vonatkozó adatokat tüntettük fel. Az alapvető tendenciák, látjuk, változatlanok, de vannak 
bizonyos eltérések az 1. á b rá tó l. A változás itt valamivel hamarabb kezdődött, mint az európai 
költészetben általában, mert szaggatott és a kettős vonalú grafikon már a 17—18. század 
között irányt változtat, ami úgy értelmezhető, hogy az angol költészet valamivel hamarabb lépett 
modern fejlődésének útjára, mint az európai költészet általában (ha ugyan az angol—német— 
magyar költészet együttes számadatai európai átlagnak tekinthetők). A senkihez sem szóló 
verseknek az utóbbi évtizedekben kimutatható igen magas számarányával is jócskán európai 
riválisai előtt jár az angol költészet.

A német költészet (3 . á b ra ) nagyjából lépést tart az angollal. Az embertársakhoz szóló 
versek száma itt még korábban, már a 17. században csökkeni kezd, s a másik két grafikon is 
irányt változtat, a 18.-ban. A magyar költészet viszont (4 . áb ra ) mintha elmaradt volna a másik 
kettő mögött. A grafikonok csak a 19. században változtatnak irányt (csúcs-, illetve mélypontjaikat 
a 18. században érik el), sjóllehet azóta párhuzamosan futnak a másik két költészet grafikonjaival, de 
olyan nagy szintkülönbséggel, hogy a kettősvonalú és a fekete görbe itt, a magyar költészetben, 
még ma sem keresztezte egymást (még mindig több az emberhez szóló vers, mint a senkihez sem 
szóló), míg a német költészetben már a 19. században, az angol költészetben pedig a 20. szá
zad első felében metszették már egymást.

Mindez igazolni látszik azt a hipotézist, hogy tartós és egyelőre töretlen lendületű tendenciák
kal állunk szemben, amelyek valószínűleg még a következő néhány évtizedben érvényesítik majd 
hatásukat. De további verifikációra van még szükség.

4. Az 5. ábrán  differenciáltabb időrendi bontással dolgoztunk. Nem századonként, hanem — 
a 16. és 17. század kivételével — rövidebb korszakonként, mégpedig a hagyományos irodalom
történetírás által többé-kevésbé elfogadott korszakonként összegeztük adatainkat.

1. 16. század (Renaissance)
2. 17. század (Barokk és klasszicizmus)
3. A 18. század első fele (Klasszicizmus és felvilágosodás)
4. A 18. század második fele (Preromantika ?)
5. A 19. század első harmada (Romantika)
6. A 19. század második harmada (Korai viktoriánusok, lirai realizmus)
7. A 19. század harmadik harmada (Késő viktoriánusok, századvég)
8. A 20. század első negyede (1900— 1930)
9. A 20. század második negyede (1930—1950)

10. A 20. század harmadik negyede (1950—1970)4
A grafikonok itt egyszeriben, és magától értetődően, idegesebbek, zaklatottabbak lesznek. 

A „mágikus partnerek” látszik a leghiggadtabbnak: a romantika óta egyenletesen fut fel-

4 E korszakok nem pontosan esnek egybe a különböző nemzeti költészetekben. A tájékozódást 
megkönnyítendő az alábbi táblázatban minden korszakra s nemzeti irodalomra vonatkozólag 
megadom azt a két évszámot, amelyek közt az adott korszak költői születtek.

16. sz. 17. sz. Klassz. Pre R. R. К Real.

Angol
Német
Magyar

1460-1570
1460-1570
1460-1570

1570-1630
1570-1660
1570-1660

1630-1715
1660-1750
1660-1730

1715-1765
1750-1770
1730-1785

1765-1800
1770-1800
1785-1815*

1800-1825
1800-1825
1815-1830

* Petőfit ebbe a nemzedékbe soroltuk, a következő nemzedéknél viszont nem vettünk figyelembe 
1850 előtt írt verseket.
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felé, meg sem rezdül még az olyan társadalmi földrengésekkor sem, mint a negyvennyol
cas forradalmak vagy a két világháború. Korábban, első csúcspontját a 17. században érte 
el (valószínűleg a vallásos költészet előtérbe kerülése emelte meg ennek a megszólítástípusnak 
a számát), majd a preromantika korában futott a legmagasabbra, amikor is ez a mágikus költő— 
világ viszony már-már fontosabbá válik, mint a költőt a többi emberhez fűző viszony (e gra
fikon kis hijján eléri az emberekhez szóló versek számát jelölő fekete grafikont). A romantika 
óta azonban, mondottuk, gyorsan csökken e mágikus megszólítások száma, s ha a jelenlegi 
tendencia tovább tart, néhány évtizeden belül teljesen eltűnik ez a megszólítástípus.

A  fekete grafikon (emberekhez intézett megszólítások száma) a 18. század első felében, a klasz- 
szicista költészet korában éri el csúcspontját (a társalgó, társasági, didaktikus költészet túl
súlya?), majd irányt változtat, s a preromantikus korszak óta egyre lefelé tart, egy meglehetősen 
erős kitérővel a huszadik század harmincas-negyvenes éveiben, amikor valószínűleg a költők 
rendkívül erős társadalmi-politikai tudatosulása, aktivizálódása emelhette meg, átmenetileg, az 
emberekhez, az emberi közösségekhez szóló versek számát.

A  harmadik grafikon (a senkihez sem szóló versek száma) megfordított tükörképe a feke
tének: a 17. században éri el mélypontját, s azóta, egy ellentétes irányú kitérővel az 1930-as 40-es 
években, egyre felfelé fut.

Milyen következtetések vonhatók le mindebből?
a )  A differenciáltabb kronológiai lebontás segítségével pontosabban meghatározhatjuk immár- 

azt a fordulópontot az európai költészet történetében, amelyet az első grafikonok alapján vala
hová a „18—19. század közé” helyeztünk. Kiderül ugyanis, hogy a fordulat a 18. század második 

felében, az úgynevezett preromantikus korszakban következett be. Ekkor kezd el hirtelen csök
kenni az emberekhez címzett versek száma, s kezd lassan emelkedni, a senkihez sem szóló verseké. 
Valamivel később, a preromantika és a romantika között kezd süllyedni a mágikus megszólí
tások száma, s ekkor válik fegyelmezettebbé, kommunikative összefogottabbá az európai 
költészet. Míg ugyanis a 16.-tól a 18. század végéig 100 versre átlagosan 120—126 megszólítás 
esik, a 19. század eleje óta napjainkig ez a szám 103 és 111 között mozog (a senkihez sem szóló 
verseket egy-egy megszólításnak számítottuk).5

b )  Az utóbbi hetven évben a grafikonok tendenciája, legalábbis a két fontosabb grafikon 
tendenciája (emberekhez szóló versek, illetve senkihez sem szóló versek) már nem olyan egy
értelmű, mint volt századonkénti lebontásban. A harmincas-negyvenes években ugyanis mind
kettő erősen kileng, természetesen egymással ellenkező irányban. Nem törik ugyan meg, de két
ségtelen, hogy valamelyest lelassul, lefelé, illetve felfelé futó lendületük, s fölmerül annak lehető
sége, hogy a 18. század második fele óta tartó tendenciák lassanként elérik szélső értékeiket, 
s megállapodnak egy ponton, illetve — mint majd később látjuk — esetleg visszafordulnak, 
s ellenkező irányú mozgásba kezdenek. Igen erős fenntartásokkal kockáztathatjuk tehát csak 
meg azt a hipotézist, hogy a következő századfordulón 100 versből 65—70-ben senkit sem, 
20—25-ben embereket, 5—10-ben pedig mágikus partnereket fognak megszólítani a költők. 
M ielőtt megkísérelnénk értelmezni e számarányokat, térjünk mégegyszer vissza, újabb ellen
őrzésként, a nemzeti költészetek fejlődése közötti párhuzamokra s eltérésekre. A jobb áttekint
hetőség kedvéért külön ábrán mutatjuk be a két domináns megszólítástípust.

Sz. vég. 1900-30 1930-50 1950-70

Angol
Francia
Magyar

1825-1865
1825-1880
1830-1875

1865-1900
1880-1900
1875-1900

1900-1925 
1900-1925 
1900-192^

1925—
1925-
1925-

Tanulságos lett volna összegezni adatainkat évtizedenként vagy negyedszázadonként, de forrá
saink bizonytalan kronológiája ezt nem tette lehetővé. E munkát kizárólag korabeli folyóiratokból 
lehetne elvégezni.

5 A 100 versben regisztrált megszólítások száma:

16. sz. 17. Kl. PR. R KR Sz. V 20. sz.
122 120 121 126 109 105 111 103 106 108
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5. A 6 . ábrán  a senkihez sem szóló versek pályafutása látható az angol, a német és a magyar 
költészetben. Meglepő, hogy milyen szoros párhuzamban fut egymás mellett az angol és a né
met költészet. A német grafikonja ugyan egy kicsit erősebben cik-cakkozik, és vadul kileng 
a huszadik század első felében, a 2. világháború után azonban gyorsan újra nyomába szegő
dik angol versenytársának. Az említett heves kilengés arra vall, hogy az európai átlagnál úgy 
látszik élesebb volt itt a váltás a századelő „dekadens” tendenciái és a harmincas-negyvenes 
évek politikailag-társadalmilag rendkívül erősen aktivizált költészete között (bár meg kell je
gyeznünk, hogy antológiáink meglehetősen hiányos és korántsem meggyőző hitelességű képet 
adnak a húszas-harmincas évek német költészetéről, s így valószínű, hogy a további felmérések 
valamelyest módosítják majd a grafikon e szakaszát).

A magyar költészet, mint már említettük, valamelyest elmaradt társaitól, legalábbis ebből 
a szempontból. Grafikonja csak a preromantika korában kezd felfelé kapaszkodni, s azóta 
50—70—100 év között váltakozik elmaradása. Legjobban a költői realizmus korában, vagyis 
Arany és Vajda költészetében, és a huszadik század első negyedében, Ady—Babits—Koszto
lányi—Tóth Árpád—Juhász Gyula költészetében közelítette meg riválisait. A század hatvanas 
éveiben viszont messzebbre szakadt tőlük, mint valaha: a senkihez sem szóló versek szintje 1966- 
ban az 1860-as, 1870-es évek számadatainak felel meg a német és az angol költészetben.

Hangsúlyozzuk azonban máris, hogy ezeknek az eltéréseknek a megállapítása nem jelent 
egyben értékítéletet. Illetve legfeljebb alternatív értékítéletet involvál, amely aszerint billen a 
negatív vagy a pozitív oldalra, hogy hogyan értékeljük az újkori európai költészetnek azt a fel
méréseinkből világosan kirajzolódó tendenciáját, hogy egyre inkább kibontakozik — legalábbis 
látszólag, azzal, hogy egyre ritkábban teremt közvetlen kommunikációs kapcsolatot — az 
emberi, a társas, a társadalmi kapcsolatok hajdan oly gazdag hálózatából.

A magyar költészet rendkívül erős közösségi jellege még jobban kiviláglik a 7. áb rá b ó l, amely 
az emberekhez intézett megszólítások számadatait mutatja be. A magyar grafikon átlag 20, illetve 
50 százalékkal magasabban fut, mint az angol, illetve a német (a magyar költészetben az összes 
megszólításoknak átlagosan 61 százaléka emberekhez szól, az angolban csak 48, a németben csak 
35 százalékuk, vagyis hármuk közül a magyar a „legközösségibb”, a német a legkevésbé az). 
Tetőpontját a 18. század első felében, majd a romantika korában éri el, ahol is előbb a joviális 
udvarház-költészet, majd 1780 után, a nagy nemzeti s társadalmi ébredés lehet a forrása e ma
gas számértékeknek. A 48-as forradalom bukása utáni kiábrándulás korszakában a magyar köl
tészet hirtelen „a-szociálisabbá” válik az angolnál, hogy aztán a század utolsó évtizedeiben 
újra elfoglalja hagyományos vezető helyét. (A századvég kiugróan magas számadatait megpró
báltuk már említett korábbi tanulmányunkban értelmezni, a húszas-harmincas évek irány
váltásáról viszont már jelen tanulmányunkban szólottunk.)

Egy további feltűnő eltérés figyelhető meg egyfelől az angol és a német, másfelől a magyar 
(vagy általában a kelet-európai ?) költészet között, ha részben az emberekhez, részben az elvont 
fogalmakhoz intézett megszólítások közül kiszűrünk egy sajátos megszólítástípust: a hazához, 
nemzethez, illetve a honfitársakhoz intézett megszólítások csoportját. A magyar költészetben 
ez a megszólítás-, illetve verstípus mindig igen fontos volt, s a romantika korában, mely nálunk 
egybeesett a nemzeti öntudatosulás és forradalmasodás korával, rekordmagasságot ért el 26 
megszólítással 100 versben. Az angol és a német költészetben e megszólítástípus, ez az emberi 
reláció teljességgel jelentéktelennek látszik, ha ugyan egyáltalában létezik. Vagy megtévesztők 
e grafikonok? Nem autentikusak ebből a szempontból az általunk használt versgyűjtemények? 
Kiadóik, válogatóik terhére vagy hitelére írandó e verstípus csaknem teljes hiánya? Olyannyira 
kevésbé patrióták ők, mint magyar kollégáik? Aligha hihető. Talán inkább azzal lehetne vagy 
kellene magyarázni e sajátos hiányt, hogy az angol és a német költészetben a „hazafias” versek 
jobbára a másodrendű, alkalmi költészet köréből valók, míg a magyar költészetben a legszebb 
lírai versek, rapszódiák, himnuszok, ódák, elégiák, gondolati poémák közé tartoznak, s így 
méltán szerepelnek nagy számban a reprezentatív antológiákban. Meg kell jegyeznünk egyébként, 
hogy a huszadik században — legalábbis e téren — a magyar költészet, úgy látszik, villámgyorsan 
be akarja hozni hátrányát; napjainkban a hazát, a honfitársakat megszólító versek típusa nálunk 
is már-már teljességgel eltűnőben van.

A harmadik megszólítástípus (mágikus partnerek) lefelé futó vonala akkor sem törik meg, ha 
felbontjuk három összetevőjére, s külön ábrázoljuk a természeti jelenségekhez, a természetfeletti 
jelenségekhez és az elvont fogalmakhoz intézett megszólítások változó számarányait. Az első
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megszólítástípusban a német költészet vezet 100 versből 13,1 természeti jelenséghez intézett meg
szólítással, szemben a magyar költészet 11,4 s az angol 8,7 megszólításával. A német grafikon 
tartósan, a 17. századtól egészen a 19. század derekáig magas szinten fut, és a lírai realizmus 
korszakában éri el tetőpontját. Az angol és a magyar a preromantika korában szökik hirtelen 
magasra (a romantika úgy látszik már jóval kevésbé kötődött a természethez); a magyar később, 
a 19. század utolsó évtizedeiben újabb csúcspontra fut föl, s csak a 20. században ereszkedik 
vissza az európai átlagszintre. Költészetünk e kilengése vagy mondjuk így: múltba visszalengése, 
a fejlődés alaptendenciájának ez az átmeneti megtorpanása a 19. század utolsó negyedében, egy 
kivételével (elvont fogalmak) valamennyi grafikonon kimutatható.

A természetfeletti jelenségeket megszólító versek száma mindhárom költészetben a 16. és 17. 
században kulminál (a magyarban még a 18. század első felében is), s azóta egyenletesen csökken.

Összefoglalva az eddig mondottakat, úgy hiszem, megállapíthatjuk, immár tézisként s nem 
hipotézisként, hogy bizonyos fluktuálások és a nemzeti költészetek közötti eltérések ellenére 
(melyeket e differenciáltabb grafikonok mutattak ki), az európai költészetnek valóban azok az 
alapvető tendenciái, amelyeket első grafikonunkról olvastunk le. Az emberekhez és a mágikus 
partnerekhez intézett megszólítások száma egyre csökken, a senkihez sem szóló versek száma 
viszont egyre növekszik a 18. század közepe óta. Azt jelenti-e mindez, hogy — legalábbis abból 
a szempontból, amelyet e dolgozatban vizsgálunk — az európai költészet egyre inkább elveszti 
közösségi jellegét (az emberekhez intézett versek csökkenő száma), egyre racionálisabb lesz 
(a mágikus partnerekhez intézett versek csökkenő száma), és egyre magányosabbá válik (a 
senkihez sem szóló versek növekvő száma)?

Lehetséges, de a végső konklúziók levonását el kell még halasztanunk. Mert bizonyos, eddig 
figyelmen kívül hagyott mozzanatok óvatosságra intenek. Térjünk vissza az 1. ábrán khoz.

6. Az eddigiek során csak arról szóltunk, hogy a 18. századi fordulópont után hogyan visel
kednek, milyen irányban futnak a grafikonok. De hogyan viselkedtek, milyen pályát futottak 
be korábban? Az egyik grafikon le-föl hullámzik a 16— 17. században; a zöld fölfelé kapaszkodik, 
mielőtt megindul lefelé lejtő pályáján; a harmadik viszont előbb süllyed, s csak azután indul fölfelé. 
És még korábban?

Próbaképpen a gazdag középkori lírai terméssel rendelkező német költészethez fordultunk 
(12—15. század), s az itt kapott számadatokat a 3. ábrá n  bejelöltük, és összekötöttük, szaggatott 
vonallal, a 16. század adataival. Ezek után meglepődve kellett konstatálnunk azt, hogy a 12. és 
17. század között a modern, újkori fejlődésnek m in te g y  fo r d í to tt ja  já ts zó d ik  le , mert ebben a kor
szakban, a későbbi alaptendenciák pontos ellentéteként, az emberekhez és a mágikus partnerek
hez intézett versek száma erőteljesen nőtt, a senkihez sem szóló versek száma viszont erősen 
csökkent.

Egy kis szemfényvesztéssel a magyar költészetben is kimutatható ez a sajátos, a későbbivel 
ellentétes tendencia. Minthogy a magyar nyelvű középkori költészetből túlontúl kevés maradt 
ránk, kísérletképpen — s tudván tudva, hogy a folkloristákat megbotránkoztatjuk majd — az 
úgynevezett régi típusú népdalokat állítottuk a helyére, mert, ha a hajdani szöveget nem is, a 
hajdani, középkori, városi kultúra előtti emberi magatartásokból, élményekből, talán mégiscsak 
megőriztek valamicskét.6 Ha az így nyert adatokat feltüntetjük a 4. ábrán , csaknem pontosan 
ugyanazt a képet kapjuk, mint a német költészetnél. Mindkét esetben c ik lik u s  m o zg á ssa l van 
dolgunk; az első ciklus valahol a középkorban nyílt meg, majd valahol a 18—19. században 
zárult le, illetve lépett át egy következő, fordított ciklusba, amely napjainkban már talán köze
ledik legnagyobb amplitúdójához; legalábbis erre vall az, hogy — mint láttuk — a grafikonok 
meredek fölfelé, illetve lefelé futása az utóbbi évtizedekben valamelyest szelídült, lelassult.

Két lehetőséggel kell tehát számolnunk. Lehetséges ugyanis az, hogy
1. valóban ilyen ciklikus mozgással van dolgunk, s ebben az esetben valószínűnek látszik 

hogy a grafikonok, miután a következő két-három évtizedben elérték szélső értékeiket, irányt 
változtatnak, s a ciklus második, lezáruló szakaszát indítják el : újra növekedni kezd az emberek

6 Ha tévedünk, s ha a magyar népköltészet ma ismert szövegeinek semmi, de semmi közük sincs 
16. század előtti emberi magatartásokhoz, viszonylatokhoz, akkor igazuk van azoknak, akik 
szerint a népköltészet valami lényegét tekintve egészen más, mint az írott költészet. Mert pél
dául, a jelen esetben, megszólítástípusainak aránya csaknem pontosan egybevág a 20. századi 
költészet arányaival, ez az egybeesés pedig, így, önmagában, abszurd és értelmetlen.
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hez és a mágikus partnerekhez intézett, és csökkeni kezd a senkihez sem szóló versek száma. 
Lehetséges azonban, hogy

2. a jelenlegi tendenciák továbbfutnak, egészen addig, amíg néhány alkalmi versen s főképp 
a szerelmi líra néhány darabján kívül már egyetlen vers sem szól majd közvetlenül senkihez 
és semmihez.

Ahhoz, hogy kielégítő valószínűséggel eldönthessük, hogy e két képlet közül melyik érvényesül 
majd, elsősorban a következő munkákat kell még elvégeznünk :

— Ki kell terjesztenünk méréseinket még néhány jelentős nemzeti költészetre, hogy az európai 
költészet általános tendenciáit a jelenleginél pontosabban felrajzolhassuk.

— Be kell vonnunk vizsgálódásaink körébe gazdag középkori hagyományokkal rendelkező 
költészeteket, elsősorban a francia és az olasz lírát, valamint olyan népköltészeti gyűjtéseket, 
amelyek bizonyithatólag renaissance előtti szövegeket és emberi magatartásokat konzerválnak, 
például a cseremisz népdalokat, s meg kell vizsgálnunk a középkori latin nyelvű és a klasszikus 
görög—latin költészetet. Csak mindezek ismeretében dönthető el a jelenleginél nagyobb bizton
sággal, hogy ciklikus fejlődéssel van-e dolgunk vagy sem.

3. S mindez még csak egyetlen aspektusát ragadja meg az európai költészet fejlődésének. így 
nyert eredményeinket általánosítani csak akkor lehet, ha hasonló módszerekkel figyelemmel 
kísérjük s elemezzük a lírai vers néhány más alapvető tényezőjének, „mikrostruktúrájának” 
történeti változásait, fejlődését. Ha már sikerült feltérképeznünk mondjuk az európai lírai vers 
intonációjának és zárlatának, tematikájának, értékszerkezetének és képanyagának évszázados 
változásait, fejlődéstörténetét.

Addig, míg e munkák elvégezetlenek, meg kell elégednünk azzal a korábban már megkockáz
tatott, óvatos előrejelzéssel, hogy századunk végén 100 versből mintegy 65 —70-ben senkit, 20— 
25-ben embereket, 5—10-ben mágikus partnereket fognak megszólítani a költők.

4. Ez egyelőre még meglehetősen sovány eredmény. E számszerű előre jelzés és a versek kom
munikációs irányultságának történetét, alapvető tendenciáit számszerűen rögzítő grafikonok 
együttese önmagában még nem sokat mond. Hogy mit kezdünk, mit kezdhetünk velük, az attól 
függ, hogy hogyan értelmezzük s mire használjuk őket. Néhány értelmezési s alkalmazási lehető
ségre utalok az alábbiakban.

a) Iro d a lo m tö rtén eti

Grafikonegyüttesünk kezelhető úgy, mint egy irodalmi műfaj, a lírai költészet fejlődéstörté
netének, a fejlődés fölgyorsulásának és meg-megtorpanásának igen érzékeny mérőműszere. 
Láttuk, pontosan meghatározható vele, hogy egy bizonyos aspektusból, a költő s az olvasó 
viszonyának aspektusából, a különböző nemzeti költészetek mikor törnek előre, s mikor maradnak 
el a nemzetközi mezőnyben. Ugyanígy meghatározható vele egy-egy író pontos helye is a fejlő
désfolyamatban, az, hogy „kommunikációs képletét” tekintve előtte vagy utána jár-e korának. 
Készen leolvasható róla egy-egy irodalomtörténeti korszak jellegzetes kommunikációs képlete 
(a különböző megszólítástípusok változó aránya), s jobban, szabatosabban differenciálható vele 
két egymást követő korszak, például az ún. preromantika és a romantika kora, melyeknek, 
láttuk, jellegzetesen más a kommunikációs irányultsága. Felhívhatja a költők figyelmét eddig 
ismeretlen, de mindannyiuk munkásságában működő történeti automatizmusokra, s így lehetővé 
teheti s arra késztetheti őket, hogy tudatosan vállalják, vagy épp ellenkezőleg: a maguk költé
szetéből kiküszöböljék ezen automatizmusokat, — és így tovább.

b) E szm e tö rtén e ti

Értelmezhető adataink, grafikonjaink együttese úgy is, mint az európai eszmetörténeti fejlődés 
egyik vetülete, tükre, s ez esetben — mint már erre kísérletet is tettünk — az emberekhez szóló 
versek fokozatos csökkenését a 18. század közepe óta, és a senkihez sem szóló versek számának 
gyors emelkedését ugyanebben az időszakban az európai költészet, s áttételesen az európai 
ember elmagányosodásának, a közösségi kötelékek fellazulásának jeleként kellene vagy lehetne 
interpretálnunk. A mágikus partnerekhez szóló versek számának fokozatos csökkenését és lassú 
eltűnését pedig az európai költészet és az európai ember fokozatos racionalizálódásának függ
vényeként értelmezhetnénk.
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c) M űvészetelm életi

Lehetséges azonban az is, hogy a közvetlen megszólítások kikopása a versekből nem a költői
társadalmi elmagányosodás eredménye, hanem egy műfaji-formai tisztulásfolyamaté, melynek 
következtében a lírai költészet lassanként a többi, elsősorban a zenei és képzőművészeti műalko
tásokhoz hasonul : ezek ugyanis sohasem szólítottak meg közvetlenül senkit és semmit; se embert, 
se mágikus partnereket, se magát a nézőt vagy hallgatót. Kifejezik, hogyisne fejeznék ki, hisz 
éppen ez lényegük s funkciójuk, a művész és a világ, a művész és a társadalom, a művész és a 
természet, a művész és az eszmék világának kapcsolatát, de e kifejezéshez nincs szükségük arra, 
hogy közvetlenül megszólítsák, aposztrofálják a világot, a természetet, az embert.

E tisztulási folyamat, ha ugyan valóban annak nevezhető, az európai regényírásban is leját
szódott a 17. és a 20. század között, azzal, hogy a regényből való kiszólások, kibeszélések, az 
olvasó vagy bárki s bármi más közvetlen megszólítása ugyanúgy eltűnt vagy meggyérült benne, 
mint ahogy ugyanebben az időszakban, az általunk vizsgált versbeli megszólítások eltűntek a 
költészetben. A drámairodalomban viszont mintha ellenkező irányú mozgás volna megfigyel
hető: az utóbbi évtizedekben ugrásszerűen megnőtt a színpadról való le- s kiszólások száma, 
a közönség vagy valami-valaki közvetlen aposztrofálása, részben talán — ciklikus? — vissza- 
hajlásként a késő középkori, renaissance kori, 17. századi drámai hagyományokhoz s a népi
vásári színjátékokhoz, színjátszáshoz.

d) S zo c io ló g ia i, k o m m u n ik á c ió e lm é le ti

Lehetséges az is, hogy a versbe belekódolt megszólítások, közvetlen kommunikációs kapcso
latok fokozatos elenyészése nem a költő, illetve az ember elmagányosodásának, s mégcsak nem 
is az imént említett műfaji-formai tisztulásfolyamatnak az eredménye, hanem annak, hogy a 
tömegkommunikációs eszközök óriási mérvű elszaporodása következtében pillanatonként köz
vetlen meg- és felszólítások miriárdjai bombázzák az emberi tudatot, s így a költészetnek nem 
funkciója többé, mint volt hajdanában (sőt talán épp ellentétes funkciója van már), hogy e köz
vetlen közléskapcsolatokat kiépítse, ápolja. Gondoljunk itt csak az aggresszív reklámok és 
propagandaszólamok állandó pergőtüzére, a tévébemondók s előadók tolakodó közvetlenségére, 
akik (ellentétben a sokkal személytelenebb rádióbemondóval s előadóval) -minden egyes nézőhöz 
közvetlenül adresszálják szavaikat, ránéznek, hozzászólnak;7 gondoljunk a rendelet- és uta
sítástömegre, az utcai s más föliratokra, a jelszavakra, vagy — s ez már nem szükséges és hasznos, 
hanem kártékony velejárója napjaink kommunikációs robbanásának — a többes szám első személy 
úgy látszik feltartóztathatatlan elburjánzására, amely egyre inkább kiszorítja a megszólítót s a 
megszólítottat világosan különválasztó egyes szám első s második személyt, és a beszélővel erőnek 
erejével azonosulásra kényszeríti, fiktív közösségbe vonja a megszólítottat (nagyon ritkán beszélünk 
már, tud unk beszélni, mer ü n k  beszélni egyes szám első személyben), s ezzel összezavarja, meghami
sítja, kiismerhetetlenné teszi a társadalmon belül levő tényleges kapcsolatokat: kommunikációs 
s más jellegű kapcsolatokat egyaránt. E túlburjánzott, többes szám első személy a magányos 
tömeg és a kommunikációk áttekinthetetlen bozótjában tehetetlenkedő 20. századi ember par 
exellence igealakja. A lírai költészet, a maga katonás kis egyes szám első személyeivel vagy szaba
tosan személytelen megfogalmazásaival tisztázó, tisztító, differenciáló funkciót tölthet be e kom
munikációs zűrzavarban.

*

Tanulmányunk kissé reklámízű címe többet Ígért — de hiszen ez a reklámok eredendő 
értéke s bűne —, mint amivel a tanulmány végül is szolgálhatott. Nem tudjuk még pontosan, 
illetve hadd mondjam inkább így: nem tudom még, s valószínűnek tartom, hogy e tanulmány

7 Ámbár McLuhan épp ellenkezőleg: a rádiót tekinti „forró”, vagyis agresszív, rámenős, kény
szerítő erejű műfajnak, s a televíziót „hűvös”-nek, a néző aktív és személyes részvételét lehe
tővé tevőnek.
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olvasója sem tudja még pontosan, hogy milyen verseket írnak majd a költők 2000-ben. Azt 
azonban talán sikerült bemutatnia e dolgozatnak, hogy az irodalmi fejlődés előrejelzésének meg
vannak, kidolgozhatók a maga tudományos módszerei. S jó lenne, ha sikerült volna azt is meg
világítania, hogy az irodalmi mű egy-egy akár jelentéktelennek látszó részjelensége is — mint 
amilyen például az, hogy kit vagy mit szólít meg a költő a versben — szorosan beletartozik 
egy nagyobb összefüggésrendszerbe, a történelmi-társadalmi mozgások összefüggésrendszerébe, 
ahol is a részjelenség függ az egésztől, s az egész sem független a részjelenségtől. Ha tudnánk, 
hogy kétezerben milyen lesz az európai társadalmak fölépítése, nem volna már nehéz meghatá
rozni azt sem, hogy milyen verseket írnak majd 2000-ben a költők, s másfelől: ha a költészet
nek sikerülne kidolgoznia új kommunikációs viszonylatokat, az bizonyára nem maradna hatás
talan olyannyira kommunikációérzékeny, kommunikációra orientált korunk társadalmának 
egészére sem.
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F E K E T E  S Á N D O R

V as  Z o l tán  t a n ú v a l lo m á s a
— H a za téré s , 1 9 4 4  —

Л műfajról

A legtöbb memoáríró szentül meg van győződ
ve arról, hogy tetteit igazolva egyszersmind a z  
igazat mondja önmagáról és koráról. Néhány 
tudatos ködösítő kivételével a politikai emlék
írók is erre törekszenek. És mégis, mindenki 
tudja: a nagy történelmi igazságokat nem ebben 
a műfajban szokták a világgal közölni. Az 
okokra nem érdemes sok szót vesztegetni. Az 
elemi létérdek a legőszintébb önelemzőt is 
birtokában tartja — az igazmondás szándékát 
többé-kevésbé elnyomja az önigazolás kény
szere. Ráadásul a politikusok rendszerint a 
cselekvés után  (gyakran annak pótszeréül), 
öregen  rögzítik emlékeiket, amikor már a leg
jobb agyban is elhomályosodnak a részletek. 
Újságok, esetleg történelemkönyvek, doku
mentumok segítségével kell rekonstruálni a 
távoli múltat, s ez bizony sokszor óhatatlanul 
konstruálássá válik.

A politikai memoárirodalom történelmi ér
tékét továbbcsökkenti az az ismert jelenség, 
amelyet a história kontraszelekciós hajla
m ának  nevezhetnénk: Desmoulins, Danton, 
Chaumette, Robespierre, Saint-Just, Couthon 
elpusztul, Fouché és Talleyrand megmarad. 
Túl sok túlélési esélye van annak, aki — mint 
Fouché kifejezte magát — az „agyrémet” 
megtagadja, s túl gyakran áldoztatik fel az, 
aki a végsőkig ki akar tartani az „agyrém” =  
az Ügy mellett. Nem elég, hogy a Fouchék 
szerve zh e tik  a thermidorokat, még meg is 
magyarázhatják. S ráadásul emlékíróként is 
övék a siker! E csodálatos rendőrminiszter 
(sokáig hamisaknak tartott, de ma már hiteles
nek elismert) memoárját világszerte újra és 
újra kiadják a nagyközönségnek, ám a lapu- 
lásai és egyezkedései ellenére is őszinte és elvhű 
jakobinus Barére négy kötetét nem. . .  A 
Barére-rel együtt elítélt Billaud-Varenne em
lékiratai pedig egyetlen magyar könyvtárban 
nem lelhetők fel!

Ha már egészen Barére-ig sodródtam, hadd 
kockáztassam meg azt a véleményt, hogy leg
többre az olyan típusú memoárt tartom, mint 
amilyet ő írt. Bevallott elfogultsággal védte 
magát, támadta ellenségeit (a negyedik kötetet 
ábécé rendbe szedett W ho is whová  alakította 
át, s itt minden pályatársával rendezte a 
számlát), de le tudott mondani arról, hogy még 
életében közreadja művét. Rábízta a tömeg 
papírt a nagy Carnot fiára, hogy az a szerző 
halála után к í m é 1 e t i szempontok nélkül 
jelentethesse meg. Ez a tiszta munka. A kor
társakra kacsintó memoár, még a legjobb is, 
mindig hasonlít azokra a kiadványokra, ame
lyekben XIV. Lajos fia kedvéért, a d  usum  
D elph in i kicsit kozmetikázták a klasszikus 
auktorokat. Előre figyelmeztetem kortársai
mat, hogy amennyiben időm és kedvem lesz rá, 
aggkoromban Barére példáját fogom követni,' 
s csak magamat, meg egy kicsit a barátaimat, 
de ellenségeimet nem igyekszem majd meg
szépíteni.

A szerzőről

Hogy mi köze e fenyegetésnek vagy biztató 
ígéretnek Vas Zoltán új könyvéhez? Nem túl 
sok. Annyi talán, hogy e bevezető jellege és 
módszere érzékeltetheti Vas sokszor túl csa
pongó írásmódját . . . Engem tehát Vas példája 
jogosít fel az elkalandozásokra, ő viszont 
műve keletkezési körülményeivel magyaráz
hatja az emlékirat szerkezeti aránytalanságait. 
Vastól ugyanis a „Kortárs néhány oldalas 
megemlékezést kért” Illés Béláról, míg az És 
„cikket kért a felszabadulásról”. Meg is írta 
mindkettőt. „írás közben azonban — vallja 
be őszintén — annyira elárasztott emlékeim 
özöne, hogy a néhány oldalas megemlékezé
sekből 1940—44-es világháborús életem ön
életrajzi vázlattá növekedett.”

A nyíltság dicséretes, a módszer kevésbé.
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Az íróbarátról ugyanis időnként szerkezetileg 
indokolatlan módon esik szó, érezhetően csak 
azért, mert az önéletrajzi vázlat alapja egy 
,,Én és Illés Béla” cikk volt. E viszonyra 
azonban erőltetés nélkül nem lehet a hazatérés 
egész problematikáját felfűzni, épp úgy nem, 
mint ahogy nem lehetne egy, a memoáriroda
lomról készítendő monográfiát Vas könyvére 
építeni.

Ezzel túl is estünk az emlékiratnak azon a 
hibáján, amely könnyen elkerülhető lett volna, 
és most már hadd ajánljam jószívvel a Haza
térés 1944-et mindenkinek, akit érdekel a 
memoárban megrajzolt kor.

Jószívvel, annak ellenére, hogy Vas nem a 
Barére-i eljárást követte. Ebben az esetben 
ugyanis a szerzőn túlmutató nagyobb érdekek 
is a m o sta n i közlés mellett szóltak. A türelmet
lenség következményei itt-ott meglátszanak, 
nem minden helyzet vagy személy ábrázolásá
ban érvényesülhet az a nyíltság, amely a leg
izgalmasabb lapokat jellemzi, mégis, érdemes 
volt sietni, mert Vas tanúként a legjobbkor 
szólhat hozzá a magyarság háborús szerepé
nek sokat vitatott témájához.

Vastagon szórtam a rosszat a politikai 
memoár m űfajára . A most kezünkben tartott 
emlékirat s zerző jé rő l viszont sok jót mondanak 
azok, akik közelről ismerik őt. Magam nem 
tartozom Vas baráti köréhez, de mindaz, amit 
ellenőrizhettem a legendából, érthetővé és jo
gossá teszi a Vas Zoltán iránt szélesen meg
nyilvánuló érdeklődést. Vitathatatlan tény, 
hogy az 1944—45-ben hazatért politikai veze
tők közül már kezdetben kitűnt sok rokon
szenves vonásával, később pedig teljesen eltért 
az ő pályája a „négyes fogat” útjától. Az öt
venes évek közepén tisztelettel kellett adóz
nunk annak a makacs és kockázatokat is vál
laló küzdelemnek, amellyel Vas az elfajuló 
dogmatizmus befolyása alól igyekezett ki
szabadítani magát. Ám lehet, sőt biztos, hogy 
ezekben az ügyekben még túlságosan is érde
kelt vagyok. Mások, akik ifjúkorukat пего a 
munkásmozgalomban élték le, nem kötelesek 
a belső pártharcok ilyen-olyan alakulásának 
hasonló jelentőséget tulajdonítani. S még azt 
a fényűzést is megengedhetik maguknak, hogy 
a legendás „tizenhat évet” kevesebb együtt
érzéssel és méltánylattal tekintsék, mint én.

De van két időszak Vas életében, amely
nek értékelését pártszempontok egyetlen ér
telmes magyar szemében sem zavarhatják meg. 
S mivel a H a za térés , 1944  java épp erről a 
két — egymásba fonódó — időszakról, a hadi- 
fogolytáborokban végzett munkáról és Buda

pest közellátásának megszervezéséről szól, e 
körülmény önmagában is jelentőssé teszi Vas 
könyvét.

És most a lényegről

Mi volt a célja annak a munkának, amelyet 
Vas a horthysta hadsereg szovjet fogságba 
került katonái között fejtett ki? „. . . a szovjet 
kormány remélt engedélyével és segítségével 
— Írja — létre akartuk hozni a hadifogoly- 
táborok küldötteiből a Magyar Nemzeti Bi
zottságot, majd ennek irányításával a fegy
veres harcoló magyar hadosztályt” (78. 1.). 
A szervezés jól is haladt előre. A magyar hadi
foglyok jelentős része kész volt fegyvert ra
gadni a németek ellen. Mint ismeretes, a 
Kossuth-hadosztályból mégsem lett semmi.

Miért? Több eddigi emlékezés és szépiro
dalmi ábrázolás szerint a magyar tiszteken 
múlott a dolog. Csak arra gondoltak, hogy 
tisztek, nem voltak hajlandók tudomásul venni, 
hogy magyarok is . . . Vas viszont úgy látja, 
hogy az ilyen magyarázatok nagyon  is  leeg y 
sze rű s ítik  a tényeket, mert a remélt eredmény 
elmaradásában „a moszkvai emigráció vezetői 
is hibásak” voltak (95. 1.). Tanúvallomásának 
logikája és az ismert tények mind az ő igazát 
bizonyítják. Egy-két magyar tábornokra há
rítani a felelősséget azért, mert a hadifoglyok 
harcrakész ezrei nem alkothattak ezredeket, 
csakúgyan komolytalan és félrevezető eljárás.

De miben állt a moszkvai emigráció vezetői
nek hibája? Először is abból, hogy „a magyar- 
hadtest megalakítása feltételeként egyetlen le
hetőséget szabtak a törzstisztek felé: ahogyan 
azt Rákosi és Gerő diktálták” (95.). A fel
tétel viszont úgy hangzott, hogy a magyar 
tisztek ne csak Hitlerrel, hanem Horthyval is 
szakítsanak. „Választani, cselekedni kell, nem
csak Hitler, de Horthy ellen . . . ” — hajtogatta 
Rákosi 1943 szeptemberében. „Horthyval, 
vagy az országgal, így van feltéve a kérdés! 
Harmadik lehetőség nincsen !” — írta Gerő.

E kategorikus tételnek teljesen ellentmon
dott a politikai gyakorlat. A szövetségesek 
nem  követelték azt, hogy a németellenes front
hoz csatlakozók döntsék meg saját reakciós 
vezetőiket. A közismert tények bizonyítják 
ezt: mind az olasz, mind a román király lehe
tőséget kapott arra, hogy kilépjen a háborúból, 
illetve, hogy szembefordulhasson a németek
kel.

Vas nyomatékosan kijelenti, hogy „a ma
gyar tábornokok és törzstisztek” hajlandók
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lettek volna Horthy nevében a németek ellen 
fordulni, de az emigráció vezetői Horthy- 
ellenes állásfoglalást követeltek tőlük, azt ál
lítva, hogy ,,a Szovjetunió és a szövetségesek 
nem fognak tárgyalni Horthyékkal”. „Ez pe
dig nem bizonyult igaznak” jelenti ki Vas 
egyszerűen, de sokatmondóan (97.)-

Rákosiék ultimátumai valóban alaptalanok 
voltak, hiszen egy évvel később, 1944 őszén a 
Szovjetunió tárgyalást kezdett a magyar reak
ció vezetőjével.

Miért ragaszkodtak Rákosiék egy olyan 
politikai feltételhez, amely alól például a ro
mán kommunisták felmentést kaptak? Erre 
a kérdésre Vas sem tud felelni. De többször 
is egyértelműen közli, hogy ismeretei szerint — 
s ez természetes is — Rákosiék nemcsak a 
saját fejük után mentek ebben a kérdésben.

A rendkívül jelentős vallomás záró passzusa 
a következőket állapítja meg: „Végül mégsem 
sikerült a magyar hadtest felállítása. Ez azon
ban nemcsak a moszkvai emigráció jó vagy 
rossz munkáján múlott, és nem a törzstiszte
ken. Tulajdonképpen nem kaptunk a szovjet 
vezető elvtársaktól engedélyt a hadtest meg
alakítására. Emiatt mintha légüres térben agi
táltunk volna. Meggyőződésem: ha lett volna 
engedélyünk, a hadtest létrejött volna.

így megelőztek minket a csehek, lengyelek, 
románok. Csatlós államként is Horthy Ma
gyarországa tartott ki utolsóként Hitler mel
lett.

Ha időben megalakul a hadtest, talán más 
lehetett volna Magyarország néprajzi határa” 
(103.).

Nem érdemes sok szót vesztegetni arra, 
hogy Vas itt miért ismétli meg az utolsó c sa tló s  
szerencsétlen szólamát (korábban már röviden 
érintettem, mi célt szolgáltak az ilyen fogal
mak; K r it ik a , 1970, 6. s z .)  Az a lényeges, hogy 
épp könyve is segít helyesen értékelni a magyar 
nép valóságos háborús felelősségét, amikor 
megmondja, miért nem válhatott valóra a 
hadifoglyok ezreinek vágya és reménye?

A fő probléma persze továbbra is homály
ban marad. Nem róhatjuk fel Vasnak, hogy a 
kialakult helyzet minden miértjét nem világítja 
meg. Ezzel kapcsolatban csak ennyit ír: „ T a 
lán  ha őszintén felfedtük volna a szovjet 
elvtársak felé, mi az oka sikertelenségünknek, 
ese tleg  ennek megfelelően döntöttek volna” 
(99.). Az általam aláhúzott szavak nem sok 
optimizmust árulnak el egy ilyen „felfedés” 
sikerét illetően, annyi azonban megérthető e 
mondatból, hogy a magyar emigráció vezetői 
nem  vállalták egy ilyen vita kockázatát.

E sokat hánytorgatott, de kendőzés nélkül 
soha nem elemzett ügyben csak akkor fogunk 
tisztán látni, ha az antifasiszta koalíció katonai 
és diplomáciai vezetésének, illetve a szövetsége
sek egymás közötti tárgyalásainak minden ide
vágó dokumentuma nyilvánosságra kerül. Fel- 
tételezéseink, véleményeink lehetnek, bizonyos
ságot csak az adatokból nyerhetünk.

Annyi azonban már most is megállapítható, 
és számunkra ez a döntő, hogy elegendő 
számú magyar hadifogoly állt készen a német- 
ellenes harcra, Kossuth-hadosztály éppúgy ala
kulhatott volna, mint ahogy Tudor Vladimires- 
cu-hadosztály létrejöhetett, — a mulasztásért 
nem a hadifoglyok felelősek.

Mindezt nem azért kell nyugtázni, mintha 
menlevelet vagy akár csupán mentőkörülmé
nyeket akarnánk biztosítani a horthysta vezetés
nek. Horthy saját osztálya szempontjából is 
ostoba, nemzeti szempontból pedig ocsmány 
és bűnös politikát folytatott, csak akkor tudott 
erélyes és következetes lenni, amikor a rosszat 
tette, de erélytelen, pipogya és szánalmasan 
tehetetlen lett abban a pillanatban, mihelyt 
korrigálni akarta önmagát. Elsősorban ő és a 
benne megtestesülő osztály uralma a felelős 
azért, hogy Magyarország a Szovjetunió meg
támadásával történelme egyik legsúlyosabb ka
tasztrófájába sodródott.

De abba a kérdésbe, hogy a katasztrófából 
m ik én t kerüljön ki Magyarország, hogy hábo
rús szereplése m ilyen  nemzetközi megítélést 
kapjon, m ennyi joggal képviselhesse érdekeit a 
békés rendezés vitáiban, már mások is bele
szóltak. Akik ezt nem ismerik fel, vagy látási 
zavarokban szenvednek, vagy titkos flagellán- 
sok. A nemzetnek azonban önismeretre, értel
mes önbírálatra és nem önkorbácsolásra van 
szüksége. Vas könyvének nagy érdeme, hogy 
egy hiteles tanú vallomásával nevetségessé teszi 
tegnapi és mai mazochistáinkat.

A könyv másik fő vonulata az emigráció 
tényleges hazatérése, vagy pontosabban, a 
megérkezés körül bontakozik ki. Teketória 
nélkül állapítsuk meg: Vas emlékirata az első 
nyilvános és őszinte híradás arról, hogy ez a 
megérkezés korántsem volt olyan problémát- 
lan, mint ahogy ezt sok eddigi ábrázolás el 
akarta hitetni velünk. Nem is lehetett az. 
Egy olyan vezetés, amely igazában nem ismerte 
a magyar valóságot, nemcsak a németellenes 
harc stratégiájának megítélésében, hanem a 
későbbi politikában is elkerülhetetlenül el
rugaszkodott a hazai adottságoktól és érde
kektől.

Erről azonban ezúttal érdemlegesen nem
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beszélhetünk, már csak azért sem, mert Vas is, 
mint maga mondja, ,,éppen csak” érinti az 
igazán izgalmas ügyeket. így például azt a 
témát, hogy az itthoni és a hazatért pártvezetés 
egyesülése problémákkal járt, hogy kialakult a 
hazatérők „teljes és nyomasztó” „túlsúlya”. 
Önkritikusan állapítja meg: ,,. . . részben haza
hoztuk és itthon meghonosítottuk a Lenin 
halála után bekövetkezett torzulásokat is. En
nek a kezdeti kettős vezetésnek a hatása meg
nyilvánult jóval utóbb is, a Rákosi-kultusz 
idején” (147.). De miben? Vas erről nem 
beszél.

Sok mindent kell tehát még tisztázni. S e 
feladat további terheket ró éppen Vas Zoltánra, 
aki tudatában is van kötelességének. Könyve 
egyik legizgatóbb fejezetét ezzel az ígérettel 
zárja le: „Mindezt majd részletesebben meg
írom. Most csak Illés Bélával közös munkánk
kal foglalkozom” (103.).

E kitétel azt a reményt kelti az olvasóban, 
hogy Vas Zoltán tervbe vette emlékiratainak 
részletesebb kidolgozását. Az olvasó nem tehet 
mást, tiszta szívből kívánja, hogy Vas Zoltán
nak legyen ereje, kedve és módja ígéretét be
váltani.

L O R Á N D  I MRE

E m lék ira t  é s  t ö r t é n e le m
A memoár (önéletrajz, napló) úgynevezett 
„problematikus” műfaj, akár a laikus, akár 
— mondjuk— a szaktörténész szemében. 
A kétkedés nem mindig az emlékező m oráljá t 
illeti, vagyis nem feltétlenül a tudatos vagy 
tudattalan megtévesztés elleni védekező reflex. 
Csupán annak tudomásulvétele, hogy az ember 
nem lépheti át saját árnyékát, s az evidenciák 
körébe sorolható, hogy az emlékezet sokszor 
szubjektív, szelektív és részrehajló. A tapasz
talatok bizonysága szerint a politikai jellegű 
emlékiratok szerzőit a lojalitás szoros kötelékei 
fűzik valamely eszméhez, az azt képviselő 
organizációhoz vagy esetleg olyan jellegű cso
portosulásokhoz, mint amilyenek a klikk, a 
szekta és a frakció. A szerző önmagához fűző
dő, önfenntartási ösztönnek is tekinthető loja
litását is tudomásul kell vennünk.

A vallomás — kockázatos műfaj is. Nemcsak 
régi m agunkra  pillantunk vissza. Számos emberi 
cselekvés vagy nem-cselekvés, magatartás 
menthető vagy menthetetlen, így vagy úgy 
egyaránt magyarázható vagy magyarázandó — 
különösen sorsfordulatok idején. Márpedig 
éppen a legfontosabb, legérdekesebb vissza
emlékezések magva: sorsfordulatok idején 
tanúsított egyéni vagy csoportmagatartások 
rögzítése.

Az árnyék átléphetetlenségének emberi kor
látját nem feledve — fel kell vetnünk a szerzői 
hitel különböző fokának oly fontos problémá
ját, vele a kissé szónoki színezetű kérdést: 
van-e „abszolút” őszinte emlékezés?

Az angol irodalomtörténészek szinte egybe
hangzó, ám bizonyára szubjektív véleménye

szerint az egész világirodalomban összesen egy : 
Samuel Pepys naplója, „e páratlan öszinteségű 
vallomás” (L eg o u is -C a za m ia n : A ngol iro d a lo m 
tö r té n e t) . A szerző közérdekű és teljesen ma
gánjelentőségű eseményeket jegyzett fel napról 
napra, a szó mindkét értelmében vett kimerítő 
pontossággal, tíz esztendőn keresztül. Aztán 
abbahagyta. 34 esztendeig élt még ezután. A 
végletes, önmagával szemben is kíméletlen 
őszinteség titka abban rejlik, hogy feljegyzéseit, 
naplóját nem  szá n ta  k ö zlésre .

A memoár szerepe a történetírásban — a 
bíróság előtt tett tanúvallomáséval azonos. 
Történész és bíró egyaránt jól tudja: ritka az 
olyan tanú, aki ne állna „perben, haragban, 
rokonságban . . .” Tanúvallomás nélkül nincs 
történelem, nincs bíráskodás. A történész ön
bizalma, amellyel az emlékiratok anyagát ros
tálja — a forráskritika jól bevált és új eszközei
be, saját intuíciójába vetett hit.

Az emlékiratokkal szembeni óvatosság — 
akár a laikus, akár a szakmabeli részéről — 
furcsa módon a műfaj nagyra é rték e lésén ek  
kézenfogható jele. A hiteles memoár elsősor
ban primer emberi reagálásaival, adataival, 
közvetett s közvetlen „bizonyítékaival”, nem 
utolsósorban egyes szerzők szuggesztivitásával 
talán még a kelleténél is jobban befolyásolja a 
történetírást. A laikus olvasók egy bizonyos, 
nem éppen műveletlen hányada sok esetben 
nem a szaktörténelem mellett, hanem h e ly e tt  
olvas emlékiratokat, önéletrajzokat. A laposan , 
g y a n a k o d v a  k e ll  v iz sg á ln i eg y  o lyan  a n y a g o t, 
a m e ly  e se tleg  a  tö r tén e lm i dokum entáció  ran g
já r a  em e lk ed ik .
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Az emlékező írás — ez mai sikerének egyik 
titka — dokumentumként elégíti ki azt a do
kumentumszükségletet, amely egyre inkább 
növekszik. Ugyenekkor szépirodalmi kvalitá
sai — ha vannak ilyenek — kisebb nagyobb 
esztétikai értékként jelentkeznek s hatnak.

Ha pusztán az esztétikai értékeket nézzük: 
a kortárs magyar memoárok, önéletrajzok 
szerzői részben olyan írók, aki más műfajban 
már jelentősét alkottak. Hogy csak néhány 
nevet említsünk: Déry Tibor, Lengyel József, 
Féja Géza, Fodor József, Kodolányi János, Vas 
István, Szabó Pál, Veres Péter, Kahána Mózes, 
Tamás Aladár. Kiváló képzőművészek, mint 
Bernáth Aurél és Granasztói Pál emlékező 
írásai ugyancsak nagy irodalmi értéket képvi
selnek.

A többé-kevésbé jelentős politikai személyisé
gek közül Harrer Ferenc, Marosán György, 
Nógrádi Sándor, Vas Zoltán és mások emlék
iratai jelentek meg az utóbbi években.

A kortárs emlékezések természetesen rend
kívül becses forrásai a szaktudományoknak, a 
történelmen kívül az irodalomtudománynak és 
a szociológiának is.

Az idősebb nemzedékhez tartozó emlékezők 
többsége a Horthy-rendszerhez, kora vagy 
késő fiatalságához nyúl vissza. A memoárok, 
önéletrajzi írások bizonyos hányadának érde
kes sajátságával foglalkozik néhány sorban 
Béládi Miklós G on do la tok  n e g y ed szá za d  iro 
da lm á ró l című, a Kritika 1970. 7. számában 
megjelent írása. „Ezek a múltba visszapillantó 
vallomások — írja — nemcsak a rendíthetet
len hűség dokumentumai; nemegyszer azt is 
elárulják, hogy az írók nemcsak emlékeiket 
idézik, hanem félig-meddig a múltban élnek.”

A megállapítás egyes emlékiratok, önélet
rajzok vonatkozásában — telitalálat. E kivéte
leket Béládi nem ok nélkül emelte ki. Az emlé
kezők többségére  ugyanis jellemzőbb az az 
alapállás, amely a jelen korántsem egységes 
erkölcsi-politikai normarendszeréhez igazítja 
múltszemléletét. Ez természetesen a legtöbb 
esetben nem presztízs- vagy státuszvédelem 
szolgálatában álló konformizmus, avagy régi 
tévelygések néha eltúlzott levezeklése. Újra 
csak nagyon is emberi motívumok kínálkoznak 
részmagyarázatként. Gondoljunk arra, hogy 
az emlékező — mondjuk — a hatvanas évek
ben dolgozta fel a negyvenes években szerzett 
élményanyagát. Miután képtelen saját bőré
ből, társadalmi környezetéből kibújni, ter
mészetszerűen arra is képtelen, hogy kikapcsolja 
m a i tudatát, megszerzett tudomását, kialakult 
értékelését az akkori eseményekről, nem utolsó

sorban maga és mások azokban játszott szere
péről. Ellentmondanánk az objektivitás legele
mibb követelményeinek, ha figyelmen kívül 
hagynánk: az események kialakulását, a jel
lemek fejlődését vagy visszafejlődését e lfe le j
ten i, ma majdnem olyan lehetetlen, mint egykor 
előre lá tn i őket.

E feloldhatatlan, megmásíthatatlan szituáció 
rész leges korrekcióját vagy oldását adhatja, 
ha az író olyan adottságokkal bír, amelyek se
gítségével vállalja régi önmagát, s ugyanakkor 
ironikusan szemléli régi, p ro g resszív  színezetű 
tévedéseit.

Ilyen vagy hasonló rokonszenves, írói hitelt 
biztosító alapállást találunk például Déry, 
Veres, Vas István emlékező írásaiban. Az utób
bi F élb esza k a d t n y o m o zá s  című írását históriai- 
lag is becsessé teszi a többé-kevésbé baloldali 
írócsoportok dezinformáltságát, téves helyzet- 
felismerését tükröző viszályainak (éppen a 
fasizmus előrenyomulása idején!) felidézése. 
Vas erőteljesen kihangsúlyozza: a hasznos fel
ismeréshez nem akkor, hanem u tó lag  jutott. 
Vagyis (akár az említett két kiváló író) mani- 
feszt módon, íróilag tudatosan, az utólagos 
bölcs szerepét elhárítva, a leírt korszak s tapasz
talt jelenségek óta megszerzett élményanyag 
s gondolati átformálásának talpazatára áll. 
M on dhatnán k te rm é sze te s  em beri p o z íc ió b a  
h e lyezk ed ik .

Az eltelt idő distanciát is adott. A mai köz- 
életi-irodalompolitikai helyzet az őszinte kö
zelítés régebbinél nagyobb lehetőségeit bizto
sítja (azoknak, akik élni kívánnak vagy m ernek  
vele). Nem meglepő tehát, hogy az emlékira
tok között számos irodalmi értéket találunk. 
A kvalitás, az írói hitel összefügg az e m b e ri  
hitellel. „Aki hazudik — mondta Hoffman- 
stahl — , annak rosszak a hasonlatai.” Külö
nösen örvendetes, hogy a Horthy-rendszerről 
vallanak. Ugyanis kritikai közhely „rangjára” 
emelkedett a tény, hogy a két világháború 
közötti korszak szélesebb és egyben mélyebb 
társadalmi perspektívából való ábrázolása terén 
felszabadulás utáni epikánk kissé lemaradt. Jó
formán egyetlen regény sem közelíti meg az 
annak idején megjelent Édes Anna, Rokonok 
vagy az annak idején megjelenhetetlen Befeje
zetlen mondat intenzitását, feltárását, szuggesz- 
tivitását. Aligha várhatjuk joggal, hogy a mű
vészien áttételes epika bizonyos vonatkozásban 
való lemaradását a direkt ábrázolás, a memoár 
pótolja. (Még akkor sem, ha a szó magasabb 
értelmében nem is állnak olyan távol egymás
tól, hiszen az epika sokszor, nagyon sok
szor — áttételes önéletrajz.) Mégis örülnünk
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kell, ha az emlékező műfaj in form ációs a n ya g 
k é n t  betölti az epika ez irányú funkcióját.

Az emlékezések információs anyaga minde
nek előtt irodalomtudományunkat gazdagítja. 
Féja Géza, Fodor József, Kodolányi János, Vas 
István és a többiek írásai általában hűséggel, 
mindig érzékletesen mutatják be az akkori 
íróvilág sajátos szerkezetét, még sajátosabb 
csoportosulásait, egyezéseit és ellentéteit. To
vábbá — hogy így mondjuk — írószociológiai 
jellegű tényekkel, megállapításokkal ajándé
kozzák meg az irodalomtudományt és a laikus 
olvasót. S miután az íróvilág s pereme többé- 
kevésbé baloldali „szekérvár” volt, az írók 
politikai kapcsolatai pedig meglehetősen köz
ismertek — az irodalomtudományi feltárás 
bizonyos fokig p o litik a i feltárás is.

Az irodalomtudomány részben már hasz
nosította Féja Géza és Bohuniczky Szefi, Szabó 
Dezső-, Kodolányi Móricz Zsigmond-, Fodor 
József Mikes Lajos-élményanyagfedezetre tá
maszkodó portréját, ezeket a kimagasló 
értékű személyiséganalíziseket.

Bármilyen irodalomtörténeti (s némileg 
történelmi) becsük van ezeknek a visszapillan
tásoknak — kétségtelen, hogy rávilágítanak: 
irodalmi életünk „beltenyészetének” olyan 
hagyományai vannak, melyek még csak nem is 
a Horthy-rendszerben kezdődtek, s nem feltét
lenül a „szekérvár” jellegből következnek. Nem 
meglepő, hogy — az emlékiratok esetében — 
szélesebb társadalmi ábrázolást s perspektívát 
inkább azoknál a szerzőknél találunk, akik nem 
voltak foglyai a „beltenyészetnek” .

Elsősorban Veres Péterre gondolunk. Erő- 
szakoltság nélkül sorolhatjuk egyéb kötetei, 
írásai mellett regénytrilógiáját is az önéletrajz 
kategóriájába, hiszen tudjuk, hogy nemrég el
hunyt nagy írónk milyen mértékben tapadt az 
élet tényeihez, s mily távol álltak írói alkatától 
a fantázia változatos, gyönyörködtető játékai. 
Bár van Móricz Zsigmondunk — a két világ
háború közötti paraszti élet és közérzet meg
értéséhez szinte elengedhetetlenek művei. „Be
futott” íróként — kényszerből — „gyakorló 
paraszt” maradt, s ez a világirodalom történeté
ben csaknem páratlan élethelyzet s helyzeti e- 
lőny lehetővé tette, hogy a maga társadalmi 
szeletét különös intenzitással és azonosulással 
ábrázolja, a szegényparaszti lét valóságos 
enciklopédiáját adja. A Horthy-rendszerrel — 
s főleg annak egyik kulcskérdésével, az agrár
kérdéssel — foglalkozó történetírásunk nem
igen hagyhatja figyelmen kívül a Veres Péter-i 
életmű szociológiai, gazdasági, pszichológiai 
s más egyéb jellegű empíriáját.

Marosán György — akár Veres Péter — ak
koriban a kétkezi dolgozók közé tartozott. 
Ugyanekkor a Szociáldemokrata Párt akkori 
súlyával körülbelül azonos súlyú politikai 
szerepet is játszott — a kormánykapcsolatok
kal, parlamenti képviselettel rendelkező, bizo
nyos fokig „beavatott” ellenzék oldalán. Hely
zete természetesen elsősorban arra nyújtott 
módot, hogy bepillantson az említett párt felső 
szintű vezetésének úgynevezett kulisszatitkaiba 
(ezek alatt a közhit általában többé vagy ke
vésbé jogosan a személyi faktor szerepének fel
tárását és elemzését érti). Marosán György 
T ü zes kem ence  című kötetének olvasóiban 
(beleértve kritikusait is) az a benyomás kelet
kezett, hogy a szerző tollát helyenként elmúlt, 
harcos fiatalságához fűződő természetes és 
emberi lojalitás vezérli, s arra készteti, hogy a 
szociáldemokratákat re tro sp e k tiv e  számos pozi
tív vonással ajándékozza meg. Ugyanekkor az 
akkori körülmények bizonyos fokú, objektivi
tással párosult ismerete arra a megállapításra 
késztet, hogy Marosán lojalitása, látszólag ér
zelmi színezetű érvelése több sikerrel közelíti az 
igazságot, mint annak idején a napi politika 
követelményeihez oly szorosan igazodó dogma
tikus történetírás. így a Tüzes kemence becses 
forrásanyagává válhat a Szociáldemokrata Párt 
Horthy-rendszerbeli szerepét reá lisabban  érté
kelő történetírásnak. (Ugyanekkor nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy ameny- 
nyire becses forrásanyaga az emlékirat a tör
ténetírásnak, annyira becses forrásanyaga a 
história az emlékirat-irodalomnak. A memoá
rok önéletrajzok — nyilván önkéntelenül — 
beleilleszkednek a kortárs történetírás keretei
be — már ami a nagy v o n a la k a t illeti.)

Talán kétségbe vonhatjuk egyes kortárs 
visszaemlékezések bizonyos részeinek hitelét. 
(Rosszul emlékezett a szerző? Rosszul a k a rt  
emlékezni a szerző?) Felfedezhetjük esetleg 
bennük a vissza vetített szemléleten kívül az 
emlékezet valamennyi tudatos vagy tudattalan 
eredetű fénytörésének nyomait. Bele kell kalku
lálnunk őket — a szakmai forráskritika is ezt 
teszi. Akár azt, hogy — Pepys állítólag egye
dülálló kivételével — minden vallomást k ö z 
lésre  szá n ta k . Tehát a s z e r ző k n e k  is bele kellett 
kalkulálniok írásaikba a várható társadalmi 
akusztikát; presztízs- és státus-érzékenysége
ket, egyének s csoportok nehezen előre látható, 
de gondos prognózissal nagyjából kiszámítható 
reagálását, amelyek hozzájárulnak a kötelező 
tapintat követelményeinek meghatározásához; 
kijelölik az őszinteség határvonalait.

Ilyen s hasonló fenntartások — hagyomá-
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nyosak. Éppen úgy vonatkozhatnak a francia 
forradalom vagy a második világháború me
moárirodalmára. A kortárs magyar emlék
iratok „struktúraként” egészükben reális 
összképet adnak a Horthy-rendszerröl, annak 
fizikai és pszichikai valóságát közelítik. Talán 
azért, mert a szerzők többsége abban az időben 
kirekesztett, üldözött vagy legalábbis második 
osztályú állampolgár volt, aki természetsze
rűen kívül élt a rendszer „hatalomvédte benn- 
sőségén”. A döntések nemcsak nélkülük,

ellenük  történtek. így módjuk volt rá, hogy 
voltaképpen az egyszerű magyar ember ön
életrajzát s emlékiratait adják egy históriailag 
meghatározott korszakban — azét, akinek 
nagysága abban rejlett, ahogyan e lv ise l te  a 
döntéseket.

Márpedig ba meg akarunk ismerkedni egy 
korszakkal: jól tesszük, ha meghallgatjuk ha
szonélvezőit — s hiszünk kárvallottjainak. Még 
a resentiment is tisztábban lát a konformiz
musnál.

НВШШН1
Siklós Olga

A m a g y a r  d rá m a iro d a lo m  ú t ja  
1945  1957

Vannak könyvek, melyek hibáikkal és hiányosságaikkal együtt is csak dicsérhetők, 
mert megszületésükkel az irodalomtörténetírás fehér foltjait igyekeztek kitölteni. 
S különösen dicséretes vállalkozás, ha valaki oly korszak áttekintésére vállalkozik, 
melyről átfogó tanulmány még addig nem jelent meg, s még inkább az, ha e korszak 
olyan közel van napjainkhoz, hogy szinte még érintésveszélyes. Siklós Olga a tapasz
talt színházi szakember biztonságával vezet végig drámairodalmunk tizenkét eszten
dején, vállalva az elsőnek kimondás vagy elsőnek tévedés kockázatát. Könyvének 
számos megállapításával vitázhatunk s vitázunk is, értékítéletei gyakorta ellentmon
dásra sarkallóak, de könyve egészében alapvető és hasznos munka: olyan fogódzót 
ad kezünkbe, mellyel későbben is nekiindulhatunk e korszak útvesztőit felkutatni.

Könyve bevezetőjében hangsúlyozza, hogy nem filológiai teljességre törekszik, 
hanem elsősorban a kor drámairodalmában kibontakozó vagy meghúzódó tenden
ciákat próbálja feltárni, végigkísérni drámairodalmunk és színházkultúránk fejlődésé
nek fordulópontjait s jelentős állomásait. Ám e bevezető megállapítás ellenére a 
könyv legfőbb erősségének épp azt érzem, ahogy a konkrét drámák s nem az egész 
korszak ellentmondásaiban kíván eligazítani. A könyv időrendbe sorolva kategori
zálja a drámairodalmunkban jelentkező legfontosabb irányzatokat (parasztdrámák, 
üzemi témájú drámák, a békeharcos témakör stb.), s színpadra került drámák drama
turgiai elemzésével hozza közel hozzánk a művet s a születés korát is. Ebből a mód
szerből származnak a könyv erényei és hibái, vagy ha tetszik, hiányosságai is.

Erénye a könyvnek, hogy szakirodalmunkban meglehetősen ritka módon, a dráma- 
irodalmat a kor színházkultúrájának tükrében vizsgálja, azaz a drámák megszületését 
és hatását nem csupán irodalmi kérdésnek tekinti, de pontosan bemutatja egy-egy
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dráma hatókörének színházi erővonalait is. Színházkultúránk és drámairodalmunk 
fejlődésére ugyanis egyaránt jellemzők az olyan s hasonló pompás megfigyelések, hogy 
hogy Sarkadi Imre első drámája, az í? t a  tanyákról (1952) bár lényegét tekintve már 
első alakjában végleges megfogalmazást nyert, mégis, a színház dramaturgiájának 
kérésére-tanácsára Sarkadi még ezer oldalt írt, míg megszületett az a tizenöt oldal, 
melyben sikerült megfelelően sűrítenie a kor megkövetelte szempontokat úgy, hogy 
a drámai anyag a lehetőségekhez mérten ne csorbuljon. S aztán az 1955-ben írt 
Szeptember már egy betűváltoztatás nélkül került, kerülhetett bemutatásra.

Siklós Olga nem korlátozza figyelmét a csupán irodalmi értékű drámákra, hanem 
minden alkotást szemügyre vesz, mely színpadot kapott a korszakban, mert pontosan 
tudja, hogy Fehér Klára vagy Mándi Éva darabjai, tökéletes irodalmi értéktelenségük 
ellenére is, pontos tükrei a korszak irodalmának és színházi életének, s a ténylegesen 
értékes irodalmi alkotások életét is csak ezek torz tükrében lehet megismerni s fel
ismerni. Az értékeket így tehát a könyv mindig az értéktelennel szembeállítva mutatja 
be, felismerve és felismertetve egymáshoz való viszonyukban a korszakban meg
születő értékes alkotásokat, de a színházi és irodalmi életben bekövetkező torzulá
sokat is. A művek dramaturgiai elemzése pedig kezünkbe adja az elsődleges kulcsot 
a kor drámairodalmának megértéséhez, végigkövetéséhez.

Hibája a könyvnek tulajdonképpen kevés van, mert a könyv gondolatmenete a 
maga vállalta úton következetesen halad, a dramaturgiai elemzések pontosak s álta
lában mértékadóak, a szerző a maga választotta mélységhatárig részleteiben is fel
tárja a drámák belső világát. A könyv egysége csak az utolsó ötven oldalon bicsaklik 
meg : a Németh László drámáival foglalkozó részben a szerző lemond korábbi drama
turgiai elemző magatartásáról, és átvált az eleve dicsérés hangjára, mintegy az egész 
korszak drámairodalmának művészi és gondolati csúcspontjaként bemutatva Németh 
László e korszakban született és a korszak végén színpadra került drámáit. Függet
lenül attól, hogy ezzel az értékítélettel nem értek egyet, a könyv belső logikája is 
indokolta volna, hogy a szerző ne adja fel itt sem a dramaturgiai elemzés megkövetelte 
távolságteremtő szemléletet.

Ez a szemléleti fordulat azonban visszamenőleg is rámutat a könyv egy alapvető 
hiányosságára. Felmerül ugyanis a kérdés, hogy egy korszak drámairodalmát és 
színházkultúráját lehet-e a tényleges értékítéletek szintjén vizsgálni akkor, ha a szerző 
nem vagy csak a felszínt érintően vállalja a társadalmi mozgások és ellentmondások 
elemzését, vizsgálatát. A dráma s különösen a színházművészet oly mértékben kötő
dik egy-egy korszak közvetlen politikai és társadalmi kérdéseihez, hogy e kérdések 
megkerülése vagy felületi érintése kétségessé teheti az irodalmi és színházi élet ese
ményeit értékelő ítéletek valóságos értékét is. Siklós Olga könyvében nem a társa
dalmi ellentmondások teljes mélységű elemzése alapján vonja meg a korszak dráma- 
irodalmában és színházi kultúrájában megjelenő tendenciákat (egy ilyen elemzés 
talán még korai is lenne, talán túlságosan is „érintésveszélyes” !), hanem a jól kitapint
ható dramaturgiai jellegzetességek alapján csoportosít, és így ennek segítségével mu
tatja be a jellegzetes vonásokat, kristályosodási pontokat. Pontosan ez a csak dra
maturgiai mélységhatár teszi lehetővé, hogy értékelései pontosak és hasznosak lehet
nek. De ennek a dramaturgiai mélységhatárnak az átlépése a tényleges társadalmi 
elemzés megkockáztatása nélkül, már hamis értékítélethez vezethet. Illyés Gyula 
vagy különösen Németh László drámáinak tényleges megítélése már nem lehetséges
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a társadalmi állapotok alaposabb és kritikai elemzése nélkül. Csak a társadalmi 
összefüggések pontos és következetes elemzése teszi lehetővé egy korszak drámairo
dalmának a maga totalitásában történő megítélését. A felszíni jelenségeket tükröző 
felületes és értéktelen irodalompótlékok jellegzetességeinek megragadása-felmutatása 
természetesen a társadalmi ellentmondások és feszültségek felületi, lényeget külső
ségekbe burkoló jelenségeinek feltárásáig vezethet csak el. Illyés Gyula, Németh 
László, Sarkadi Imre drámái s Déry Tibor Talpsimogatója azonban már nem csupán 
e felületi jelenségek dramatikus illusztrációi, de jól-rosszul, teljességre törekvőén 
vagy az alkotói egyéniségből következően egyoldalúan, már a korszak totalitásáról, 
e totalitás valamennyi ellentmondásáról tudósítanak. E művek is megragadhatók 
természetesen a csak dramaturgiai elemzés szintjén, de minden bizonnyal e művekről 
többet és fontosabbat is el lehet majd a későbbiekben mondani az alaposabb tartalmi 
elemzés szintjén, mint amit s amennyit Siklós Olga elmond.

A könyv egyik legnagyobb erénye, hogy sikerült a kitűzött, de talán még korai 
cél óvatoskodó körülírása helyett (tehát a valóságos tendenciák pontosnak tűnő 
pontatlan feltérképezése helyett), ha filológiailag nem is tökéletes, de a dramaturgiai 
elemzés szintjén a teljes terepet bejáró elemzést kezünkbe adni. A könyvnek mindig 
azok a részei igazán izgalmasak és érdekesek, melyekben az elemzések során a drá
mák belső összefüggései bomlanak ki, és mindig ott válnak ellentmondásossá, ahol 
a társadalmi és elméleti kérdések nem teljes mélységű végiggondolása következtében 
a látszólagos elméleti fejtegetés felületesre sikerül. Sokszor említi például a szerző 
a politikailag hasznos, de művészileg gyenge művek kategóriáját. A drámák konkrét 
elemzése során Siklós Olga gyakorlott színpadérzékenységgel bizonyítja be, hogy 
ezek a drámák színpadon tulajdonképpen életképtelenek s haszontalanok is, de 
elméletileg mégis zavaró annak a lehetőségnek a tisztázatlansága, mely szerint létez
nek politikailag hasznos, de művészileg gyenge művek. Ugyanis nehéz elhinni, s 
ezt a könyv nagyon átgondoltan elemzi-bemutatja, hogy Az élet hídja (például) 
politikailag hasznos volt, mert Rákosi személyes közbeavatkozása s a szovjet jég
törők felvonulása megmentette a hidat, tehát a dráma egyértelműen bemutatta 
Rákosi és a szovjet jégtörők nagyságát, ami politikailag hasznos volt (mármint a 
korabeli kritika szerint), de a dráma művészi-emberi hitele ezzel teljes csődbe kerül, 
mert hiszen minek erőlködtek az emberek, minek éheztek, fáztak, kockáztatták az 
életüket, minek álltak hősiesen helyt az életüket veszélyeztető munkában, ha Rákosi 
és a szovjet jégtörők úgyis egy csapásra megoldják mindazokat a problémákat, me
lyeket ők három felvonáson keresztül nem tudtak. Ez pedig annyit jelent, hogy az 
egész dráma politikai töltése is ellenkezőjébe fordul, hisz művészi hitele nélkül 
politikai hitelét is elveszti a műalkotás. Siklós Olga könyve szinte minden esetben pon
tosan elemzi a drámák művészi gyengeségeit, de ezeket az elmélet szintjén nem kí
vánja konfrontálni azok politikai hasznosságával. Ezért lehetséges az, hogy bár 
megállapításaival legnagyobbrészt egyetérthetünk, a könyv elolvasása után hiány
érzetünk van, mert hiszen a legizgalmasabb kérdések maradtak homályban.

Ez a hiányérzet azonban hasznos hiányérzet. Arra sarkall, hogy tovább bővítsük 
ismereteinket, a korszak irodalmát, színházi életét és társadalmi ellentmondásait 
tovább vizsgáljuk-kutassuk, hogy közelmúltunk politikai és művészi eseményeit 
alkotóan összegezve ne csak drámanézőbe mehessünk közelmúltunk ellentmondásai
hoz, de valóban mély és tartalmas fölismerések, drámairodalmunk jelenét s jövőjét
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is meghatározó értékes összefüggések megállapításáig is eljuthassunk. Hogy ne csak 
dramaturgiailag elemezhessük a közelmúlt eseményeit, de teljességükben, művészi 
és emberi mélységükben is. Ehhez pedig mindig elsődleges forrásunk le"z Siklós Olga 
alapvető könyve.

(Magvető, 1971) Szigethy G ábor

Varga József

A dytól m á ig
Varga József tanulmánygyűjteményének el
ső rokonszenves vonása az, hogy eltér a folyó
irat-közlemények egyszerű egymás mellé illesz
tésének, könyv formájú kiadásának elharapózó 
gyakorlatától. Címadásával, utószavában is 
hangsúlyozza, hogy írásainak válogatására és 
kötetté-szerkesztésére törekszik, e részletek 
puszta összegénél több: új egység kialakítására. 
Az induló Adyról képet adó Irodalomtörténeti 
Füzete, róla szóló résztanulmányai, majd szin
tetikus igényű Ady-könyve után ismét Ady 
neve, szelleme jelzi a kiindulópontot, egyben 
egy kutatói program folytatódását.

Ady tanulmányaiban a nagy költő és publi
cista elválaszthatatlanságát húzta alá, a hatal
mas látomások és társadalmi-politikai gondo
latok egységét, az e g é s z  Adyért szállt síkra. 
Mint egy jeligeként megismétli végkövetkez
tetéseit a kötet élére helyezett két rövidebb 
írásában ( A d y  ig a z i  k o rsze rű ség e , A z  e g é s z  
A d y é r t) ,  melyek funkciója itt: alapelvek le- 
szögezése, kezdőhang megadása. A kötet tar
talmát jelentő öt ciklus közvetve idézi meg 
Adyt; irodalmi, történelmi-politikai kortársait, 
utódait, egy-egy „Dunatáji mestert”, egyetemes 
irodalmi érdekű kérdéseket tárgyal. így első 
pillantásra úgy sejthetjük, hogy az Ady-korszak 
kutatása során tovább-ágazó utak, problémák 
bontakozásának, új eredményeknek lehetünk 
elsősorban tanúi. De a közelebbi ismerkedés 
nyomán úgy tűnik, hogy lényegében két részre 
tagolódik a kötet. Első részét a két első ciklus 
képviseli ( A rc o k  a  N y u g a t e lső  n em zed ék éb ő l;  
V issza p ere lt n em zed ék ) ; másikat pedig az 
A d y  h a lá la  utánna) kezdődő egy nagyobb,

két kisebb egység. Két rész, mely egyúttal 
a gyűjteménynek, szerzőnek, módszerének is 
két arca, kétféle értékelési lehetősége is.

Megvallom, én az első rész tanulmányati 
emelem ki a kettő közül, bennük látom a kötet 
középpontját, értékét, többféle okból. Ez az 
első két ciklus az, amelyben tapasztalható 
a szerző idézett szándékának megközelítése, 
ezen belül épülnek, támaszkodnak egymásra 
az egyes, különböző alkalommal, időszakban 
keletkezett, különböző műfajú írások. Más
más szerző, más-más mű kapcsán, de egy
ségesen, elevenen idézi meg a századelő vilá
gát, azon belül is az elfeledettebb, a homályba- 
kerültebb munkákat, személyeket, részleteket 
— a soron levő feladat-teljesítés, sokszor az 
utókor helyreigazító felelősségének, értékes 
örökség megőrzésének nemes szenvedélyével. 
Ügy jelenik meg ez az időszak Varga J ó z s e f  
sorai nyomán, mint „vajúdó-forrongó világ”, 
melyben „elementáris erővel tört fel” „a vágy, 
hogy az új magyar művészet egyszerre legyen 
korszerű és magyar” . (K o d á ly :  „ V issza tek in -  
t é s ” -e )  Olyan „sokrétű művészi megújulást” 
idéz, amely egyben a társadalmi megújulás, 
a szocializmus szervezkedésének elválasztha
tatlan társa, előkészítője — még ha nem is 
mindig tudatosan —, még ha sokszor ellent
mondásosan vagy megtévedő formában is. 
így kerül kötete első részének középpontjába 
a századelő „sokat rágalmazott, félremagyará
zott, tévedésektől sem mentes, de lényegében 
nagy nemzedéke” — ahogy H orváth  Z o ltá n  
könyve kapcsán meghatározza. Összefonódó 
tanulmányai sorában tisztázza, kiemeli, egymás 
mellé állítja e korszak, e nemzedék háttérbe 
szorultabb alakjait, pályáit, torzóban ma
radt kezdeményeit J á s z i  O szk á r  életművének 
első, haladó periódusának elismeréséért, meg
mentéséért harcolva (F u k á sz  G yö rg y  — vita);
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H a tvá n y  L a jo s  sokoldalú, alig felbecsülhető 
értékű munkálkodását felelevenítve; a haza
térő emlékiratainak kortörténeti becsére figyel
meztetve. Ki kell emelnünk K á ro ly i M ih á ly  
nemes emberi portréját, ahogy Varga J ó z s e f  
a történeti tények, emlékiratok alapján kibont
ja. Külön kell méltatnunk azt a figyelmet, amit 
például K á ro ly i vagy J á sz i pályája derékba tö
résének szentel, amint felbecsüli az 1904-18- 
as, műkritikus B ölöni ilyen értelmű működése 
megszakadásának jelentőségét. Az egész nem
zedék példája és tapasztalatai nyomán úgy 
emeli ki a „világot megváltó illúzió, hala
dásba vetett hit, feltétlen optimizmus” jelen
létét írásaikban, hogy azt az átélt megpróbál
tatások képével egészíti ki és hitelesíti is egy
ben. (B ö lö n i G yö rg y : A  m ű k ritik u s és p u b lic is 
t a ) . Azoknak az erőknek számbavételét kez
deményezi, amelyeket úgy jellemez, mint „so
kat ígérőén tehetséges, nagyra hivatott, for
radalmas intelligenciát”, „mely a Nyugat, 
a Világ, a Népszava, a Huszadik Század, a Ga- 
lilei-kör, Társadalomtudományi Társaság körül 
csoportosult.” (P o g á n y  J ó zse f:  K u ltú ra  — á l
ku ltú ra )

E problémák tisztázása során irodalmi él
ményeinek felevenítései szemléletes képpé áll
nak össze, L eszn a i A nn áék  körtvélyesi kertjé
től, felvidéki paraszti-úri légkörétől a vidéki 
városból nagyvárossá serdülő Budapest H a t
ványnál, S ch öpflinnél tükröződő világáig; a Ter- 
■sártiz&y-emlékekben, H a tvá n y-levelekben oly 
másként visszatérő „nagy kor — nagy neveiig” . 
Ugyanakkor a részleteket, árnyalatokat is értő 
szeretettel igazítja egységes képpé, valósághű
ségéért szót emelve. E munka során két erényét 
kell megemlítenem. Egyik: az a figyelem, ahogy 
itt és később is kötetében jelen vannak, sorra 
idéződnek B alogh E dgár, S in kó  E rvin , F ábry  
Z o ltá n , S ia b é d i L á szló  alakjai, véleményei, 
gondolatai is, szintén, gyakran elfelejtett szel
lemi forrásainkat előtérbe vonva. Másrészt: 
külön említést érdemel a történetiség védelme, 
a szemléletbeli torzítások elleni védekezés, 
amikor például joggal tiltakozik az ellen, hogy 
polgári radikális gondolkodóktól marxista el
veket kérjünk számon (Jászi-vita).

Bár időrendben a kötet másik részéhez sorolt 
ciklusok állnak közelebb a mához, — a kötet 
..maiságát” is a kiemelt írásokban látom, 
azok elemzőbb, távolibb, lényegesebb össze
függéseket feltáró jellege miatt. Eleven példája 
ennek B ölöni, aki század eleji forradalmi művé
szet-kritikai gyakorlata révén volt képes az 
50-es évek képzőművészete esetében is tisztán, 
lényeglátó módon ítélni, — ahogy Varga J ó z s e f

ismét közvetlenül mának-szóló gondolatként 
hangsúlyozza ezt, — joggal. A ma élő írókról 
szóló ciklusok darabjainak legnagyobb része 
recenzió, annotáció-jellegű, fajsúlyú. Az előbb 
megismert kutató képét az olvasgató, olvas
mányait mások figyelmébe ajánló ismertető 
arca egészíti ki. Ha az első részbe sorolt ta
nulmányoknál az egységbe illést emeltük ki, 
— itt mozaikszerűségről beszélhetünk. Színes 
arcképcsarnok ez, — I lly é s , N ém eth  L á sz ló ,  
S za b ó  P ál, I llés E n dre  könyveitől a F ábry  élet
pálya, S zabéd i-költészet méltatásáig, s ide 
illeszkednek a K r le ía ,  Ivó  A ndric-cikkek, S z a 
b o lcs i Bence, K ö p e c z i  B é la , T u róczi-T rostler  
munkáinak taglalásai is. De a számbavétel, 
felleltározás, körvonalak felrajzolása, — be
nyomások, jelenségek rögzítése elsősorban, 
mintsem már kialakult, mélyebb összefüggések
re rámutató elemzéssor. A könyvek tartalmá
ról, érdekes adalékokról értesülünk, érdeklő- 
désünkat ébreszti fel inkább, mintsem lénye
ges, irodalomtörténeti, kritikai ítéletet formál 
Megállapításai, jelzői inkább egyszerű kijelen
tések, mintsem az értékelések miért-jeire vála- 
szolóak. Például „Az élő magyar próza egyik 
nagy ága” — olvashatjuk Illyés prózájáról, 
ennek bővebb értelmezése nélkül;avagy: miért 
tartozik S zabó  P á l lényegében „legjobb novellis
táink körébe” ? Erre vonatkozaón sem kapunk 
kielégítő igazolást. Úgy véljük, ez a könnyedebb 
kezelésmód az, ami általunk kettéválasztott két 
rész hasonlításánál az előbbi javára billenti 
a mérleget, s amely a fentieken kívül meg
mutatkozik például Ady kétféle idézésében is 
(előbb: lényszerűén, — utóbb ötletként sokszor, 
például N ém eth  L á sz ló  L án yaim n ál felemle
getése stb.) ; átalában az analitikus, lényegki
bontó magartással szemben egyszerű leírás, az 
író önmagával való jellemzése uralkodik, gyak
ran találkozunk túl hosszú idézetekkel (például 
a tanulmányban szakaszainak szerepeltetése).

Összegezve: a kötet első ciklusainak Írásai
ban, a századelő világának, kérdéseinek értő 
megvilágításában vélem felfedezni a tanul
mánykötet fő értékét. Egyúttal ebben az első 
részben látom megvalósítva a szerkesztői szán
dékot, a belső egység létrejöttét is. A második 
rész más fajsúlyú, más igényű, — ismertetés, 
népszerűsítés rovatba sorolható, így inkább 
velénépműsünk nyer vele. Természetesen a to
vábbi kutatómunka útjelzői, nyersanyagai is 
egyben, későbbi mélyre ásások előmunkálatait 
jelenthetik. Tán nem tévedés, ha úgy vélem, 
hogy Varga J ó zse f tő l nem áll távol a kétféle 
igény egyesítésének szándéka. Úgy tűnik, kis
sé saját eszményét is megfogalmazza, amikor
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S c h ö p flin  A ladárt előnyben részesíti a „több 
új gondolatot hozó” Ig n o tu ss za l  és a „mesz- 
szebb jutó” L u kács G y ö r g y g y e l  szemben, 
„a megértés képességéért s írói nyelven való 
tolmácsolásáért”. „Olvasható kritikát írt!” — 
kiált fel elismeréssel. Méltányolnunk kell ezt 
a törekvést, még ha végezetül jelezzük is, hogy 
a kritika, a különösen a tudomány-nevet ki
érdemelni kívánó irodalomtörténet olvas
mányosságának, avagy fogalmiságának ; írói 
módszerének, vagy tudományos kezelésének 
kérdése külön lapra kívánkozó vita lehet.
(  S zép iro d a lm i, 1970)

S zéles  K lára

A z u tak  ö s s z e é rn e k ?
Fontos és jelentős kiállítás volt 1970 decem
berében a Műegyetem R épületében. A mai fia
tal magyar képzőművészek két legnagyobb 
csoportosulása: az Iparterv-csoport (akik nem 
ipari formatervezők, de rajtuk ragadt ez a név, 
mert a két csoportkiállításuk 68-ban és 69-ben 
az Iparterv kultúrtermében volt) és a Szürenon- 
csoport most közösen állítottak ki.

Fontos ez a kiállítás, mert egy nemzedék 
arca rajzolódik ki belőle. És még fontosabb 
az, hogy ez a két, különböző gondolati ala
pon álló, számottevő csoportosulás egy helyi
ségen belül, a konkrét művek szintjén talál
kozott és került szembe egymással.

Legelőször üdvözölnünk kell ezt a találko
zást, mely remélhetőleg gyümölcsöző lesz mind
két csoport alkotói számára. S valószínűleg az 
lesz, mert a kiállított művek egymás ellentétes 
fényében élesebbé teszik a problémafelvetések 
kontúrjait.

A  gondolati vízválasztó a két csoport kö
zött azon a kérdésen húzódik keresztül, amit 
először Ady fogalmazott meg egyértelműen 
a magyar művészetben, és amely kérdés azóta is 
a legélesebben fisért : lehet-e a magyar európai ?

A két csoport, ennek a kérdésnek tükrében, 
önmagán belül sem teljesen homogén. Ez ért
hető is. De a két alapállás világos: a Szüre- 
non elsősorban a mi társadalmi közérzetünk 
tudatos vagy ösztönös vállalásával próbál 
a magyar művészet folyamatosságába bele
illeszkedni, az ipartervesek pedig a mai 
nyugati képzőművészet áramlásához kíván 
csatlakozni. Az Iparterv-csoport ideológusa, 
Sinkovits Péter így fogalmaz : A kiállítás (Ipar- 
terv-kiállítás, szerző megj.) koncepciója az volt,

hogy azokat a művészeket mutassa be, akik 
az aktuális törekvések legjellemzőbb változa
tait képviselik. Ezek a fiatalok nem folytatták 
közvetlenül a hagyományokat, hanem a világ 
művészetének jelenlegi állapotában próbáltak 
tájékozódni, a leghaladóbb avantgárd törek
vésekkel együtt lépni.

Itt kell megjegyeznem: a szakadék a két 
csoport között nem olyan mély és merev, mint 
az az eddig elmondottakból kitűnne. Sok 
— fontos — közös mozzanat van a két cso
portban, de ezek megtárgyalását terjedelmi 
okokból el kell hanyagolnunk. Ezért inkább 
a különbözőségekre helyezem a súlyt, és fő
ként azt kísérlem megvizsgálni,maguk a konk
rét művek hogyan viszonyulnak a magyar
ság-európaiság alapkérdéséhez.

Mit jelent elsősorban ez a kérdés : magyar
ság-európaiság? Mint az ilyen kérdésfeltevé
sek általában, a kizárásra kényszerítő : magyar
ság v a g y  európaiság, helytelen szemléleten ala
pul. A helyes megközelítés az összekapcsoláson 
nyugszik: magyarság é s  európaiság.

Le kell szűrnünk annak a helyzetnek követ
kezményeit, hogy tarthatatlanná vált a század
elő lebecsmérlő meghatározása: a ba lkán iság  
(eredendően hamis tudati) kategóriája. Ma
napság az igazán balkáni Bulgária is jól fejlett 
ipari államnak számít egy újonnan felszabadult 
afrikai ország mellett. E század első felének 
kelet-európai városi értelmisége az europäer  
jelszó alatt vonult a nyugati kultúra asztalához 
egy kis morzsacsipegetésre.

Azóta — a társadalmi változások és egymás 
mélyebb megismerése miatt — a helyzet köl
csönösen megváltozott.

A mai nyugat-európai értelmiségnek nem 
jelent többé valami torz, barbár egzotizmust 
sem Kelet-európa, de még Távol-Kelet sem. 
Ma ők figyelnek bennünket, de egész Kelet- 
Európát, Kubát vagy legújabban Chilét is.

Részben ennek a megkülönböztetett figye
lemnek a (kulturális) vetülete a lengyel, cseh 
vagy magyar filmrendezők nyugati sikere.

Ha a magyar képzőművészet valamikor is 
fel akar zárkózni a világ élvonalához, csak 
önmaga vállalásán juthat el ide.

Magyar képzőművésznek lenni nem azt 
jelenti ma, folytassuk ott, ahol Szinyei Merse 
vagy Rippl-Rónai abbahagyta. Nekünk a má
val kell szinkrónba jutnunk. De mindent csak 
organikusan, saját, belső, logikus alapról le
het megcsinálni.

A minimal art folytatása a logikusan létre
jött konstruktivizmusnak, és az amerikai pop 
art is organikusan jött létre az amerikai méretű
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konzum-társadalomból és a korai amerikai 
művészet örökös tárgyközeliségéből.

Hogy ezeket az ott organikusan létrejött 
nyugati áramlatokat ide egy az egyben átve
gyük, az üres fantazmagória. Miután az alko
tók nem a mai világunkra, hanem a nyugati 
képzőművészeti folyóiratokra támaszkodnak, 
szociológiai abszurdum, hogy ily módon 
— egy szűk, hisztérikus, sznob réteget leszá
mítva — valós műélvező közönség jöjjön létre.

Hosszabb távon e szűk, sznob rétegben 
sem bíznék, mert ők csak a divat szelében 
kóvályognak. Mivel ma a nyugati képzőmű
vészeti lapok azt írják: a pop artnak és a mi
nimal artnak befellegzett, most a conceptuel 
art a sikk, vagy inkább ’chic’, hamarosan ők is 
odébb fognak állni. Márpedig műalkotás kö
zönség nélkül — ez abszurdum.

Sinkovits Péter elképzelése a kihagyásos 
Nagy Ugrásról rokonszenves, de naiv ábránd.

Érzi ezt a két minimal art-os, Bak Imre 
és Nádler István is. Ők a maguk minimal ári
jához megpróbálnak gyökeret keresni a ma
gyar népművészeti motívumokban. És minél 
inkább sikerül ez nekik, annál inkább kezdik 
meglelni a bartóki szintézis felé vivő utat.

Hasonló a helyzet Lakner László esetében. 
Lakner pályája a kiállítás résztvevői közül 
a leghosszabbak közé tartozik, az 50-es évek 
végén indult, Csernus egykor nagy hatású 
szürnaturalista csoportja környékén. Amely 
csoport szintén a nyugati képzőművészettel 
szembeni lemaradásunkból kísérelt meg le
faragni valamennyit egy specifikusan magyar 
szürrealizmus megkonstruálásával. Akkoriban 
e csoport létrejötte várható és időszerű volt, 
sőt útkeresésük formai oldalával is — hogy 
éppen a szürrealizmushoz próbáltak csatla
kozni — egy adott kelet-európai alapállásnak 
feleltek meg.

Gondoljunk bele: bár hamarabb, mint ná
lunk, de a nyugati képzőművészethez képest 
szintén elkésve, Bécsben (Wiener Schule) és 
Prágában, tehát a monarchia utódállamaiban, 
ugyancsak hasonló (és kissé üvegházi) csopor
tok jöttek létre.

A magyar szürnaturalista csoport egy szük
ségszerűségnek felelt meg, a Rákosi-évek kény
szerű kihagyását igyekezett pótolni, de csak
hamar világossá vált; az idő közben nálunk is 
továbbment. Emiatt a 60-as évek elején a cso
port szétszóródott, és volt tagjai különböző 
irányokban kerestek kibontakozást.

Lakner a pop art felé próbált kiutat találni. 
És itt újra, élesen felvetődik alapkérdésünk: 
a magyarság—európaiság viszonya.

Szinte kézzel tapinthatóan, Lakner minél 
inkább vállalta a szellemi exportőr szerepét, 
annál inkább idegenné vált a magyar valóság
tól. Zsákutcájának végső pontja Dorottya ut
cai kiállítása volt.

Sajnos, ennek a kiállításnak kritikusai, ma
gyaros pontatlansággal az egészet újdonságnak 
tartották, vagy pedig — féltve a melegházi 
primőrt — elkerülték a társadalmi kapcsolatok 
kérdését. Ekkor ugyanis lelepleződött volna 
a dolog talajtalansága és légbőlkapottsága.

Laknernak, ezen a kiállításon látott képe 
alapján: Amikor a monarchiának még nagy 
volt a szája — úgy tűnik, éppen a vállalt közép
európaiság alapján, mégis sikerült továbbjutnia. 
Kiállított képe a „K. u. K. csatahajók a Boszpo
ruszon” feliratú soviniszta képeslevelezőlap ha
talmasra nagyított másolata.

A cs. és kir. fellengzős imperializmus gro
teszk és fanyar módon jelenik meg a pop art-on 
iskolázott stílus feszültségében.

Nem szándék nélkül tértem ki ilyen hosszan 
a magyar szürnaturalistákra. Közvetve vagy 
közvetlenül ez a csoport majdnem mindegyik 
kiállító festő előtörténetéhez hozzátartozik. 
Ez a stílus a felszíni, problémamentessé 
oldott Szász Endre-i variációjával a szélesebb 
közönséghez is megtalálta a maga útját.

Méhes László vagy Jovánovics György — 
bár áttételesebben, mint Lakner — szintén 
ettől a csoporttól kapta az indító lökést.

Méhes Langyos víz c. képe: vízben ücsörgő 
hízott kispolgárok megvesztegetően fotószerű 
csoportja újra egy variáció a szürnaturalizmus 
meghaladására. Az időszerűtlen szürrealista 
sallangoktól mentes, fénykép hatású naturaliz
mus ennél a képnél sikeres és csattanósan iro
nikus. A kérdés itt csak az, vajon a továbbiak
ban is folytatható-e ez a stílus?

Jovánovics, akárcsak Lakner — Jovánovics 
egy erős Segal-hatás jegyében, a pop art 
felé keresett kiutat. De itt is újra ugyanaz 
a két probléma: Segal tökéletesen valósághű 
gipszemberei Segal konzum-társadalmának el
magányosodását tükrözik. Nálunk ez a dolog 
azért egy kicsit másképpen néz ki. A másik 
kérdés a folytatás nehézségei: a pop art-hullám 
levonultával — miután a magyar pop át
vétel volt — folytatás nincs. Sajnos, attól tar
tok, Jovánovics kiállított gipszkollekciója 
éppen ezért következetlen és zavaros.

Szentjóby Tamás egy korábbi kiállításon kis 
ledugaszolt üvegben vizet állított ki Hűlő víz 
felirattal, szignálva és évszámmal ellátva. Ez 
az alapvetően művészetellenes Marcel Du- 
champ-i gesztus helyesen sugallta azt: a régi
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művészet halott. Mostani kiállított műve: 
Festmény vakok számára, hasonlóan ideológiai 
gesztus. Festő vászonra felragasztott magnó
szalagcsíkok egy] magnófej végighúzása esetén 
hangjeleket adtak. Vagyis Szentjóby éppen a 
legfontosabbat, a látást kapcsolta ki a festmény
ből.

Szentjóby a Hűlő vizével úgy látszik, iskolát 
teremtett. Erdély Miklós egy termoszt állított 
ki Tavalyi hó felirattal. De sajnos, ez a gesztus 
csak egyszer értelmes, s tökéletesen felszínes 
volt megterhelni a címadó Villon-idézettel 
(Mais où sont les neiges d’antan?). Kiállított 
nagyobb méretű műanyag medencéje, amiben 
kilyukasztott tejkonzervekböl sűrített tej folyt 
élesztökockákra és macesztáblákra, miáltal gáz 
fejlődött az élesztőből, kétségtelenül fanyar és 
morbid humorú. Emiatt Erdély nem vette észre, 
így mindez egy epikus anekdota, ahol, céljával 
ellentétben, éppen a II. világháború náci vé
rengzéseit és a szervezett zsidóirtást bagatelli
zálja el. Ugyanez a kátyú: Erdély attitűdöket 
vesz át a német Vostell-csoportból, és legfeljebb 
magyaros anekdotát csinál belőle.

Hencze Tamás az egyik legszínvonalasabb, 
legkövetkezetesebb kiállító. Kitalált egy olyan 
eljárást, amit senki sem használt a világon: 
fotóhenger végiggördítésével fest ritmikus, el
mozduló konturú foltokat. Színvilága harmo
nikus, és mérsékelten távolságtartó hatású: 
fémes ezüst, sárga és szürke.

A  mobil egy kicsit magyar műfaj. Moholy- 
Nagy indította útjára, majd 50 évvel ezelőtt. 
Kepes György is foglalkozott fénymobilokkal 
és a mobil mai legnevesebb képviselője, Nicolas 
Schöffer, szintén magyar származású.

Ezekhez az alkotókhoz kapcsolódik Ha- 
raszty István is kiállított művével, egy hatalmas 
mobil-géppel, mely belső vezetősínéin acél
golyókat futtat végig különböző hang és fény
jelek kíséretében, míg a golyók induló helyze
tükre vissza nem jutnak. Ez a poétikus gépezet 
azt bizonyítja be a számunkra^ rendkívül szín
vonalas formában, hogy a gép még pszicholó
giailag sem feltétlen emberellenes mechanizmus, 
és nagy méretei ellenére is lehet akár olyan, 
mint egy játékos kisgyerek.

Külön ki kell emelnünk Haraszty igen bo
nyolult gépezetének precíz technológiai pon
tosságát. Márcsak azért is, mert nemrégiben 
Z. Gács György gondolatilag is, technológiailag 
is jóval egyszerűbb mobiljait a technológiai 
hibák csírájában hatástalanná tették. Ahogy 
Rózsa Gyula, a Népszabadság kritikusa szelle
mesen írta: hasonlóak, mint nyugati társaik, 
„csak éppen az a magyaros ízű pontatlanság,

mesterségbeli-ipari megbízhatatlanság színezi 
hatásukat, ami a külföldi példákból hiányzik” .

Csáji Attila képei felületi érzékenységének 
jellemzésére Tapiés-t tudnám említeni, akinek 
képi textúrái olyanok, mint az öregemberek 
arca, vagy a kiszikkadt, repedező, spanyol 
föld. Ahogyan a fény hatásait kutatja, erről 
talán a rayonne-ista Larionov juthat az eszünk
be. De Csájinak semmiféle lényegi köze nincs 
se Tapiés-hez, se Larionovhoz. Csájinak meg
van a maga konok útja. Képeit szinte a mono- 
kromitásig egyszerűsítve, taszító fekete és fémes 
ezüst színeket használva indusztrializálódó kör
nyezetünket kísérli meg átérezni és kimondani 
a festészet eszközeivel. És egyút tál ugyanazon 
a képen belül harcot indít az ipari környezet 
ridegsége ellen a kívülről jövő súroló fény vál
tozó hatásának kihasználásával.

Itt említeném meg pontosabban, mit értek 
én az organikus folytatáson. Nem azt, hogy ha 
Csáji a fény festői természetével foglalkozik, 
akkor vegye föl Egry József elejtett fonalát. 
Már csak azért sem, mert Egry a képen belül 
foglalkozott a fénnyel, Csáji pedig a képen 
kívüli fény képen belüli hatását vizsgálja. 
Az organikus folytató festészet problémafelve
tései ne egy elmúlt magyar művészethez kapcso
lódjanak, kötődjenek össze organikusan a mai 
magyar társadalommal, a képek gondolatköre 
gyökereddzen organikusan a mai világunkban. 
S ennek a kapcsolódásnak igényét erősen érzem 
Csáji munkáiban.

Pauer Gyula Pseudo címmel kiállított szob
rait Kant egyik legmélyebb kategóriájával 
a „mintha”, az „als ob” kategóriájával lehetne 
a legjobban meghatározni. Fali reliefje üveg 
alapon egymástól azonos távolságban levő, 
teljesen azonos alakú és nagyságú félgömbök 
sorozatából áll. De ezek az azonos félgömbök 
azáltal vesztik el azonosságukat a szem számá
ra, hogy a fedő szürke és fehér szín különböző, 
egymáshoz viszonyítva szinte zenei ritmusban 
borítja á felületüket. És ennek a szokatlan szí
nezésnek másik furcsa tulajdonsága, hogy a va
lóságban domború felületeken a horpadtság 
érzetét kelti fel. Hasonló „als ob” gondolatra 
épül másik szobra is, ahol a valóságban sík 
fémfelület, szintén színezés révén, gyűrött és 
egyáltalán nem fémszerű benyomást kelt.

Csáji, Hencze és Pauer törekvéseit átgondolt, 
kiegyensúlyozott lehetőségnek érzem. Egy
felől azért, mert olyan irányban keresnek ki
bontakozást, amerre tudomásom szerint már 
nem tapogatódzik. Ennélfogva a másodkézből 
való epigonizmus súlyos vádjában bajosan 
lehetne őket elmarasztalni.
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Másrészt azért, mert ök, „az anyagba leszáll
tak” társadalmunk tudati valóságának helyes 
átélése, és ennek az átélésnek a festöi-szobrászi 
anyaggal való kapcsolatba hozása révén olyan 
ritmus, mennyiség-minőség, fény és anyag vi
szonyokat tudatosítanak bennünk, melyek 
konkrét, mai társadalmi közérzetek és tudat
formák képzőművészeti megfelelői.

Az e képzőművészeti alkotások átal felvetett 
problémák végiggondolása — mert nem öncélú 
játékok az esztétikummal — tehetséges és 
következetes alkotóknál jelentős mélységig fel
tárják számunkra az adott társadalmi tudatot. 
Sőt, még az öncélú festészet is tudósít, ha fel
színesebben is, valamiféle társadalmi tudatról, 
vagy esetleg hamis tudatról. Ebben az esetben 
szociológiai jelentősége van.

Nem könnyű ezeket a végiggondolásokat 
megtennünk. A fényképezés és a film megjele
nésével és tömeges elterjedésével képi látásunk 
egésze természetszerűleg átformálódott. Ez 
a folyamat bizonyos területekről kiszorította 
a festészetet, más, új területeket viszont meg
nyitott a számára.

Maguknak a festőknek a látásmódja is meg
változott.

Fekete Gyula
V allom ás

Fekete Gyula meditációi, morális és nem
zeti kérdésekkel foglalkozó cikkei, rádió
előadásai rokonszenvesen érzékeny és gondol
kodó emberről vallanak. Új könyve is ilyen 
forrásvidékről indul, de gondolatai a regény 
műfajának megfelelően nagyobb koncepcióvá 
állnak össze, és az élet lényegi problémáira 
irányulnak.

Az élet jóvátehetetlenül és visszavonhatat
lanul elmúlik. Az embernek egyetlen lehető
sége az értelmes élet, az értelmes cselekedet 
arra, hogy a halálnál valami maradandóbbat 
alkosson. Óriási felelősség hát az élet, hiszen 
a szépség és tökéletesség lehetőségeit hordozza, 
melyeket az ember ritkán vesz észre, pedig ez 
volna igazi rendeltetése. Ez a felismerés kény
szeríti a V allom ás hajnalig  huszonkilencéves 
hősét a lehető legválságosabb élethelyzetben, 
a közeli kivégzés fenyegetésének őszinte
ségre sarkalló, feszült atmoszférájában arra, 
hogy ismeretlen rabtársának egy egész éjsza
kán át tartó vallomásban beszámoljon életé
nek legfontosabb tapasztalatairól és szándé
kairól.

A film — joggal vagy jogtalanul — nem 
sokkal megszületése után rögtön a kulturális 
érdeklődés centrumába került. Ez az eltagad- 
hatatlan tény is jelentős hatással volt a festé
szet további fejlődésére.

De nem múlt el nyomtalanul a festészet 
fölött a tudományos-technikai forradalom 
vagy a műélvező közönség átrétegződése sem.

Minden eddiginél bonyolultabbá vált a fes
tészet helye a művészetek között, és minden 
eddiginél bonyolultabb a festészet formanyelve 
és e formanyelv és a közönség kapcsolata.

Régóta időszerű már e kérdések tisztázása itt 
Magyarországon, ahol e problémák megoldása 
a történelem hullámverései miatt napjainkig 
elodázódott. De a mai helyzet — egy új festő
generáció színre lépése idején — minden eddigi
nél kedvezőbb. Most jött el az igazi ideje an
nak, hogy feloldhassuk e kérdések feszültségét 
és festészetünk valóban lényege szerint funk
cionálhasson: legyen híradás a társadalmi tu
dat mély rétegeiből.

Rózsa T. Endre

h a jn a lig
Első pillantásra is nagyon nehéznek látszik 

az író feladata. Kísért bennünket a kétely: 
bármilyen okos elveket, gondolatrendszereket 
kapunk, ez a végnélküli vallomás könnyen 
unalmassá és élettelenné válhat. Bár a felvett 
alaphelyzetből logikailag és lélektanilag egy
aránt természetesen következik a vallomás
kényszer, az ilyen mentő magyarázat még 
nem elég ahhoz, hogy biztosítsa az írói szán
dék sikerét. Hősünk ráadásul többször el
mondja magáról, hogy ő középszerű ember. 
Mit várhatunk egy átlagember egész éjszakás 
elmélkedéseitől ?

Fekete Gyula azonban kitűnő leleménnyel 
és nagy fegyelemmel birkózik meg a nehéz 
feladattal. Már azzal is sajátos, sejtelmes 
feszültséget ad a műnek, hogy két elbeszélői 
aspektust vezet egymás mellett. A regénynek 
kettős történése van: az egyiket a főhős első 
személyű vallomásai adják, a másikat pedig a 
külvilág beszüremkedő hangjai. Az elsőt az 
emlékezés szabad, de érzelmi vagy gondolati 
szempontból mindig fontos asszociációi, és az 
életben örökös számvetésre kényszerített aka
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dályozott ember számtalanszor átgondolt, 
aforizmákká érlelt gondolatai hordozzák. Az 
emlékezés mindig képi; történetekre, esemé
nyekre emlékezik az ember, s ezek mozgalmas 
sokaságából jut el a szoborkeménységű gon
dolatokhoz, eszmékhez. Az emlékezés így 
válik alapjává, talapzatává az eszmének, így 
telik meg szikrázó élettel és mély gondolatok
kal a mű. Gyönyörű az élet! — erről akarja 
meggyőzni ismeretlen társát (aki itt az egész 
emberiséget jelenti) névtelen hősünk, és elkezdi 
mesélni az életét. Csak lényeges dolgokra 
figyel, mert kevés az idő. A regénynek ez az 
egyik feszültségbázisa: a jelentéktelennek tet
sző dolgokról is sejtjük, hogy fontos elhatáro
zások, következtetések csírái.

Kiderül, hogy a gyönyörű lehetőségű élet
ben az egyik ember iszonyúan kiszolgáltatott 
a másiknak. Hősünk is csak élete legutolsó 
óráiban lehet igazán őszinte, eddig ettől is 
megfosztotta a kiszolgáltatottság. Szörnyű 
gyermekkora volt, aztán tizenkilenc évesen 
községházi írnok, és kezitcsókolomot köszön 
neki egy görnyedt öregasszony, a katonaságnál 
is megalázzák.. . .  Minden cselekménymoz
zanat a kiszolgáltatottság mániákus gyűlöle
téhez ad egy-egy indokot. Számára a kiszol
gáltatottság mint emberi kapcsolat tény, a 
társadalmi élet szükségszerű velejárója. Ezzel 
szemben megfogalmazódik benne életének 
tapasztalataként az emberi kommunikáció 
pozitív eszménye: az egyoldalú kiszolgálta
tottság, a hatalom nyomában járó örökös 
félelem helyett a „kölcsönös kiszolgáltatott
ság”, amely már nem is kiszolgáltatottság, 
hanem boldog egymásrautaltság. Ez az esz
mény kétszer valósul meg a regényben, mind
kétszer a legintimebb magánéletben, a szere
lemben. Ez a két fénypont beragyogja a regény 
keserű, fekete világát. S bizonyára ezeknek 
köszönhető, hogy a főhős, iszonyú tapasztala
tai ellenére is, lehetőségeiben értelmesnek, 
szépnek látja az életet.

A szerelem az egyetlen lehetőség, amely 
menedéket ad a kiszolgáltatottság ellen. De a 
társadalmi kiszolgáltatottság közepette a sze
relemnek valóban menedékjellege van, s mint 
minden menekülés, ez is kudarccal végződik: 
a magánéletben sem lehet boldogság, teljesség, 
ha a társadalomban kiszolgáltatott az ember. 
A magánéletben elért teljességet mindkétszer 
szétzúzza az ember társadalmi kiszolgáltatott
sága. Hősünk hangsúlyozott középszerűsége 
legenda csupán, illetve annak ékes bizonyí
téka, hogy a becsületes gondolkodás és cselek

vés világmegváltó tettek nélkül is elég ahhoz, 
hogy nagyszerű emberekké legyünk. Nem 
elmenekülni akar a szerelem magánszférájába, 
hanem a magánélet világának megízlelt teljes
ségét szeretné eszményképül a társadalom elé 
állítani. Ezért a mániákus küzdelem a kiszol
gáltatottság ellen, ezért a vallomáskényszer: 
tovább akarja adni az emberiségnek a boldog
sághoz, az emberi teljességhez, a félelem nélküli 
élethez vezető eszmét.,,Ennek az egész éjszaká
nak csak akkor lesz értelme, ha lázadás lesz, 
és ha bizonyít.”

A cselekmény fölé növő, azon eluralkodó 
gondolati anyagot kétféleképpen is frissíteni 
próbálja az író. Egyrészt a cselekménymenetet 
az emlékezés szabad villódzásához igazítja, 
másrészt az új cselekményszálakat megszakító 
technikával, előremutató, érdeklődéskeltő moz
zanatokkal indítja. Már a regény elején meg
tudjuk, hogy hősünktől még a felesége sem 
kérdezhette meg igazi nevét. Ez a rejtvény azon
ban csak jóval később, sok-sok más irányú 
esemény után oldódik fel előttünk. Ugyan
ilyen a Brigitta-motívum. A kegyetlen őrmestert 
viszont először alaposan megismerjük, s 
ennek az ismeretünknek a regény befejezésében 
tárulkozik fel egy újabb értelme is.

A regény atmoszférájának igazi feszültségét 
egyrészt az élet szépségének töretlen hite és 
szörnyűségeinek, borzalmainak ellenképe, más
részt a hős tervezgető kisvilágát egyre jobban 
fenyegető, végül megsemmisítő külső világ 
ellentéte adja. A bezárt ember cselekvésvágya 
(„Mert amit én is tenni szeretnék fontosat, 
maradandót, az még hátra van.”) és helyzete 
közötti feszültség kínzó élménye egyre foko
zódik, a kivégzési jelenet végső szembeszállá
sában éri el a tetőpontot. A börtöncellában ter
vezgető, nagyszerű életre vágyó ember és a 
körötte uralkodó, végül őt is kiirtó világ ellen
téte finom szerkezeti szimbóluma annak, amit 
a társadalmi kiszolgáltatottság közepette halál
raítélt szerelemről mondtunk: ha a makro világ 
ellenséges, a mikrovilág is csak kivégzés előtti 
börtöncellaélet lehet.

Kár, hogy a regény említett kitűnő erényeit 
olykor háttérbe szorítja a bőbeszédű és köz
helyektől sem mentes moralizálás, a regényen 
belül szintkülönbségek keletkeznek, meg
bomlik a gondolat és cselekmény éltető har
móniája. Azonban ezzel együtt is értékes, 
elgondolkodtató könyv Fekete Gyula regénye.

(S zép iro d a lm i, 1971)
Görömbei András
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B o r  A m b r u s

G e n e z á re t
Egy dialógust megszakító meditáció árul
kodik az író idegenkedéséről az öncélúnak 
tartott elbeszélésektől, amelyek „Nyomaszta
nak, hogy nyomasszanak.” S valóban: szer
zőnk tartózkodik is tőlük — novelláit egy
fajta következetes visszafogottság uralja. Hő
seit szintúgy: nem akarja az író őket lelkileg 
erősnek láttatni, kortársai emberségét kis 
e-vel írja . . .  Ám ennek oka nem az, mintha 
csalódott volna az emberben. Nem vonta meg 
tőle bizalmát, pusztán fönntartja a kétkedés 
jogát. Erről vallanak azok a sorai, amelyek a 
L o ttó zó  hősének emlékképeit írják le, hajdani 
beosztottjával való találkozásakor: „A munka
idejét én írtam a bérfelírókönyvbe, s meg- 
megtoldottam. . .  a porért. Lehet, hogy a 
tizenegy gyerekéért is, erre már nem emlék
szem.” Könnyű volna a humánusabb gesztus 
illúzióját táplálni — csak nem érdemes. Bölcs 
távlattal szemléli világát Bor Ambrus; olykor 
úgy tűnik, nem csekély erőfeszítés árán (ha 
például a gyanakvó kora-ötvenes éveket festő 
H uszonn égy jércére  gondolunk).

Ennek a távolságtartásnak fényében meg
lepő, hogy ugyanakkor a ráeszmélés eleven
ségét is érezni az írások olvastakor. „Bámula
tos dolgok vannak úgy rendben, ahogy épp 
vannak” — hangzik az így, kiragadottan, 
szuggesztív dialektikájából sajnos veszítő mon
dat. Tapasztalások elevensége és tapasztalattá 
szűrtsége együttesen hat majd minden novel
lájában. S ez furcsamód azzal a csalóka előny
nyel jár, hogy (nagyfokú hitelesítő ereje foly
tán) művészileg fontosabbnak tüntethet föl 
megbízható, ám nem túl meglepő igazságokat, 
így például: „Harmos, mióta vezérigazgató 
lett, senkit sem ismert meg a régi barátai 
közül.” (T e le fo n szá m o k ). Hogy nem határo
zottabb tömböket farag Bor Ambrus, nem 
vethetjük szemére: így marad hű a (fülszöve
gében nagyon jól megfogalmazott) maga 
vállalta keretekhez: „a tétova erőfeszítéseket, 
a tévcselekvéseket, a mulasztásokat, az . . .  
igazságtalanságokat” mérlegre tenni.

Az írói módszer, amelynek segítségével 
születnek novellái, nem a hagyományos 
elbeszélő-iskola öröksége. „Egy sor ilyen kép 
rögzítődött az emlékezetemben” — írja a 
S za rva sszem b en , s e megfogalmazás alkotó
munkája egy sajátságát tükrözi. A szelekció, 
amely a művészet lényege, Bor Ambrusnál

nem a külvilág önállóvá elemzett (s azután 
szuverénül szintetizált) momentumainak szint
jén megy végbe, hanem ezeknek priméren 
.sorba rendeződött valóságában. Vagyis: mű
vészi érzékenységével az élet kínálta helyzete
ket megbontatlan, egyszeri természetességük
ben fogadja el, s teszi írói alakítás tárgyává. 
Még legkevésbé sikerült darabjai is mintha 
erre hívnák föl figyelmünket: életünk part
talannak vélt pillanataiban is valamiféle 
szituáció részesei vagyunk; akár tudomást 
veszünk róla, akár nem.

Hogy novelláinak legfőbb rendező elve: a 
helyze t, amely élteti őket, arról beszédesen 
tanúskodik a F én yp o n to k , szerda  című. Hősé
ben, amikor hajdani fegyőrével évek után 
találkozik, a börtönlét gyötrő időtlenségének 
bizonytalansága merül föl elemi erővel. N em  
pedig az elfojtott személyes indulat k o n flik 
tusa.', holott lenne rá oka (az ötvenes években, 
maga sem tudja, miért tartóztatták le) s 
lehetősége is éppen: sorsuk külföldi ország 
semleges földjén hozta össze őket. A kötet 
legkiválóbb darabja is éppen szívszorító hely
zetével tűnik ki. Egy tisztes anyagi-emberi 
szintre jutott család tagjai (egyikük kandidálni 
készül) körében a derék öreg szülők, még 
hajdani szűkös létük „öntőformáiba löttyint- 
ve”, az asztalról lefetyelik a kiömlött drága 
bort (P ro b s te y ) . Hasonlóan ehhez az íráshoz, 
az Ó cskavas is (a novella virágzásához jó 
talajul szolgáló) átmeneti korszak hajtása. 
„Kétfedelűsége” arra enged következtetni, 
hogy az író megengedhetne magának az eddi
ginél összetettebb novellakonstrukciókat is. 
Mostani szerkesztőkészségéről azt lehetne 
mondani, hogy bár írásai valóban novellák, 
mégsem igaziak abban az értelemben, hogy a 
dramatikus építkezés, s a vele járó gondosan 
kimunkált, bonyolultan-szigorú logikai váz 
ismeretlen szerzőjük számára. (Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy nem volnának kellőn 
ökonomikusak.) Nagyobb kompozíció, regény 
részleteiként tudnának igazán tökéletesen funk
cionálni. — Érdemes szót ejteni abortiv befeje
zéseinkről, amelyekben soha nem a helyzet 
megoldása, hanem éppen (nem tragikus) 
megoldatlansága csattan el. (É s ha m égse  
m ennénk M u ra n ó b a ? ) E tekintetben rokon
ságot tartanak Mándy Iván elbeszéléseivel. 
Részletjellegükben pedig egy, Mándyhoz
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hasonlóan nehezen megfejthető nagyszerű- 
ségű író, Babel műveivel. Ez esetben is a hely
zetre tett fő hangsúly a közös vonás, s ezen 
túlmenőn a töredékes megformálást maga 
után vonó látásmód hajlama. (Lásd pl. Bor 
E m b e r  m esék-cik  1 usában a pompás Isten  hajlan
d ó s á g á t ,  vagy a K is o lv a só k ö n y v e m b ő l a P á ra t
la n t, de nem egy önálló darabját is, így a 
G ip sz is te n t.)

A címadó írásból való ez az idézet : , , .  . .  mit 
kell itt kombinálni, nem Genezáret a Balaton, 
édesapám . . Az ember soká őrizte értékei 
lassan anakronizmussá lettek — ez a kicsen
gése. S mindebben legszomorúbb az emberek 
elhidegülése egymástól. Erről vall többek közt 
a N y o lc to ro n y  vagy a kiemelkedő Telefon
s z á m o k .  Ennek hőse, hogy megváltozott 
hívószámát tudassa ismerőseivel, egy köteg

levelezőlap fölött sorba veszi emberi kapcsola
tait. S ami eközben megszállja: a sivárság olyan 
érzete, hogy fuldokolva kapkodna emberi 
közelségért, amikor bevégezve számvetését, 
lefekszik felesége mellé: ,,Egy pillanatig gon
dolt arra, hogy esetleg fölkölthetné . . .  Vagy 
késő van? Mindegy: beszélgethetnének. Bár
miről. Egy pillanatig kétségtelenül erre gon
dolt.”

Végezetül: mi az, amit túl az egyes írásokon, 
a könyv egésze sugall? Valami efféle lehet: 
lassan-lassan oda jutunk, hogy nem tudunk 
mit kezdeni egymással. És — akkor magunk
kal tudunk-e majd vajon?! Fájdalmasan idő
szerű kérdés

(M a g v e tő , 1970)
Bárány László

SaSaimcrs P á l

P rov inc ia
A „provincia”, ahova a regény tanár hőse, 
Szilveszter László a fiatalok világmegváltó 
indulatával érkezik, Debrecen, de lehetne 
bármelyik vidéki városunk. Illúziói, tervezge- 
tései mindjárt az érkezésben szembekerülnek 
a valósággal; először a pályaudvar vidékies 
kopárságának, majd — egy elég sablonos 
jelenetben — valamilyen bóklászó részegnek 
ütközőn.

Az ellentmondások később állandósulnak, 
mélyülnek; tartóssá, állapotszerüvé válik az 
érkezés disszonanciája. A diákok kamaszos 
trükkökkel, egykedvűséggel és sok apró, 
csínytevő gonoszsággal fogadják a fiatal tanárt, 
akinek újszerű nézetei, elvei hamar fölborzolják 
a kollégák ellenkezését is.

Ebben a válságban a menekülésnek bonyo
lultabb és ezért izgalmasabb, etikusabb útját 
választja László, amikor harmóniaépítő ösztö
nével tanítványai felé fordul. A tanári kar, 
élén a rigorózus, a maradiságért mindig harcra 
kész és éppen ezért nagyon megvesztegethető 
igazgatónővel egyre hevesebben tiltakozik a 
„új” bontakozó hatalma, fokozódó népszerű
sége ellen.

László mind jobban elmagányosodik. A 
meghódolásra, „beolvadásra” képtelen, az 
áttörésre, elvei, módszere elfogadtatására 
ugyanakkor nincs elég ereje, segítsége. Sala
mon megpróbálja bemutatni, hogyan növeke
dik, mélyül ez a különcségre ítélt világ a kudar

cok és csalódások emberi útvesztőjében. Ezért 
állítja központba a meditációkat, László belső 
párbeszédeit, melyeknek keretjátéka, „szín
pada” rendszerint valamilyen elképzelt vagy 
valóságos múltbeli esemény, történés. Ötlet
nek semmiképpen sem rossz ez a meditativ 
történelemidézés, már-már szubjektív „álom
járás” az időben, de Salamon nem tudja ki
bontani az ötlet lehetőségeit, néhol sematikus, 
másutt semmitmondó vagy egészen erőltetett 
a párhuzamvonás, az asszociáció. Ennek 
tükörképeként vontatottá válik a cselekmény, 
melyet minduntalan megszakít a legtöbbször 
egysíkú vagy éppen magaismétlő önvizsgálat, 
önelemzés.

Salamon — úgy látszik — kedveli a mozaik
szerű építkezést, nagyon vonzódik ahhoz, hogy 
töredékekből építse meg a teljeset, részek 
jelentésében fejtse meg az egészt. Sajnos ez 
általában nem sikerül neki. A mozaikok nem 
egy kibontakozó egész részei, hanem valami 
elképzelt, homályos, a műből megépülni nem 
tudó „egésznek” a töredékei, tükörcserepei. 
Hiányzik a regényből az a belső feszültség, 
ami átjárná a részeket, egyetlen áramlásba 
rendezné és mozdítaná jelentésüket.

A mű nyelve is sok kívánnivalót hagy maga 
után. Salamon előadásmódja visszafogott
ságra, egyszerűségre törekedik^ de valahol 
béklyóvá válik ez a szándék; a visszafogottság 
monotóniába laposodik, és üresen kongó mon-
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clatok sorát eredményezi a rosszul értelmezett, 
alkalmazott egyszerűségigény.

A stiláris és szerkesztés beli hiányosságok 
sok negatívuma még nem dönt el mindent a 
műről, aminek nincs hangulata, zenéje; mon
dandója még lehet.

Ezért kerestük a kifejezés, az előadás hiá
nyosságaira mintegy rácáfoló izgalmas gondo
latokat; a frisseségével, fontosságával magával 
ragadni tudó intellektuális elemzést, érvelést. 
Sajnos, mindhiába.

A mű gondolati centruma a vidékre kerülő 
fiatal értelmiség vívódásainak, beilleszkedés
harcának ábrázolása. Nagyon fontos, mind
annyiunkat érdeklő kérdéskör ez, kár, hogy 
Salamon nem tudja igazán újszerűén meg
ragadni, imponáló eredetiséghitellel elemezni. 
Konklúziói közkeletű igazságokat csoportosí
tanak, és az út, melyen eljut hozzájuk, nem elég 
egyéni, meglepő, érdekes. Vitathatatlan, hogy 
a választott problematika nagyon népszerű, és 
emiatt rengeteg közhely kapcsolódik hozzá, 
ami különösen megnehezíti az újatmondást. 
De még így is sokkal többet ki lehetne bontani 
ebből a lehetőségből. Nem szabadna meg

rekedni az elcsépelt albérletviszontagságok 
leírásánál, a kacérkodó szépasszonyok tár
sadalmi felelőtlenségének, gyér hivatástuda
tának megállapításánál, a kisvárosi „brancs- 
szellem” visszásságainak meglehetősen rutinos 
bemutatásánál. Amit Salamon elmond erről, 
az mind igaz, de ez az igazság nem késztet 
senkit állásfoglalásra, hanem megreked az 
egysíkú, éle nélküli tényközlés szintjén. A 
regény alakjai, akik Salamon szándéka szerint 
egy-egy jellemző magatartás és a hozzá tar
tozó érvelésrendszer típusai lennének, nem 
többek üres bábuknál, akiket az író úgy moz
gat és úgy beszéltet, ahogy éppen kedve tartja, 
vagy ahogy éppen megköveteli azt valamelyik 
szituáció önkényessége.

A szépantalnés, simonottós igazságok föl- 
háborítóak, lázítóak, a fiatalok pályakezdése 
nem könnyű dolog, és általában minden kezdet 
nehéz. De ezt eddig is tudtuk. Az írótól azt 
vártuk volna, hogy valami újat, eredetit, vég
legeset mondjon róla.

(M a g v e tő , 1970)
Belohorszky Pál

S z i l v á s é  L a j o s
L ég szo m j

Kritikusok és művészetszociológusok szá
mára néha érdekes lehet az író nyilatkozata, 
véleménye saját műveiről. Szándék és meg
valósulás különbségének vizsgálatára különö
sen alkalmas S zilvá si L a jo s  új regénye, a L ég 
szom j. Idézem vallomását a borító belső lap
járól: „Az a célom, hogy társadalmi feszültség
ről és igazi emberi gondokról írjak. Ilyen té
mákról lehet unalmasan írni, lehet fordulato
sán, izgalmasan. Én az utóbbira törekszem . . . 
A L ég szo m j tizenhatodik regényem. Folytatni 
igyekeztem benne nemzedékem, a népből jött 
fiatal értelmiség életének analízisét, amit az 
A lb érle t a  S íp  u tcában, a K in ek  a  s o r s a ) ,  az 
O tt fen n  a  begyen, a K ö d lá m p a  és a S zü letésn ap  
jún iusban  című regényeimben elkezdtem.” Pár 
szóban tudósít életéről, regényeiben felhasznált 
élményanyaga eredetéről is: „1932-ben szület
tem, s azóta szakadatlanul benne élek az élet
ben. A gondolkodásomat formáló tényezők 
között a leglényegesebb a gyermekkori kör
nyezet, a nehéz munkából élő emberek életé
nek mikroklímája, a népi kollégium egyéni és 
közéleti felelősségre nevelő közössége, majd

— immár két évtizede — az újságírás. Ebből 
következően sohase kellett »kimennem« az 
életbe, sohase kellett kiagyalt történetek meg
írására fanyalodnom.”

Azért idéztem részletesen Szilvási ars poeti
cának is beillő nyilatkozatát, mert bár 1953 
óta folyamatosan jelennek meg regényei, a kri
tika első könyve a K ö zép isk o lá so k  alapos bí
rálata óta gyakorlatilag megfeledkezett a m ü
v ek  elemzéséről. Szilvási megkapta a maga 
skatulyáját: bestselleríró — regényei nagy 
példányszámban jelennek meg —, akinek ne
vével az irodalmi fórumokban legfeljebb olva
sásszociológiai vizsgálatok negatív példájaként 
találkozunk. Kialakult az a sajátos (az író 
számára is kedvezőtlen) helyzet, hogy a töme
gek igénylik és olvassák Szilvási regényeit, 
a kritikusok pedig eleve elvetik; legjobb eset
ben is csak a több helyen előforduló giccses 
elemekre figyelnek fel, átsiklanak a nagy töme
gek számára pozitív példaként funkcionáló 
alakjain. Ezek a hősök — Bodor József szer
kesztő, Bojtár István elektromérnök, Deák 
Tibor sebész, Kelemen Imre belgyógyász,
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Mikó Imre osztályvezető, Simon Sándor va
dászrepülő, Tatár Márton jogász — az író 
fiktív kor-, sőt osztálytársai. Évről évre, aka
rom mondani regényről regényre együtt öreg
szenek a szerzővel, akár Simenon híres figurája, 
Maigret felügyelő.

A regénysorozat eddigi kötetei: egy-egy ér
telmiségi karrier története a felszabadulástól 
napjainkig terjedő időben. („Nyolcán kerül
tünk Pestre az osztályból, amelyik tizenegy 
esztendeje együtt érettségizett. Mindegyik meg
csinálta a maga karrierjét. . . ” — Albérlet 
a Síp utcában). Izgalmassá — és némileg egy
síkúvá — azért válnak Szilvási regényei, mert 
főhősei valamennyien úgynevezett „nehéz 
emberek” . A regények sémája: a nyolc (néha 
több, néha kevesebb) barát egyike konfliktusos 
döntés előtt áll, társai összefogása átsegíti 
a nehéz napokons többnyire szerelmi élete is 
új mederbe terelődik. A főhős életén keresztül 
megismerjük az utóbbi negyedszázad döntő 
problémáit, változásait.

A sorozat eddigi legjobban sikerült kötete 
szerintem a K in ek  a  s o r s a i  című regény. Fő
hőse, Bojtár István elektromérnök Szilvási 
legjobban motivált értelmiségi figurája. (ASzov- 
jetúnióban végzett, következetes nonkonfor
mista magatartása miatt sokszor szembekerül 
bólogatásra váró feletteseivel, vidékre kéri ma
gát és nehéz körülmények közt „bizonyít” . 
Méltó partnere Dolláros Rozika, a kulákká 
minősített családból származó tanítónő.) Az 
1964-ben megjelent regény főhőse arra a kér
désre, hogy „kinek a sorsa fontosabb, az 
enyém-e, vagy az országé?”, rendkívül rokon
szenves választ ad: „Egy ember vagyok a nem
zedékemből. És ennek a nemzedéknek még 
sokat, nagyon sokat kell forgácsolódnia: ide
gei, egész önmaga elhasználódása árán kell 
kiverekednie minden újat. Elindultunk gyerek
fejjel, hogy valósággá tegyük a szocializmust. 
S kiderült, hogy csak egy-egy lépésnyit lök
hetünk előre a világon. És minden lépésnyi 
előbbre jutáshoz az életünk egy-egy darabját 
is hozzá kell adnunk. Elforgácsolódunk, el
használódunk, de képtelenek vagyunk máskép
pen élni.”

Ez a regény igényessévégel, ökonomikus 
szerkesztésével a tárgyalt kor hiteles tükrözése. 
Kevesebb jót mondhatok Szilvási legújabb 
regényéről, a L ég szo m jró l. Arról szól a törté
net, hogy Simon Sándor őrnagy, szuperszó- 
nikus vadászrepülő, szanatóriumba kerül a tü
dejében támadt góc miatt. Barátai 25 íven (!) 
keresztül próbálják rávenni a szükséges ope
rációra, mely után lökhajtásos gépen többé

nem repülhet. A kapacitálás meghozza ered
ményét, Simon a műtőasztalra fekszik, miután 
előbb ripsz-ropsz megnősül — elveszi a szana
tóriumban megismert medikát, Klárit, aki 
barátai szinte a karjába tereltek —, felesége 
pedig gyermeket vár . . .

A regényben igen sok a realitás elleni vétek. 
A könyv elején Simon részt vesz egy lengyel- 
országi hadgyakorlaton. A búcsúesten meg
ismerkedik egy lengyel asszonnyal, aki — mi
lyen kicsi a világ! — gimnáziumi osztálytársa, 
Bojtár István egyik szerelme volt. A szerelmi 
szálak különösen irreálisak a Légszomj-ban. 
Mintha Kisfaludy Károly valamelyik plánum- 
szövő mestere működne kedve szerint. Aztán 
ahogy Simon udvarol! Csak úgy záporoznak 
szellemeskedései. Pl. „Minden váláshoz leg
alább egy férfi és egy nő kell.” Vagy: „A nők 
általában azt szokták megjegyezni maguknak, 
hogy az adott férfinak van-e vagy nincs-e fele
sége.” A legszebb „A nő bimbó korában virág 
akar lenni. Ha virág, bimbó lenne újra. És ha 
se egyik, se másik, férjhez akar menni.” 
E közhelyek bármely Molnár Ferenc-darabban 
is megállnák a helyüket. (Bár Molnárnál a ha
sonló bemondások helyénvalóbbak, hiszen 
a lipótvárosi szalonokban valóban így szelle- 
meskedtek a század elején. De: egy kandidátusi 
értekezésén dolgozó őrnagy szájából az efféle 
közhely több, mint valószínűtlen . . . )  Aztán: 
az emberek olyan jók, mintha Jókai-hősök 
lennének. Az egyetlen negatív figura Klári 
papája, a minden körülmények között konfor
mista főszerkesztő. Igaz, róla is csak a lány 
elbeszéléséből értesülünk. A barátok persze 
társalognak is. Minden találkozás jó alkalom 
az ivásra és a csevegésre. Megtárgyalják az 
időszerű kérdéseket, alig magasabb színvona
lon, mint a Szabó család heti műsorában. Szó 
esik többször is Che Guevaráról, Torresről, 
a kolumbiai pap-partizánról, a tupamarok-ról, 
az ifjúság világmegváltó szerepéről (Marcuse 
után, szabadon), arról, hogy „a mai magyar 
labdarúgónak nincs labdaéhsége, csak pénz
éhsége van”, a vatikáni zsinatról és a holdra- 
szállásról, — hogy csak a leggyakoribb témá
kat említsem.

Szilvási bizony túlírta ezt a könyvét, és 
a kelleténél többet kacsintott az olvasó elvárá
saira. Pedig — utaltam már rá — tud szer
keszteni, az írói mesterség fogásait rutinosan 
(sajnos, túl rutinosan), kezeli s még ez elhibá
zott regényében is akad egy minden kritikát 
kibíró mellékalak: Farádi Elek, az ötvenes 
években bebörtönzött kommunista államtitkár. 
Azt nem is dicsérem — alapvető követelmény
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ez esetben —, hogy az író a szuperszónikus 
repülést és a tüdőbaj egyes stádiumait, gyógyí
tásának módjait alaposan ismeri.

Szilvási Lajos első regényét tizennyolcéves 
korában írta s még ma sem töltötte be negy
venedik életévét. Jó lenne, ha következő művei

ben igényesebb lenne önmagához és lektűr 
helyett igazi irodalmat adna a dolgozók széles 
rétegeit felölelő olvasói kezébe.
(S zép iro d a lm i, 1970)

Tasi József

1fitaiij Szjomin

H eten  e g y  h á z b a n
„Ez az a ház, ahol semmi sem változik, 
ez az a ház, ahol áll az idő . . . ” — jellemezhet
nénk a Kovács András filmjéből jól ismert és 
néhány éve még oly népszerű sláger szavaival 
Szjomin első magyarul megjelent könyvének 
színhelyét. Ebben a „város peremén” önerőből 
emelt vályogépületben él a kisregény hét fő
szereplője, akiket nem is annyira az őket egy
máshoz fűző rokoni szálak, mint inkább a 
szükség kényszerített így együvé, hiszen három 
különböző nemzedékhez tartoznak, és ezért 
más-más szemmel nézik a körülöttük változó 
világot, eltérő élettapasztalatok alapján ítél
keznek róla.

A család feje vitathatatlanul Nyuci — ez az 
egyszerű, talpraesett, energikus munkásasszony, 
aki férje hősi halála után egyedül nevelte, 
ruházta, iskoláztatta két gyerekét — Irkát és 
Zsenykát —, és a fárasztó gyári munkanap 
után is volt elég ereje ahhoz, hogy vezesse a 
háztartást — késő éjjelig takarítson, főzzön, 
mosson, varrjon, bajlódjon kissé szenilis, süket 
édesanyjával és anyósával, a hetvenöt éves 
Manya nagymamával. A ház voltaképpen ez 
utóbbié, akinek halála után az unokák — 
Irka, Zsenyka és Nyuci elhunyt sógornőjének 
lánya, a Manya nagymamával együtt lakó, 
meglehetősen ledér erkölcsű Nyinka — fogják 
örökölni. Nyuci sehogysem tud belenyugodni 
abba a gondolatba, hogy a végrendelet nem 
tesz említést róla, annak ellenére, hogy ő volt az, 
aki a háziasszonyi teendőkön kívül tizenöt 
esztendeje maga végezte a férfiakra váró mun
kát is: tapasztotta, vakolta, meszelte a kuny
hót, javította a tetőt, kapálta a kertet, össze
drótozta a düledező kerítést. Nem is múlik 
el nap, hogy az őt ért „rettenetes” sérelmet el 
ne panaszolná velük élő vejének, Viktornak.

A hat nő társaságában Viktor az egyedüli 
férfi. Értelmiségi családból származik, maga is 
újságíró, és úgy cseppent bele ebbe a környe
zetbe, hogy szülei nem tudtak összeférni fele
ségével, Irkával. Elfogulatlanul, a kívülálló

szemével figyeli és raktározza el emlékezetében 
az eseményeket, beszélgetéseket.

A múltnak ezek a fotográfiái pontossággal 
rögzített emlékképei elevenednek meg Viktor 
agyában egy olyan pillanatban, amikor a hét 
ember útja már végérvényesen elvált, és a kis 
közösség egyszer s mindenkorra felbomlott. 
Neki sikerült valóra váltania álmát, újságíró 
lett, és bent lakik Irkával a városban. Zsenyka 
megnősült, és az asztal mellett vidáman iddo- 
gáló társaság — rokonok, barátok, ismerő
sök — egész nap azon szorgoskodott, hogy a 
többi külteleki épülethez hasonló vályogkuny
hót emeljen nekik. „Nyújtsa fel a kezét, aki
nek van apja” — indítványozza egyikük, és 
a hirtelen beálló csönd készteti Viktort arra, 
hogy elgondolkozzon: valóban csak a háború 
lenne a munkástelepen élő „apátián nemzedék” 
elmaradottságának és életvitelének egyetlen 
oka?

Felidézi Nyuci és Manya nagymama tör
téneteit saját életükről, a háború éveiről, a 
szomszédokról, leperegnek előtte saját élmé
nyei: a ház átalakítása, Irka szülése, Valerka 
részegen elkövetett gyilkossága, a Zsenyka 
barátaival folytatott eszmecserék, — és ennek 
kapcsán az olvasó előtt feltárul egy öntörvé
nyű, autonóm világ, melyet jóformán érintet
lenül hagyott a történelem szele. Az emberek 
élik a maguk egyhangú, szürke életét — dolgoz
nak, isznak, gyereket szülnek, meghalnak, és 
oly nagy köztük a megszokás kohéziós ereje, 
hogy egyöntetű ellenségeskedéssel fogadnak 
minden olyan kívülről jövő kísérletet, amely 
változtatni próbál a dolgok kialakult rendjén. 
Ezért utasítja vissza Nyuci is kérőjét, ezért 
néznek görbe szemmel Viktorra, mikor tanú- 
vallomásával nem igyekszik a „közülük való” 
gyilkost tisztára mosni.

Az utca, melyben csupa földszintes ház 
található, egy nyitott könyv, egymás előtt nem 
szégyellik titkaikat, de a külvilágról nem vesz
nek tudomást. Csak Viktor sorsának alakulásá
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ból következtethetünk arra, hogy az 50-es 
évek végén járunk, és oszladozóban van az 
állandó gyanakvás és bizalmatlanság légköre, 
amit azon is lemérhetünk, hogy ostoba histó
riának mernek nevezni — igaz, még elég 
bátortalanul — olyan tetteket, melyekért ko
rábban a főiskoláról való eltávolítás volt a 
büntetés. A munkástelepen lakóknak életét 
azonban ezek a változások nem befolyásolják. 
Olyannyira beléjük idegződött egy bizonyos 
mentalitás, hogy még a környezetből kiszakadt 
Irka sem tudja kigyomlálni magából azt az 
ellágyulást, melyet a külvárosi utca asszonyai
ban a nyers férfierő látványa kelt.

Természetesen a háború szörnyűségei ki- 
törülhetetlen nyomot hagytak azokban, akik 
átélték, de viselkedésük, apolitikus magatar
tásuk állandósulását nagymértékben elősegí
tette az a közöny is, mely a — Nyuci bátyjához 
hasonlóan — soraikból kikerült vezetők részé
ről megnyilvánult.

A hábetler-családok gondolkodásmódjának 
megváltoztatása nem könnyű feladat. Vitalij 
Szjomin azonban már a probléma felvetésével

is sokat tett annak érdekében, hogy a szocia
lista embertípus kimunkálására irányuló tü
relmes nevelőmunka eredményre vezessen. 
Könyve izgalmas kifejezője annak a XX. kong
resszus utáni új törekvéseknek, melyeknek 
ars poetica-ját a „Százhúsz kilométerre a 
vasúttól” c. kisregényének főhőse a következő
képpen fogalmazott meg: „ideje emlékezetünk
be vésni : ha az irodalom nem a valóság kuta
tása, akkor nem is érdemes vele foglalkozni.”

A „Heten egy házban” nem klasszikus 
értelemben vett műalkotás. Nem is lehet az, 
hiszen a főhős foglalkozásából következően a 
publicisztikai célzatosság nyomja rá bélyegét, 
a szociográfiai tények összegyűjtését és tárgyi
lagos ismertetését tekinti fő feladatának. Mé
gis — Zaligin, Doros, Tyendrjakov, Ovecskin, 
Ocserkjeihez hasonlóan — jellegzetes, fontos 
dokumentuma annak a korszaknak, amelyben 
megszületett, és ha csak ilyen minőségben ma
rad is fenn az idők rostáján — úgy hiszem —, 
az sem kevés.

(E urópa , 1971)
Gránicz IstvAn
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Ára: 8,— Ft

„Harcát a nép most vijja, hej Federico Garcia!”
(R a d n ó ti M ik ló s )

Ismét kapható 
T O L N A I  G Á B O R
monográfiája a nagy spanyol költőről és életművéről

FEDERICO GARCÍA LORCA
(Modern Filológiai Füzetek 5.)

Az első kiadás sajtóvisszhangjából:

„Az első átfogó igénnyel készült munka Magyarországon a nagy spanyol költőről.”
(Esti Hírlap)

„Nagy erénye Tolnai Gábor munkájának a személyes és közvetlen hang: így nem
csak a szűkebb szakmai, de a szélesebb olvasóközönség számára is hozzáférhető.”

(Népszabadság)
„ . . .  a lorcai élet és életmű magasfeszültségének tudományos hitelű és mély átélé- 
sű közvetítése.” (Egyetemi Lapok)
„A lorcai életmű — számunkra jobbára idegen és ismeretlen — hátterét Tolnai 
invenciózusan s már inár szépírói érzékenységgel és energiával tárja fel.”

(Kort ars)
Ára 1 7 .— Ft

AKADÉMIAI KIADÓ
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D O B O Z Y  I MR E

Könyvhét 1971
Első üdvözletünk ezen a könyvhéten is az olvasóé, aki évről évre megújuló kételyek 

és aggodalmak ellenére, kitart a könyv, az irodalom mellett. A tömegtájékoztató és 
tömegszórakoztató eszközök, főleg a rádió és a televízió rohamos elterjedése nem 
fordította visszájára, nem is állította meg az olvasótábor növekedését. Hitem és 
ismereteim szerint inkább részük van abban, hogy azok figyelmét is felébresszék a 
könyv, e semmi mással egybe nem vethető és helyettesíthető izgalom iránt, akik 
különben esetleg nem lennének olvasóvá. Ez még akkor is így van, ha az említett 
fórumokkal, válogatási és ízlésproblémákon lehet is, helyes is vitatkozni. Állításomat 
hadd bizonyítsam. Két éve 267 mű jelent meg nálunk, élő magyar írók tollából, 
összesen 3 229 565 példányban: tavaly 273 mű, összesen 3 253 189 példányban. 
A növekedés, bár lehetne meggyőzőbb is, mégis csak növekedés, és jellemzője, hogy 
mögötte a komoly irodalom iránti igény a fedezet. Ugyanebben az időszakban a hazai 
lektürirodalom példányszáma 32 600-zal esett. Mondhatnánk, ez ugyan nem sok. 
De ha a lektűr 1967-es példányszámát vetem össze a tavalyival, akkor a csökkenés 
272 ezer példány, és ez már feltétlenül jelent valamit. Mindez nem egy lelkendező 
összegezés bevezetője akar lenni. Tények nélkül azonban vizsgálódni sem lehet. 
Különben is, mielőtt ezt tenném, még egy kedves kötelességet szeretnék teljesíteni. 
Az ünnepi könyvhéthez immár hozzátartozik a szomszédos baráti országokban mű
ködő magyar könyvkiadók jelenléte. Szeretettel köszöntőm a pozsonyi Madách, a 
bukaresti Kriterion, az újvidéki Fórum és az ungvári könyvkiadó képviselőit: szere
tettel és pályatársi figyelmességgel a magyar könyvhétre érkezett írókat.

A hagyomány, melyet a könyvhét jelent számunkra, kettős. Egyrészt az irodalom, 
mindenekfelett az élő seregszemléje, alkotók és olvasók országos találkozója, azzal 
a soha nem titkolt szándékkal, hogy új híveket toborozzon az irodalomnak: másrészt 
ritka izgalom, jó értelmű szenzáció, tudatos törekvés arra, hogy az év néhány ki
emelkedő alkotását sikerüljön országos, sőt, ha lehet, határainkon túli eseménnyé 
tenni. Ebben az évben az első feladat megoldása is felemás. Jó, hogy vannak anto
lógiák, köztük fiatalok műveiből is, de kilenc antológia egy könyvhétre sok a jóból. 
Kilenc újrakiadás is sok, jóllehet köztük nem egy a magyar irodalomnak igazán 
maradandó értéke. És hat gyűjteményes kötet is sok, bármily igényes és tisztes szín
vonalúak, ha közben új alkotásként mindössze egy regénnyel, egy elbeszélő költe
ménnyel és a tragikus váratlansággal eltávozott Erdei Ferenc „Város és vidéke” 
szociográfiájával találkozhatunk. Ez bizony nem valami frappírozó seregszemle. 
Még kérdésesebb, vajon miből lehet, miből lesz szenzáció? Hol az a felfedezőén 
izgalmas mű, mely feszült kíváncsiságot és vitákat kavarva berobban az irodalom- 
kedvelők közé? Hogy földrajzilag és anyanyelvileg ne nagyon távol keressem a példát: 
egy ahhoz fogható új prózai irás, mint Sütő András „Anyám könnyű álmot igér” 
című szép regénye.

Egy hagyomány, mint a könyvhét is, időnként pályájának olyan fordulójához ér
kezik, amikor — a kifáradás, a rutin elszaporodó jegyeire figyelve — helyes és szük
séges elgondolkodni rajta: mit tartsunk meg belőle, mit csináljunk másként. Mit 
csináljunk másként, mi írók, hogy a könyvhét mindenekelőtt a reveláló, eredeti és
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fontos mondandójú, hullámokat verő művek felvonulása legyen: és mit szükséges 
másként csinálni a könyv útját-pályáját megszabó gazdasági-nyomdai tényezők körül, 
mert amíg egy mű átfutási ideje a megírással, a kiadómunkával és a kinyomtatással 
három-négy évbe, a háború előtti átfutás többszörösébe telik, addig az írók felfedező 
kedvével, a művek frisseségével baj lesz. Ez a gond már nyomasztó lett, ennek rende
zése jóval több, mint írói-irodalmi probléma.

Vannak, akik az idén könyvhetivé minősített müvek számát is keveslik. Nem 
hiszem, hogy egy terjedelmesebb lista a megoldás. Azt tartom ugyan természetesnek, 
hogy a könyvesboltokban és a sátrakban lehetőleg minden élő magyar szerző új vagy 
meglevő műve kapható legyen: a könyvheti hírverést, a sajtó, a rádió, a televízió 
recenzióit, a főbb rendezvényeket, egyszóval a közfigyelmet azonban egyre inkább 
a kifejezetten könyvheti megjelenésű, és ezt kivált hangsúlyozom — a kifejezetten 
legjobb alkotásokra helyes összpontosítani. H a eseménynek akarjuk megőrizni a 
könyvhetet, akkor a mérce nem az átlag, hanem a kiemelkedő teljesítmény, mely eléri, 
vagy megközelíti a kortársi világirodalom szintjét. Ennek eldöntése, megvallom, nem 
könnyű. Megalapozott ízlést, biztos tájékozottságot kíván, hiszen e mérce kritériumait 
nem szabványosították. Sőt. Babits jó negyven éve aggódva jegyezte fel, hogy „Nem 
az Ember hangja szól hozzánk többé az irodalomból : hanem Északé vagy Amerikáé, 
a Paraszté vagy a Proletáré” . Mégis, e sokféle hangból áll össze a világirodalom egye
temessége, melyhez innen, ahol vagyunk, a magunk sajátos, senki más által ki nem 
mondható szavaival társulhatunk, ha nem is pótolhatatlanul, legalább érdeklődést 
keltőén.

Ha többet szóltam is arról, ami hiányzik, nem az volt a szándékom, hogy alább 
szállítsam annak értékét, ami van. Olvasóink, akik ezúttal is megtalálják a jó műveket, 
ragaszkodjanak változatlanul a könyvhöz, velünk együtt bízva benne, hogy az iro
dalom útja felfelé vezet. Ezzel az idei ünnepi könyvhetet megnyitom.

SZI GETI  J Ó Z S E F

Kép és je len tés  
(ad ekvá t és in ad ekvát) 

v iszo n ya  a m ű alko tásb an
— Normálforma, allegória, szimbólum —

1 .

A művészi általánosítás legelemibb kérdése a kép és jelentés viszonya. Ez a viszony, 
hogy úgy mondjam, még innen van a típusalkotás problematikáján, amely elméleti 
szempontból már a valóság belső törvényszerűségei és ezek objektivált költői kife
jezésének, a költői általánosítás extenzitásának és intenzitásának vizsgálata a mű és 
valóság viszonyában. Ezen a fokon viszont kép és jelentés viszonya csupán kapcsoló
dásuk módja és formája szempontjából vetődik fel. De tovább vezet, és átutal a típus
alkotás kérdéseire.
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Éppen mert ilyen elemi (ami nem annyira azt jelenti, hogy elemien egyszerű, hanem 
sokkal inkább azt, hogy elementárisán fontos) kérdés ez, közelről érinti a külső for
mának a belső formába való átmenetét, és megfordítva: a belső forma átmenetét a 
külső formába. Itt csupán a kérdés első részét tárgyalom, amely — lényegében — a 
belső formához tartozik.

Minden műalkotás valamely anyagi szubsztrátumba objektivált képek sorozata. 
Objektiválódik a nyelvbe, mint a költészet, a zenei hangokba, mint a zene-költészet, 
térkialakító tömegekben, mint az építészet vagy szobrászat, papírra vagy vászonra 
rajzolt vagy festett vonalakba, alakokba, színekbe, mint a festészet. Mármost a kép 
esztétikailag nem az anyagi hordozó közegét fejezi ki, hanem a mondanivalót, a 
valóság egy darabját tükrözve. Ezért tekintjük az eltárgyiasítás, objektiválás anyagi 
közegét csupán szubsztrátumnak és nem a mű szubsztanciájának. A szubsztancia az 
érzékileg-intellektuálisan felfogható kép, — tárgyaké, dolgoké, embereké, emberi 
konfliktusoké vagy ezek pszichikai tükröződéséé, a tárgyias-dologias viszonyokba 
beleértve mindig az ember és természet anyagcseréjéből, illetve az emberek egymás 
közti társadalmi és osztály viszonyaiból származó mozzanatokat is.

A valóságtartalmak tükröződése adja a kép jelentését. Az anyagi szubsztrátum 
nem minden része válik éppen ezért a kép konstitutív elemévé: a zenemű keltette 
hallási képekbe a zenei hangokhoz képest külső és a felvevő tudat hátterébe szoruló 
esetlegességként jelentkeznek csupán azok a hangok, amelyek a hangszerek megszó
laltatásakor mint puszta súrlódások és zörejek elmaradhatatlan kísérő jelenségei a 
mű megszólaltatásának. Még akkor sem tartoznak a zenei műhöz, ha teljes kiküszö
bölésük a mű érzéki-intellektuális felfogását zavarná meg. Ugyanígy egy márvány- 
szobor anyagi minőségeinek sokaságából színe és alakja konstitutív elemévé válik a 
kép jelentésének, de már súlya, azon az általánosságon túl, hogy szilárd, masszív 
tömeg, nem tényezője az esztétikai hatásnak.

A képek alakokat, helyzeteket stb. állítanak külső vagy belső szemléletünk elé, 
amelyekre ráismerünk, mert ha nem is ugyanazt, de valami hasonlót láttunk már, 
mindennapi gyakorlati tapasztalatunkban magában az életben találkoztunk vele. 
A jelentést — közvetve vagy közvetlenül — mindig valaminő hasonlóság hordozza 
(amely magában foglalja persze a különbözést is), a kép hasonlósága az eleven élet 
valamilyen tényállásával. Houdon szoborportréját Voltaire-ről nem mint a márvány 
forma- és színhatásának s a rajta megcsillanó fények játékának komplexumát fogjuk 
fel csupán, hanem mint egy meghatározott egyed egy konkrét személyiség képét, 
mégpedig abban az esetben is, ha nem is tudjuk, hogy az a személy Voltaire. Cézanne 
provencei tájképeit — ámbár sohasem jártunk Provence-ban — valóságos tájak 
tükörképeként éljük át, s ebben nem hogy zavarna, hanem inkább megerősít a tek
tonikus vonalak — a dolgok térbeliségét, anyagiságát, realitássúlyát érzékeltető — 
nyomatékos, már-már konstruktív kiemelése. A műszaki képek tehát részben a való
ság dolgaival való közvetlen hasonlóságuk alapján, mint a festészetben, részben 
közvetvett hasonlóságuk alapján, mint a természetes nyelvekben kialakult szójelen
tések és színtaktikai kapcsolatok esetében jelentéstartalommal rendelkeznek, — bár
mily problémát okozzon is ez a jelentéstartalom, a jelentés jelentésének kérdése a 
filozófiailag orientált szemiotika számára.

A műalkotás képei — és minden alkotás egy vagy sok egységbe oldódó képből 
áll — önmagukban hordozzák jelentéstartalmukat. Minden viszonylagos egészet adó
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kép jelentéstartalma által van definiálva és dimenzionálva, s ugyanakkor képi mivol
tában  érzékletes kifejezője a jelentésnek azzal, hogy visszautal az ember gyakorlati 
tevékenységéből ismert külső és belső világára. Sokszor állítják azt — a műalkotás 
metafora-elméletének hívei —, hogy a mű képei egy-egy jelenséget mindig egy másik 
jelenség segítségével fejeznek ki. A metaforában, mint a művészet képes beszédének 
egyik formájában, valóban így is van ez, mert az ábrázolandó jelenséget egy másik, 
vele így vagy úgy rokon jelenség szférájába viszik át. Ám ha az egyik jelenséget csu
pán  a másik jelenséggel fejeznénk ki, s egyik sem utalna vissza közvetlenül a valóságra, 
akkor a második jelenség megkívánná, hogy egy harmadikkal, a harmadik, hogy egy 
negyedikkel fejezzük ki, s ezt az eljárást a végtelenségig folytatva sem érnénk el célun
k a t, mert ahhoz, hogy egy viszonylag ismeretlen jelenséget egy viszonylag ismerttel 
kifejezzünk, már legalább ez utóbbi ki kell hogy fejezze képi mivoltában saját belső 
jelentését. Ez pedig nem kép és kép, hanem kép és valóság emberi praxis létrehozta 
viszonyában gyökeredzik.

Ezt látjuk Dante alábbi metaforáján is:
Mikor ifjú az év, mikor lemossa 

haját a Nap a Vízöntő vizében, 
az éjnek m ár csak fél nap lesz a hossza,

s a dér a földre rajzolgatja szépen 
fehér nénje képét a dombok alján, 
de hamar felszárad a toll kezében;

a paraszt, kinél fogytán a takarmány, 
fölkel, kinéz és látja hófehérben 
a tájat: csügged a fejét vakarván,

házába visszatér, dúl-fúl dühében, 
mint kárvallott: „most nem tóm’ micsinájjak” ; 
s megint kinéz és remény kel szívében

látván néhány óra alatt a tájat 
változott arccal; veszi visszamenve 
botját s kihajtja legelni a nyájat:

úgy néztem elborulva mesteremre . . .  (Pokol XXIV. 1 — 16.)

Dante a tudományos eszmei tartalommal kezdi, az évszak csillagászati meghatá
rozásával s a csillagászat elvont foglamait a Vízöntő csillagkép szemléleti tartalmából 
kiindulva mindjárt antropom orf módon meg is érzékíti: a Nap fénye a Nap hajává 
változik; ezt az — emocionálisan — aranyszőke hajat mártja meg a Vízöntő vizébe; a 
dér a havat idézi, s a dér és hó viszonya éppúgy antropomorfizálódik, mint a Nap és 
Vízöntő csillagképének viszonya, húg és néne rokonságává válik. S folytatja és végzi 
az emberiesített kozmikus-természeti összefüggések után maguknak az emberi viszo
nyoknak közvetlen ábrázolásával : a gazda pillanatnyi tanácstalanságával — gyakori 
helyzet ez tél végén a takarmányfogytával — s ennek feloldódásával. Mindez azon
ban a költő saját lelkiállapota kifejezésére szolgál.

A  régi nagy művészet ilyen és ehhez hasonló metaforáit csodálva nagyon is indo
koltnak tűnik, hogy Vico a metaforát „novellettának”, miniatűr beszélynek tekin
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tette, míg a mai művészetből jórészt hiányzanak a zártságnak és teljességnek e filig
rán remekei, metaforái nem novelletták. Akár így, akár úgy, tény, hogy a költői kép 
minden viszonylagos egészet alkotó eleme visszautal jelentéstartalmával az emberi 
gyakorlati-tárgyi világra, az ismeretlent is a közvetlen tapasztalatból ismerttel vilá
gítja meg (a Vizöntő jegyében felkelő Napot a hajmosás otthonos képével), mert egy 
kifejezendő meg nem értett mondanivalót nem lehet egy másik meg nem értett tarta
lommal megvilágítani, ismétlem, legalább az egyiket ismerni kell, s ez visszautal a 
valóságra az emberek közvetlen tapasztalatvilágára.

2.

Minthogy bennünket ezúttal a művészi kép és művészi-eszmei tartalom, jelentés- 
tartalom viszonya érdekel, nem itt a helye annak, hogy az emberi objektivációk jelen
téstartalmának az esztétika számára lényeges pontjait kifejtsük. Egy fontos kérdés 
megvilágítására azonban éppen az esztétikai tényállás jobb megértése érdekében ha 
röviden is, de ki kell térnünk.

Minden művészi kép jelentést hordoz, és minden jelentés képet határol körül: a 
jelentés feloldódik a képben, s a kép kifejezőjévé válik jelentésének. Kép és jelentés 
eme közvetlen viszonya azonban nem azonos azzal az esztétikai jelentéstartalommal 
amelyet a mű képi egésze és e képi egészben elhelyezkedő egyes képei jelenítenek meg.

A képben kifejeződő közvetlen jelentéstartalom szűkebb, korlátozottabb a mű
vészi jelentéstartalomnál; egyben előfeltétele a művészi jelentéstartalomnak. Hogy 
az idézett dantei képnél maradjak : mindenki megérti, hogy a Nap hajmosása a Víz
öntő vizében egyfajta megújulást jelent. Ám a középkor asztronómiai felfogásának 
ismerete szükséges már ahhoz — jóllehet Dante megjegyzése: „az éjnek már csak fél 
nap lesz a hossza” kifejezetten is utal erre —, hogy tudjuk és átérezzük a tavaszi 
napéjegyenlőségről, március 21-ről van szó, amely ősidők óta minden földművelő 
kultúrában a téli álmából felébredt, megifjodott természetet, az élet diadalát jelen
tette. S egy lépéssel továbbmenve : jelentette a középkori világképben a makrokoz- 
mikus égi folyamatok s az emberi világ mikrokozmikus folyamatainak közös rit
musát, egy ütemre járását; azért nem képes a dér ellenállni a tisztálkodás után felra
gyogó napsugár erejének, ezért oldódik meg a paraszt kezdeti tanácstalansága, ezért 
nem vehetik fel a tél maradék erői a harcot a törvényszerű megújulással. S ha em
ber és természet egyaránt a kozmikus ritmus része, akkor ennek a kozmikus világnak 
mikrokozmikus tükre az emberi lélek. Innen ered, hogy a lelki folyamatok — kétsé
gek, bánatok, örömök — a külső világ teljesen kidolgozott természeti és társadalmi 
eseményeiben fejezhetők ki, olyan folyamatokban is, amelyek jórészt függetlenek a 
belső lelki állapotokat kiváltó valóságos külső közvetlen helyzetektől.

A lelki folyamatok azonban még jóval többet is tartalmaznak a feudális keresztény 
ideológia értelmében, mint a természet anyagi kozmoszának tükörképét. Tartalmaz
zák a természet és ember — fiktív — teremtőjét, istent. S isten a középkor ideológiája 
szerint nemcsak a legtökéletesebb lény („ens perfectissimum”), hanem egyben a leg
reálisabb, leginkább létező lény is („ens realissimus”), aki téren és időn kívül örökké
valóságában vezérli a kétségekkel vívódó esendő ember lépteit, s diktálja a természet 
kozmikus ritmusát. Daniénál az emberi mikrokozmosz és a természet makrokoz-
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mosza része lesz egy tágabb — mód felett ellentmondásos — kozmosznak, amely a 
mindenütt jelenlevő legtökéletesebb lény teremtménye, akár a természet világa, csak 
az utóbbitól elütőleg nem térben és időben, hanem téren és időn kívül létezik, bár 
annyira térbelileg van elképzelve, hogy Dante illusztrálói még térképét is megrajzol
hatták, s az időbeliség is lényeges eleme, mint a purgatóriumi megtisztulás után a 
paradicsomba való átköltözés bizonyítja. Ez a kozmosz a Pokol, Purgatórium és 
Paradicsom hármas világa. Dante költői nagyságának egyenesen mértéke az, hogy a 
képtelen képzetek dimenzionálta világot, persze oly időben, amikor a feudális ke
resztény ideológiában elfogódva e képtelenséget tartották a mélyebb realitásnak, 
képes volt feltölteni olyan tartalmakkal, amelyek még arra is fényt vetnek, hogy milyen 
társadalmi és emberi viszonyok alapján tekinthették ezt az ellentmondásos és fiktív 
világot a mélyebb — nem csupán lelki és eszmei — realitásnak, megértetik, hogy az 
emberek viszonyai, bennük az egyes ember önmagához való viszonya is, hogyan vál
hat az ember poklává vagy tisztítótüzévé és mennyországává.

Mindez, és még jóval több is, benne van az idézett dantei képben. A kép közvet
len jelentésteli mivoltában alapja a műalkotás egész eszmei jelentéstartalmának, de a 
költői világképből kisugárzó jelentéstartalom éppoly kevéssé merül ki a közvetlen 
képjelentésben, mint ahogyan egy épület alapzata sem azonos magával az épülettel, 
amelyet hordoz s amely fölébe boltozódik. A kép közvetlen jelentése és eszmei-művé
szi jelentése között húzódik az az intenzív, határok közé szorított végtelenség, amely 
lehetővé teszi, hogy egyazon korszak egymás mellett élő emberei s az egymást váltó 
történelmi korszakok nemzedékei meg-megújuló erőfeszítéssel éljék át és csodálják 
meg a művészet nagy alkotásait, újabb és újabb szépségeket fedezve fel bennük.

Ha a képjelentést most mái egyszerűen képnek mondjuk, hiszen tisztáztuk már, 
hogy a kép csak akkor kép, ha jelentése van, s a mű eszmei jelentéstartalmát jelentés
nek nevezzük, hiszen eléggé kiderült, hogy ez az eszmei jelentés nem más, mint a 
képekbe beáramló szűkebb vagy tágabb konkrét történelmi valóságtartalom, akkor 
másképp is kifejezhetjük ugyanezt a tényt: a művészi kép és jelentés egysége olyan 
végtelen gazdagságot zár magába, amelyet — bár a gazdagság természetét és jellegét 
lényeges vonásaiban hamar felismerik s ezért is őrzik meg — az együtt élő és egymást 
követő nemzedékek végtelen sora sem képes kimeríteni. E kijelentés akkor is érvé
nyes marad, ha e kincs természetét és jellegét alapvetően félreértő hamis közelítési 
módokat eleve kizárjuk hatályából.

3.

Tisztáztuk már kép és jelentés általános viszonyát. Vegyük most szemügyre kép és 
jelentés viszonyának főtípusait, alapformáit. Terminológiailag csak azt kívánom 
leszögezni, hogy a következőkben a kép fogalmát — a korábbi elemzés összefoglalá
saként, per definitionem — úgy értem, hogy a fogalomba belefoglalom közvetlen 
jelentéstartalmát is anélkül, hogy ezt külön emlegetném. A jelentésfogalma viszont, 
hacsak nem emelem ki az ellenkezőjét, mindig az egész mű jelentéstartalmát fejezi 
ki, illetve az egyes képekét úgy, ahogyan ezt a műegész minősíti. (Csak zárójelbe jegy
zem meg, hogy azért nem igazodom itt a filozófiai szemiotika fogalmaihoz, mert 
meggyőződésem szerint ezek a fogalmak még messzemenő felülvizsgálatot és mó
dosítást kívánnak meg a dialektikus materialista kritika alapján.)
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Az egyszerűség kedvéért induljunk ki egy példából A XVIII. század nagy angol 
erkölcs- és társadalomkritikus festője és grafikusa — a regényíró Fielding kenyeres 
pajtása és egyívású művésztársa — William Hogarth egyik képsorozatán, The Harlot’s 
Progressen, egy fiatal lány áll az első kép középpontjában. Frissen érkezett London
ba, a falusi erények és valláserkölcs birtokában, amelyeket gondosan belénevelt 
segédlelkész atyja, ki maga is megjelenik előttünk ócska gebéjén, a segédlelkész don 
quijoték megszokott Rosinantején ülve, éppen egy feljegyzést olvas. A szemét szen
dén lesütő leányzót azonban már egy idősebb „úrhölgy” veszi gondjaiba. A hölgy 
arca kissé roskatag, mint a mögötte levő csapszék fala, ám maga eleven és ügyes, s 
miközben jobbjával a lány állát simogatja, baljában már készen tartja a pénzes zacs
kót is. A falusi ártatlanság szendén lesütött szeme, hajói látom, nem is az asszonyság 
fitogtatóan kiakasztott órájára szegeződik, mint Lichtenberg feltételezi, hanem a 
pénzes zacskóra mered, egy kígyó hipnotizálta baromfi merevségével. A szituáció 
egyértelmű, a vallási erényekből rövidesen semmi sem marad, még fonnyadt virágok 
sem. Hogy semmiféle kétségünk ne támadjon : a csapszék ajtajában ott áll őlordsága 
is szolgájával, és érdeklődéssel figyeli az embervásárt. Kép és jelentés itt tökéletes 
adekvát viszonyban állanak egymással: a kép maradéktalanul kifejezi jelentését, s a 
jelentés nem mond mást — se többet, se kevesebbet —, mint a kép. Kép és jelentés
— nevezzük így — esztétikai normálformája ez.

G. Ch. Lichtenberg, a német felvilágosodás szellemes esszéistája és érdemes 
fizikusa, Hogarth rézkarc-sorozataihoz, ma azt mondanánk, képregényeihez, írt 
ragyogó kommentárjaiban, amelyek az ikonográfia csúcsteljesítményeihez számí
tanak, hívja fel figyelmünket arra, hogy a kép jobb alsó sarkában a postakocsiról 
levett küldemények között egy liba hever kosárban, s szinte megfojtotta már a nya
kára kötött címzés : „Kedves szesztestvéreimnek, Thames-street, London”. Egy liba
— liba, természeti lény, akkor is, ha eleven, akkor is, ha félig döglött már. Csak bizo
nyos feltételek mellett válik emberi viszonyok közvetítőjévé és kifejezőjévé, teszem, 
amikor áruként adják s veszik. De a félájultan heverő libára több mondanivalót 
bízott a művész, mint amennyit az említett társadalmi vonatkozásban kifejez.

Erről tanúskodik a címzett általánossága és az utcanév. Mert mint Lichtenberg 
megvilágítja: „A Thames-streetben, London egyik legnyüzsgőbb és legduhajabb 
utcájában élnek azok a kedves testvérek, akik a címzetlen libát szívvel és szájjal is 
készséggel fogadják be akár ezerszámra is. A szegény állatot tehát éppúgy címezték, 
mint Téged, derék Marym, s miként gyaníthatólag szegény yorshire-i útitársnőidet is, 
akik még ott vannak a kocsiban, s még tovább akarnak menni, és akiknek éppúgy 
nem lesz hiányuk e kedves testvérekben, mint néked.” (Die Heirat Nach der Mode 
und weitere Erklärungen Georg Cristoph Lichtenbergs zu Kupferstichen von William 
Hogarth. Berlin é. n. 79. oldal.)

A liba jelentése itt túllépi azt, amit képi mivoltában, tehát közvetlen jelentésében 
mond. Nem pusztán liba, nem is csak áru, hanem ínyencfalat a Thames-streeti víg 
legények, szesztestvérek számára, miként a másik falusi liba Mary, bár ő, láttuk, nem 
félájult, mint szárnyas sorstársa. Ahhoz azonban, hogy ezt egyértelműen felfogjuk, 
tisztában kell lennünk a címzés jelezte londoni viszonyokkal, amit Lichtenberg a 
berlini vagy pesti lakásokról nem feltételezhetett. Ennek a külső fogalmi tudásnak 
hiányában a kép helyi viszonyokkal nem ismerős nézőjét legfeljebb a közismert, de 
a kép tartalmához képest ismét csak külső nyelvi formula, a „falusi liba” kifejezés
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igazíthatja el. A jelentés és a kép — ebben a részletben — nincs teljes összhangban, 
nincs adekvát viszonyban egymással. Viszonyuk inadekvát: a jelentés többet és mást 
mond, mint a kép, túllép — transzcendál — a képi ábrázoláson, mivel külső' fogalmi 
tudásanyagot: egy fixált mondást és a londoni helyi viszonyok ismeretét kell segít
ségül hívni teljes megértéséhez.

Kép és jelentés — vonjuk le most már a következtetést — tehát nemcsak adekvát, 
hanem inadekvát viszonyban is állhatnak egymással. A jelentés túlléphet a képen, a 
szó eredeti értelmében transzcendálhatja azt anélkül, hogy ez a transzcendencia 
szükségképpen valami vallási tartalomra utalna. A Hogarth-képen a jelentés kép
transzcendenciáját enyhíti az egyértelmű alapszituáció rásugárzása a tárgyalt kép
részletre, mint ahogyan a részletkép teljes megértése megerősíti az alapszituáció 
értelmét és tartalmát.

4.

A liba a kosárban nem függvénye teljes egészében a kívülről megszokás alapján 
konvencionálissá kristályosodott és a képhez konvencionális mivoltában hozzáren
delt fogalmi tartalomnak. Hiszen a züllésre ítélt ártatlanság analógiája az ínyenc 
falatnak szánt libaküldeménnyel — ha a képet egészében nézi — feldereng a nézőben 
a lokális viszonyok és a kikristályosodott kifejezésmód ismerete nélkül is. De már 
Hieronymus Bosch Jardin des Délices-ének számos részlete tökéletesen érthetetlenné 
válna (illetőleg mind a mai napig érthetetlen is maradt) teljes ikonográfiái felderítés 
híján, mert az egyes növényekhez, állatokhoz s fantasztikus kombinációjukhoz 
hozzárendelt, a korban íöbbé-kevésbé konvencionalizált fogalmakat, közmondáso
kat, egyházi hiedelmeket és erkölcsi értékeléseket kell ismernünk ahhoz, hogy je
lentésüket valóban felfogjuk. Maga a kép nem vall erről egyértelműen, vagy egyál
talán nem vall.

A rózsa a reneszánszban az érzéki szerelem virága. Mint ilyen szerepel a virágéne
kekben. De ugyanez a rózsa egy-két évszázaddal korábban — rosa mystica: a szep
lőtelen fogantatás titkának virága, Szűz Mária virága, • amely úgy rejti el tömör 
sziromleveleivel termékenysége misztériumát, a bibét és a porzókat, ahogyan a 
szentségtartó zárja magában ostya formájában az anyag isteni szellemé való átlénye- 
gülésének titkát. Viszont ugyanebben az időben civilizált feudalizmusban, a rózsakert 
a gyönyörök kertje, míg a rózsakert levágott, földön heverő vörös rózsakelyhekkel 
a csatában lekaszabolt daliák jelképe. S ha még mélyebbre megyünk vissza az időben, 
a rózsa a rómaiaknál eredetileg a győzelem virága: Scipio Africanus Hannibált 
legyőző légióinak, magas kitüntetése, hogy nemcsak hadvezérük fejét díszíti a győz
tesnek kijáró rózsakoszorú, hanem a rózsa rákerül katonái pajzsára is. Keletre 
menve ugyanez a rózsa egyenesen és közvetlenül az államhatalom jelképe. A kép és 
jelentés közötti viszony több értelmű, egy képnek több — egymástól elütő, egymással 
ellentétes — jelentéstartalma van, ami önmagában is kifejezi a jelentés képtranszcen
denciáját. Ám ezt a több értelmű viszonyt (egy kép — sok jelentés) megszünteti az, 
hogy a számba jöhető jelentések közül az egyiket egyértelműen hozzárendelik a kép
hez. Kérdéses legfeljebb az lehet, hogy ez a konvencionális egymáshoz rendelés 
milyen szűk vagy tág körben ismeretes, milyen társadalmi akció-rádiusszal rendel
kezik.
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A kép és jelentés között fennálló inadekvát viszonyt, illetve — mivel ennek az in- 
adekvát viszonynak még más alapformája is van — azon inadekvát viszony, amely
ben a kép jelentéstartalma a képhez képest külső, az ábrázolat egyik vagy másik 
vonásával csak esetleges viszonyban álló, fogalmilag kikristályosodott jelentéstarta
lomként van eleve megadva, a művészi általánosítás allegorikus vagy jelképes for
májának nevezzük.

Az allegória képtranszcendens jelentésének — „kulcsszavának” — birtokában 
rendszerint az egész képsor fogalmilag egyértelműen interpretálhatóvá válik. Ha 
tudjuk, hogy a szóban forgó hajó az állam hajója, akkor a hajó kormányosának mun
káját politikai-irányító tevékenységként fogjuk fel, s a háborgó óceán is az államon 
belüli és az államok közötti kapcsolatok viharosan változó jellegére utal. Innen: a 
képsor és az elvont fogalmak konvencionális megfelelkezéséből ered — bár ismerjük 
az allegóriának nagyon magas rendű művészi formáit is — az allegória sokat emle
getett költőietlensége, egy elvont racionalizmus szárazsága —, amely persze sokszor 
nem más, mint a teológia misztikus tartalmakkal kitöltött szőrszálhasogató fogalmi- 
sága. Az allegóriát tudatosan felhasználó nagy művészek — Ariosto vagy Baude
laire — ezt a fenyegető szárazságot ízléssel és tapintattal a legváltozatosabb módon 
tudják megszüntetni, újból és újból kifejezve saját távolságtartásukat elvont teremt
ményeikkel szemben, gyakran mélyebb értelmet fejtve ki belőle, mint amit kép és 
jelentés inadekvát egysége önmagában mond. Az allegóriának az a fajta poetizálása 
azonban már a normálforma segítségével történik, a normálforma foglalja magában 
egy mozzanatként az allegóriát. ,

Allegorikus, jelképes ábrázolás — a felsorolt tények is mutatják — korántsem 
csupán a vallás ködvilágában található. Nem pusztán annak folyománya. Profán 
formái akár közvetlenül érthetőek, akár rejtélyesek, mindenütt meglelhetők, főleg a 
társadalmi fejlődés kapitalizmus előtti fokozatain. Bizonyára közvetlenül érthető 
ezeknek az alakulatoknak társadalmi, termelési viszonyaiból, hogy miért volt a méh 
évezredeken át a munkaszeretet és a dolgosság jelképe (főleg ha meggondoljuk, hogy 
ősidőktől a modern idők hajnaláig a méz volt a legfontosabb édesítőszer), vagy miért 
a kutya a hűség jelképe. De már nehezebben érthető, hogyan válhatott a seregély a 
bujaság s egyben a búskomorság jelképévé. S ami a jelképek, különösen a profán 
jelképek felhasználását illeti a műalkotás világában, nemegyszer még azt is nehéz 
eldönteni, mikor kell egy ábrázolatot közvetlen, sajátlagos, mikor közvetett, nem 
sajátlagos értelmében venni. Dürer Melankóliájának szárnyas nőalakján az övéről 
lelógó kulcs kulcs-e csupán, vagy fontos kellék, az erő és hatalom jelképe? Tudjuk, 
hogy az utóbbi, mert Dürer feljegyezte, s mert a környezetében levő egyéb emblémák 
is az allegorikus jelentésre utalnak. De zavarban vagyunk mindannyiszor, valahány
szor a kép egésze cserbenhagy, snem diktálja nem-sajátlagos jelentését egyértelműen. 
Mikor jelenti a pelikán az együttérzést vagy az anyai szeretetet, vagy egyszerűen 
egzotikus önmagát?

Bizonyos, hogy csaknem minden allegóriánál, jelképnél van valami összehasonlítási 
alap az ábrázolt dolog és a között a tényállás között, amelyet fogalomban rögzített 
jelentése kifejez, van tertium comparationis. A kulcs az erő és a hatalom jelképe, 
mert minden zárat kinyit. Minthogy azonban minden jelenségnek száz oldala és 
tulajdonsága van, azért önkényes, hogy melyiket ragadják ki egy-egy tényállás kife
jezésére. A kulcs általában, minden általában vett zárat kinyit. De Dürer — szükség-
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к éppen — egy egyedi kulcsot ábrázol, ez pedig nem nyit ki minden zárat, csak egyet 
vagy egynéhányat; ezzel az összehasonlítási alap már meg is szűnt kép és jelentés 
között, kapcsolatuk önkényes és esetleges. Ezt az önkényt és esetlegességet azonban 
nagyon feltételesen kell érteni, mert egy adott kultúrkörön belül az anyagi és szellemi 
kultúra egy-egy szövedéke megszünteti merőben önkényes jellegét, és elvégzi, rend
szerint már magában, az életben kép- és képtranszcendens-jelentés azon egyértelmű 
egymáshoz rendelését, amelyet konvencionális egyértelműségnek neveztünk. A színes 
rózsa selymes szirmával, bódító illatával könnyen válhatott az érzéki szerelem virá
gává minden életigenlő' osztályban ; de az államhatalom jelképévé csak ott lehetett, 
ahol ez a hatalom közvetlenül is foglalkozott a rózsa és rózsaolaj termesztésével és 
begyűjtésével. Nemegyszer persze a jelképeket a szellemi kultúra hamis hiedelmei 
táplálják: a pelikán és az anyai szeretet egymáshoz rendelése az európai középkor 
tudatlan bestiariumainak ama hiedelmét fejezi ki, hogy a pelikán, ha mással nem 
képes, saját mellét felhasítva anyai húsával és vérével táplálja kicsinyeit.

5.

Kép és jelentés inadekvát viszonyának másik alapformája a művészetben a szim
bólum. Kép és jelentés viszonya itt is inadekvát. Ám ez az inadekvátság nem azon 
alapszik, hogy a képhez képest a jelentés külső, tehát nem a jelentés képtranszcenden
ciáján. A szimbólumban a jelentés éppúgy immanens eleme a képnek, mint a mű
vészi ábrázolás és általánosítás normálformájában. Ellentétben azonban a normál
formával kép és jelentés viszonya itt sejtelmes és több értelmű marad, nem éri el a teljes 
egyértelműséget, legfeljebb konvergál felé. Ez a sejtelmes viszony a kép elemeinek vál
tozó konkretizálhatóságában mutatkozik meg, amelynek alapján a végső összefoglaló 
jelentés is egy nem teljesen átértett, titokzatos valóság tükrözője lesz.

Ady (A vár fehér asszonyában) saját lelkét ódon babonás várnak nevezi. Ebben a 
szimbólumban immanensen benne van az Énre vonatkoztatott jelentés, amely a 
képek rákövetkező sorát nemcsak átszínezi, hanem kiteljesedik bennök. A lélek 
nem külső kulcsszó itt, sem nem előleges, sem nem — mint Baudelaire Albatrossá- 
ban — utólagos, s ennyiben allegorikus jellegű önértelmezés, hanem éppen ódon, 
babonás vár mivoltában szimbólum, — a poète maudit-é, azé az elszigetelt költői 
Én-é, akit a régi és új nyomorúságok egyaránt nyomasztanak. De ezzel a képimmanens 
jelentéssel kép és jelentés viszonya korántsem lesz még egyértelművé. Horváth 
János joggal írta annak idején: „mi felel meg a lelkében a várbeli lélekjárásnak, 
kriptaillatnak, ködnek, suhogó árnyaknak, nyöszörgő, elátkozott hadaknak: nem
csak ő nem mondja meg, hanem mi sem tudnék egyenként szabatosan megnevezni” . 
(Tanulmányok 547. old.) Horváth csak abban tévedett — s ezért is gondolta azt, 
hogy Ady szimbolikus verse már majdnem allegória —, amit a versben jelentés és 
kép egyértelmű viszonyának vélt. Úgy fogja fel a verset, mintha egyfelől lenne a kép, 
másfelől az ezt értelmező jelentéstartalom. Tehát: ódon, babonás vár (kép) =  lélek, 
az Ady lelke (jelentés); a vár sötét ablaka =  az ő két fénytelen, nagy szeme; a vár 
fehér asszonyának nevetése =  e bús, nagy szemek kigyúlása. De amit Horváth 
kép és „megfelelő” „jelentés” viszonyának tekint (mindkét szót idézőjelbe teszi, 
mintegy intellektuális lelkiismerete kritikai fenntartásaként saját elképzeléséve
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szemben), az nem kép és jelentés viszonya, hanem kép viszonya a képhez. A kettő 
együtt, egységében a művészi jelentéshordozó. A lélek és a két fénytelen, bús, nagy 
szem éppúgy kép, mint az ódon, babonás vár, és a vár sötét ablaka. Mindnek meg
van a maga közvetlen jelentése, ezért kép egyáltalán. Művészi jelentéstartalmuk 
azonban csak e képek egységéből rajzolódik elénk, — nagyjából úgy, ahogyan fen
tebb jeleztük. Alapvető mindenesetre a lélek-kép volt, a vár kezdettől végig lélek
vár. Elég ezt a szubjektív mozzanatot kiküszöbölni, a várképet objektiválni, hogy 
ezt világosan lássuk. A tárgyiasító transzformációban — amely elméleti célzatból 
talán megengedhető — nem a vár vonódik be a lélekbe, hanem a lélek a várba. 
(Valahogy így: Hegy foka, ódon, babonás vár./M ohos gőgös és elhagyott. / Két 
ablaka ugye milyen nagy ? / És nem ragyog és nem ragyog.) (Konganak az elhagyott 
termek, / A bús falakról rámered / A két sötét ablak a völgyre.) Ugye milyen fáradt 
szemek ? — A harmadik strófa változatlan, a negyedikből elég az első két sor záró
jeleit elhagyni. Ha a vers modern Én-hangsúlyát megváltoztatjuk, akkor is van 
jelentése. S kép és jelentés viszonya is szimbolikus, sejtelmes marad. Megszűnik 
azonban a modem magányosság és feudális kísértetjárás jelentésmeghatározó egy
sége, a vers belesüllyed a történelmi múltba, képeit a fehér asszonyt szerető hajdani 
jobbágyok vagy várurak történetére vonatkoztatjuk.

Ez a bizonyára közelebbről is meghatározható „sejtelmesség” korántsem csupán 
a poète maudit negatív élethangulatainak szimbólumaiban van jelen. Jelen van a 
nagy forradalmi művészet előremutató, cselekvő indulatokat kiváltó remekeiben is. 
Ady verse A vörös Nap, Gorkij dala a Viharmadárról forradalmi egyértelműségük
ben is a nagy várakozások és vágyakozások sejtelmes feszültségének kifejezői.

A szimbólumnak és az allegóriának is termékeny talaja az emberi nyelv azon tulaj
donsága, hogy az élettelen dolgokat szívesen eleveníti meg és antropomorfizálja, 
nemegyszer az emberi teleológia mintájára közvetlenül célkitűző magatartást tulaj
donítva nekik. Szépen jellemezte ennek lényegét Vico : „Figyelemre méltó, hogy min
den nyelvben a legtöbb olyan kifejezés, amelyekkel élettelen dolgokat jelölünk, az 
emberi testtől és ennek különböző részeitől, az emberi érzékektől és emberi szenve
délyektől kölcsönzőitek. így . . .  a szőlőnek szeme van, és a lámpák a ház szemei; 
minden nyílás száj; a vázának vagy másnak a széle ajak; az ekének, a gereblyének, a 
fűrésznek, a fésűnek foga van ; a gyökereknek szakálla van . . .  az ég, a tenger 
mosolyog, a szél fütyül és a habok mormolnak . . . Latium parasztjai pedig azt mond
ták : „sitire agros (szomjazik a föld)” . . .  az olasz parasztok meg azt mondták : 
„sitire agros” (szomjazik a föld), az olasz parasztok meg azt mondják: „lagrimari 
gli orni (sír a kőris)”. (Vico: Az új tudomány, Bp. 1963. 269. old.)

Tekintettel arra a jelentős szerepre, amelyet nyelvi gondolkodásunk minden művé
szetben betölt (s nem csupán a költészetben, amelynek közege), a nyelvnek ez a 
sajátossága nemcsak az érzéki megjelenítés normálformájának képi rendszerében 
játszik fontos szerepet, hanem egyik alapja a szimbólum és allegória teremtésnek is. 
De míg a művészi általánosítás normálformája közvetlenül is átveheti és fölhasznál
hatja a megelevenítésnek és antropomorfizálásnak az élő beszédben természetileg- 
ösztönös módon — Marxszal szólva „naturwüchsig” — létrejövő formáit, addig 
sem az allegória, sem a szimbólum nem teheti ezt anélkül, hogy el ne veszítse az 
önmaga lényegét. Hiszen a nyelv szemléletes képeit éppen a magátólértetődőség 
jellemzi, viszont allegória és szimbólum, mint kép és jelentés inadekvát viszonyának
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alapformája, ezt a magátólértetődőséget szünteti meg erőszakosan. Persze mind
egyik a maga módján. De a maga módján kivétel nélkül minden esetben. Akkor is, 
amikor az allegóriánál teljesen tisztában vagyunk a fogalmilag fixált tartalommal, 
akkor is, amikor a szimbólum meghatározatlan tárgyiasságában csak kísérteties 
sejtelmességgel vagy — mint Beethoven V. szimfóniájának kezdetén — a sors kapu
ján kopogó indulati feszültséggel körvonalazódik a jelentéstartalom.

A lámpás a ház szeme — idézte Vico. S még gyakrabban mondják: az ablakok az 
épület szemei. Emlékszünk még arra, hogyan tette Ady ezt a természetes nyelvi 
kapcsolatot szokatlanul mélyértelművé, amikor a várablakot saját szemével, lelkének 
tükrével azonosította. De értelmét és tartalmát mégsem ez a „kulcsszó” adta meg. 
A szimbólumnak egyáltalán nincs kulcsszava. S amikor német kisvárosok középkori 
központjait járva (a meisseni Albrechtsburg udvarát vagy Eisleben vásárterét), 
egyszerre úgy érezzük, hogy figyelnek bennünket, s észrevesszük, hogy a másutt 
mindenütt ártatlan padlásablakok itt a meredek háztetőről a szó legszorosabb értel
mében szúrós tekintettel, fürkésző emberi szemként merednek ránk — egykor nagyon 
elterjedt építészeti divat stilizálta szemhéjjá és szemgolyóvá őket —, akkor korántsem 
gondolunk arra, hogy az ablakok az épület szemei. Eliszen túlságosan is azzá váltak. 
Az épület, a ház szemének a közönséges ablakot mondjuk, amely élettelen geometriai 
formájával egyáltalán nem emlékeztet az emberi szemre; nem külső alakja, hanem 
funkciója miatt hasonlítják össze a szemmel. A megszokott nyelvi formula helyébe 
ily módon olyan új meghökkentően szokatlan kapcsolat lép, amelynek átélése két, 
egymástól elütő módon is megvalósulhat. Ha ismerjük a kép eredeti konvencionális 
vallási jelentését, ha tudjuk, hogy isten szemének jelképei, amelyek tudvalévőén a 
magasból alátekintve mindent látnak, akkor jól kiszámított, némileg persze meghök
kentő allegóriaként fogjuk fel őket. Ha nem ismerjük a kulcsszót — amely az allegó
riával kapcsolatban valóban kulcsszó —, akkor a fürkésző, antropomorf padlás- 
ablak-szemek a középkori kisváros életének — taszító — szimbólumaivá válnak, 
azokat a szűkös viszonyokat fejezik ki, amelyek között minden egyes ház népe figyeli 
és szemmel tartja az összes többiét, egymás gyomrába látnak és kezére néznek, egy
más titkait lesik, hogy semmi se maradjon titokban, s emellett minden ház tulajdon 
váruk az őrszemként vigyázó padlásablakkal.

Az allegória ezúttal átment a szimbólumba, annak tüneteként, hogy az allegória 
képtranszcendens jelentését és a szimbólum képimmanens sejtelmességét nem választja 
el feltétlen határ egymástól, mivel mindkettő kép és jelentés inadekvát viszonyának 
formája az esztétikai szférában. S nemcsak az allegória mehet át a szimbólumba, a 
szimbólum is átmehet az allegóriába, amikor eredeti tartalma konvencionalizálódik, 
valamilyen — szükségképpen elszegényített — fogalmi formába kijegecesedve, 
amely immár mintegy kívülről járul a képhez.

Az antropomorf padlásablak konvencionális vallási jelentése a mai átélő szem
pontjából az esetek óriási többségében másodlagos ; akkor ismeri meg, amikor szim
bólumként való átélése nyomán keresi az eredeti jelentést. A középkori építészt 
viszont a konvencionális jelentés ihlette. Számára az volt az elsődleges adottság, ami 
számunkra másodlagos. Ha azonban azt keressük, hogy mik lehettek azok az eredeti 
társadalmi feltételek, amelyek a konvencionális jelentést fokozatosan kikristályosí
tották, majd képi formáját létrehozták és kedveltté tették, olyannyira, hogy nem
egyszer három-négy padlásablak-szemet is egymás fölé helyeztek, majd lehetséges
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kombinációik „gazdag” változatosságát alakították ki, akkor világossá válik, hogy 
azok a kisvárosi viszonyok voltak, amelyeket az imént egy-két vonással felidéz
tünk. így hát az antropomorf padlásablak sejtelmes jelentéstartalma vallásos 
módon általánosítva belemegy az allegorikusba. De csak megszüntetve-megőrizve 
megy bele. Lévén a vallási általánosítás módja itt a kész fogalmi formula („isten 
szeme mindent lát”), amelyet — ha egyáltalán létezik bennem — az elsó' meghökkenés 
nyomán kivált a kép, azért ez tolakszik az átélés előterébe, és rideg egyértelműségével 
hamvába fojtja a „sejtelmes” tartalom megértésének intencióját. Ezzel a szimbólum
jelleg már meg is szűnt, mielőtt kibontakozott volna.

6.

Gyakran — nem értvén meg az ábrázolás normálformájának jelentőségét és miben
létét — egy-egy mű jelentéstartalmát vagy annak egyik-másik lényeges mozzanatát 
feltárva, kezdik úgy felfogni a művet, mintha a megragadott jelentéstartalomnak 
mint fixált fogalomnak jelképi megtestesítője lenne. Amikor — teljesen meggyő
zően — kimutatták például, hogy Michelangelo Dávid szobrának mondanivalója 
rokon az olasz humanizmus gondolatvilágával, amely a fortezzában (erély) és irában 
(harag) a köztársasági erények alapjait látta, e fogalmak jelképes megtestesítőjét 
kezdték látni a szoborban. Valójában sem allegorikus, sem szimbolikus jelképisége 
nincs. Mert kép és jelentés teljesen egy benne: a normálforma tökéletes beteljesülése. 
Minden elfogulatlan néző ideatív hősként éli át az erős, fanyar ifjúságában ott álló 
alakot, aki haragosan összevont homlokráncai mögött koncentrálódó eszmék ere
jével és nem pusztán testi erejével győz a zsarnokságon. Ezen nem változtat a bibliai 
név sem, mert nem a bibliai történet megjelenítése, mint Donatello Dávid szobra volt, 
s nem változtat a fortezzá és ira sem, mert nem ezek illusztrációja, hanem a művészet
ben megörökített képviselője; mint ilyen magába foglalja mindazt, ami a köztársasági 
törekvésekben a fortezzá és ira ideológiájának valóságalapja volt. Tudásunk kétség
telenül elmélyült a fortezzával és irával, mert immár pontosan tudjuk, mely eszméket 
hordoz Michelangelo Dávidja kőfejében. De hogy ez a fő republikánus eszméket 
zárt magába és nem — mondjuk — a királygyilkosság klerikális-feudális eszméjét, 
ezt eddig is tudtuk, mert a normálforma egyértelműen ezt sugallta.

Az ilyen és ehhez hasonló félreértések nem véletlenek. A szimbólum és allegória 
XX. századi teoretikusai, Friedrich Gundolf, Walter Benjamin, Lukács György, a 
köztük levő különbségek ellenére, megegyeznek abban, hogy a normálforma fel sem 
merül esztétikai szemhatárokon belül. Szimbólum és allegória dualisztikusán szembe
állított fogalmaival dolgoznak olyan magátólértetődőséggel, amelyet a művészeti 
fejlődés alapvető tényei semmiképpen nem hitelesítenek, sem a múltban, sem a jelen
ben. Ezen az egyezésen belül Gundolf a szimbólum és allegória viszonyát az élmény
nyel definiálja, s így az eredeti problémát egy más szintre játssza át, a szubjektum 
szintjére. Ezen a szinten az „ősélmény” kifejezése, tehát egy metafizikai-vallási élmény- 
nyé a lírai-szimbolikus (lírai és szimbolikus között a különbség nála csak annyi, 
hogy az én vagy nem én-e az ábrázolás tárgya) — a „művelődési élmény” kifejező
dése pedig az allegória. Lukácsnál objektíve a mű vonatkozásában merül fel a kérdés, 
Gundolffal ellentétben nála az allegória lesz transzcendens-vallási jellegűvé, ahol a 
transzcendenciába beleérti a vallásos ateizmus semmire orientáltságát is, és a szim
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bólum lesz az „evilágiság” , a világimanencia kifejezése. Mindkét állítás legalábbis 
egyoldalú. Mindkét forma létezik vallási és világi tartalommal feltöltve: Frou Minne 
adott esetben igen pajzán allegorikus tanításai éppoly kevéssé lehelnek — tartal
mukban vagy formájukban — vallási transzcendenciát, mint ahogyan a középkor 
szimbolikus, elkínzott Krisztus-szobrai sem az „evilágiság” jegyében születtek. Egy 
sajátos quid pro quo jött létre az esztétikai magyarázatban. A szimbólum képimma
nens jelentése valóságimmanenciává öblösödik, az allegória képtranszcendens jelen
tése vallási transzcendenciává.

Allegória és szimbólum azonban csak módjai, formái kép és jelentés viszonyának.. 
A formából pedig nem lehet közvetlenül levezetni a tartalmat. A determinációs 
viszony sokkal inkább a tartalomtól fut a forma felé ebben az esetben is. A  tartalom 
pedig, amely kép és jelentés adekvát és inadekvát viszonyait létrehozta, innen van 
még a transzcendens vagy immanens jellegen, e sajátosan ideológiai jellemzőkön, 
minthogy ez a tartalomprimeren a valóságos osztályviszonyok összessége, amelynek 
ideológiai tartalmai csak másodlagosan járulnak hozzá a szóban forgó formaalaku
láshoz. S ha a kapitalizmus előtti gazdasági-társadalmi alakulatok a mitológia
vallási világkép hosszan tartó uralma ellenére is létrehozhatták a normálformát, sőt 
ráerőltették ezt a mitológiai tartalmakra is, akkor megfelelő történelmi feltételek 
mellett kép és jelentés inadekvát formáit is „evilági” törekvések szolgálatába állít
hatták, s mint láttuk, állították is.

A normálforma feloldása és eltüntetése a szimbólumban, a szimbólum allegória
dualizmusa a XX. században kerül ugyan uralomra az esztétikai elméletben, de 
kezdetei visszanyúlnak a hegeli esztétika felbomlási folyamatába, mint ezt legvilágo
sabban a pályakezdő Volkelt és a pályavégző Th. Vischer vitája tanúsítja. Maga 
Hegel még másképp gondolkodott. Hegel — nagy tradíciók folytatója és tovább- 
gondolója ezen a téren is — útban volt a normálforma feltárása felé. A klasszikus 
művészet nála a kép és jelentés adekvát egységeként jelenik meg. De mivel esztétiká
jában a mű szerkezeti kérdései a maguk általánosságában nem vetődnek fel világosan, 
elmosódnak az „eszmény avagy a művészi szép” tárgyalásában, kettős tévedésbe 
esik kép és jelentés adekvát és inadekvát viszonyával kapcsolatban. Először is, mielőtt 
megállapítaná általános helyüket és funkciójukat a mű szerkezeti összefüggéseiben, 
már konkrét történelmi alakzataikban teszi vizsgálat tárgyává őket, olyan problé
mákkal terhelve meg, amelyek a belső forma mélyebben fekvő kérdései ; így azonban 
a specifikus formák nem az általános forma tisztázására vezetnek, hanem a művészet 
történetfilozófiai konstrukciójának emeltyűjévé válnak. Másodszor: ennek követ
kezményeként kép és jelentésnek ebben — a valóságban formális jellegű — viszo
nyában látja a művészi fejlődés tulajdonképpeni értékmérőjét. Pedig kép és jelentés 
adekvát és inadekvát viszonya önmagában még nem dönt művek és irányzatok 
végső művészi értékéről. Ahogyan a művészi szempontból mélyen problematikus 
szimbólum és allegória fejletlen — kapitalizmus előtti — társadalmi feltételek mel
lett, vagy a polgári fejlődés szerfelett ellentmondásos szituációiban, Baudleaire-től 
Ady-ig, lehetett és volt is kifejezője nagy művészi törekvéseknek, persze korántsem 
kizárólagos kifejezője, úgy lehetett és lehet napjainkban is kép és jelentés adekvát 
viszonya, a normálforma a nagy művészet örökbecsű értékei mellett hordozója a 
művészi középszerűségnek, sőt értéktelenségnek is kép és jelentés kölcsönösen egy
értelmű megfelelkezésében. Ezt hordozza valahányszor nem merített elég mélyen a
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valóságból, a valóság lényegi összefüggéseiből, vagy felszíni összefüggések egymáshoz 
fércelésével egyenesen meghamisította ezt a valóságot, — amiről eléggé meggyőzhet 
bennünket az a tagadhatatlan tény, hogy a polgári kommersz irodalom és kommersz 
filmgyártás tömegsikerre igényt tartó művei egyértelműen a normál formát részesítik 
előnyben. Hazug voltuk nem kép és jelentés viszonyán, hanem a társadalmi tipizálás 
hazug jellegén múlik. A mű végső és igazi értékkritériumát a tipizálással meghatáro
zódó mozzanatokban s az ezek összességét kifejező realizmusban találni meg.

A normálforma kitüntetett szerepe így nem a műalkotás — mélyebb tartalmaktól 
és formamozzanatoktól függő — értékmagasságának meghatározásában áll. Szerepe 
sokkal inkább az, hogy a műegészen belül az érthetőség és esztétikai átélhetőség első 
és végső hordozója. Vonatkozik ez a szimbólumra és allegóriára is. Mert az egészé
ben szimbolikus vagy allegorikus mű nemcsak kép és jelentés inadekvát viszonyát 
tartalmazza mindig, hanem az adekvátat is. De akár a normálforma az uralkodó, 
és ebben merülnek alá a szimbólum, allegória elemei, akár a szimbólum vagy az 
allegória az uralkodó s ebben az inadekvát viszonyban találni meg alárendelten kép 
és jelentés adekvát viszonyát vagy ennek elemeit — talán felesleges mondanom: a 
heterogén formamozzanatokat mindkét esetben rendszerint észrevehetetlen átmene
tek viszik át egymásba —, mindenképpen tény az, hogy szimbolikus műalkotás eseté
ben a jelentéstartalom konvergálását a sokértelműségben is az egyértelműség felé, 
allegorikus mű esetében, amikor a mű valóban mű és nem egyszerűen rébusz vagy 
fogalmi képírás, az esztétikai átélhetőséget, a normálforma fejlett vagy csökevényes 
elemei hordozzák. Normálforma és nem-normálforma a konkrét művekben, bár 
világosan elhatárolható, mégiscsak egymásba átmenő relatív pozíció. A bús nagy 
szemek, az Ady-versben önmagában véve éppen úgy normálforma, mint a feudális 
díszlet : az ódon, babonás vár. Szimbólummá egységükben válnak csupán, de a kettő 
elfutó és eltűnő a szimbolikus egységben feloldódó mozzanatnyi önállósága, mint 
láttuk, körülhatárolta a jelentés fő irányát, a burzsoá és feudális nyomorúság által 
izolált költői Én-t. Bosch Jardin des Délices-ének epret evő férfi-, női csoportja iránt 
senki sem érdeklődne, ha a kép egyéb részeinek sejtelmes szimbólumai és egyértelmű 
normálformái nem utalnának arra, hogy az eperevésben allegorikus jelentést keres
sünk. Ebben — és nem másban — áll a normálforma kitüntetett szerepe. Ezért lehet 
kép és jelentés viszonyának uralkodó formája a művészetben.

Ahogyan a matematikai logikában a kijelentés-kalkulus változatos kapcsolataival 
felépített kijelentés-formák néhány elemi kapcsolat segítségével, egyenértékű átala
kítások útján olyan normálformákra hozhatók, amelyekről megállapítható általános 
érvényű vagy ellentmondó jellegük, úgy lehet az esztétikai normálforma elemeinek 
segítségével a szimbolikus mű végső jelentéskonvergenciáját (illetve divergenciáját, 
amikor is egységes műről beszélni igen nehéz volna), vagy az allegorikus mű művészi 
vagy művészeten kívüli jellegét megállapítani. A logikai és esztétikai normálforma 
lényeges különbsége — ebben az összefüggésben — természetesen abban rejlik, hogy 
a logikai normálforma az eredeti kijelentésformával valóban ekvivalens transzfor
mációt ad, míg az esztétikai normálforma elemeire való képredukció sohasem ad az 
eredetivel egyenértékű jelentést, az eredeti jelentés gazdagságát tetemesen elszegé
nyíti. Ezért a mű esztétikai-elméleti megismerésében csak az elsajátítás egyik (anali
tikus) eszközeként jöhet számításba, bármily nagy is a normálformaelemek orientáló 
szerepe a szimbolikus és allegorikus művek eredeti, primer átélésében.
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B É L Á D I  M I K L Ó S

A költő felet
(III. rész)

Dőlt vitorlával

A Kézfogások után öt esztendőre jelent meg a következő kötet, az Új verseket mégis 
a Kézfogások párhuzamos kötetének; mi több, kiegészítőjének, elválaszthatatlan 
folytatásának tekinthetjük. A  Kézfogásokban teljesedő költői világ szemlélete és stílusa 
tárul elénk ebben a könyvben is. De folytatáson és elmélyítésen túl észrevenni a tör
ténelem munkájának következményeit is. A  Kézfogások kerek, zárt egész volt, az 
Új versek befejezetlenebbnek tetsző mű; feldúltabb és kiegyensúlyozatlanabb, mint 
az előző. A Kézfogásokat minden ízében megküldött közösségi szenvedély éltette, 
mely súlyos gondolati versekben sűrűsödött. E kötetében mintha szándékosan tar
tózkodna ennek a témakörnek az ismert módon történő megszólaltatásától. Az Új 
Verseket épp ezért nemcsak a Kézfogások folytatásának tekinthetjük — a költői hang 
változásának a jelei is megmutatkoznak benne. Illyés hatodik évtizede küszöbén 
ifjúkora végletességeihez fordul; visszanyúl saját elfeledett korai avantgarde korsza
kának stílusához, s „romantikusabb”, mint húsz-harminc évvel ezelőtt. Költészeté
nek tárgyias-reflexív szemléletét és eszközeit — a „lírai ábrázolást” a nyíltabb és 
elemzőbb önkifejezés, a leplezetlen önfeltárás és a finom, értelmien átvilágított han- 
gulatiság, sugallatosság irányába tágítja ki. S ugyanúgy, mint a Nehéz fö ld  idején 
— akkor Berzsenyit, Füst Milánt és Erdélyi Józsefet —, most is végleteket fogad 
költészetébe; áthasonítja József Attila és Szabó Lőrinc hangját, szuverén módon, saját 
törvényei szerint. Illyés korszerű lírikus már a Három öreg, Ifjúság, Dózsa György 
beszéde írásakor. A társadalmi feladatokat vállaló költészetnek új színt adott valóság
kifejezése, a részletek tárgyiasan pontos és hű rajza, a kifejezéshez simuló nyelv: 
a „népi realizmus”, az európai líra e kivételes jelensége, a kor legmagasabb szint
jét jelölte. Nem hangja, nyelve — szemlélete volt a „népi”, s ez forrt össze a magas 
irodalom eszméivel. Akkor nem is a magyar költészet legújabb fejleményeinek 
ösztönzéseire figyelt, távol maradt a Nyugat harmadik nemzedéke kezdeményeitől; 
programja — a „megélt élet” lírai ábrázolása — inkább a klasszikus hagyományok 
átélését és tartózkodóbb továbbvitelét kívánta. Ezen a vonalon haladva vált telje
sebbé, több szólamává lírája.

A Kézfogásokban jutott tetőpontjára ez a tárgyiasnak, realistának, objektívnek 
nevezhető stílus, s az Új versek azért jelez fordulópontot, mert az objektivitást oldani, 
lazítani kezdi az a fajta személyesség, amely nemcsak 1945 körül, de az utána követ
kező időkben is ritkán, elvétve nyilatkozott meg.

A  költői epika és zsáner tárgyias jelenetezése, képalkotási módja és a fogalmi kife
jezésre törekvés változatlanul benne él verseiben, de immár módosult formában. 
Újjáalakuló lírájának magva szenvedélyesebb, zaklatottabb versekből tevődik össze. 
Ritkább a hosszú leírás, az epikus részletrajz : tömörség és reflexív egyszerűség váltotta 
fel az epikus jellegű elbeszélő hangot. S egy nem régi keletű költői lelemény vonja 
összébb „ábrázoló” tárgyias kép és fogalmi kifejezés határait. Gondolatot, ítélete
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fogalmi közlést nem bújtat el képekben, de nem is engedő pőrén különválva megjelen
ni. Kép és jelentés felismerhető különbségét s ugyanakkor szételemezhetetlen egy
ségét valósítja meg. Az esztétikumnak — de világnézetnek, költői tartalmaknak — ez 
a módosulása az ötvenes évek közepe táján kezdődött. Illyés mindig programosan 
a valóság költője volt, néha már odáig, hogy ez az ének felszárnyalását is akadályoz
ta. Új racionalizmusa sem valóságellenes: „Ha nincs pokol s mennyország. Csak 
ez — mi más? — lehet gyehennád s édened, ez a „mocskos” valóság” (Séta az ár
nyékommal).

De másként értelmezi a valóságot: még teljesebben, gazdagabban akarja átélni; 
célja a belső és külső végtelen kifejezése, az „emberfölötti szó” kimondása. Meg
szólaltatni mélységet és magasságot: „e földtávú lét” minden körét —, ez az összetett, 
magas igény új hitvallása. Ez az oka, hogy élményeibe egyedül a leírások révén 
kapcsol be, hanem „tegyünk rendet magunk — hisz elménk egy-istenünk rég” — gon
dolatok, reflexiók, elvágyódások, hangulatok révén avat be „gond, kín, vád, kétely” 
szövevényeibe. Egyik oldalon egyetemesen emberivé növeli verseit (Óda a gyorsaság
hoz), másik felől az őszi cseppet foglalja tündöklő képbe. (Hangtalan)

Gondolati indítékú költeményei között elvegyülve egy új verstípus is előbuk
kan, amely a szürrealizmus stílusjegyeit viseli, s az induló költő első párizsi kísérleteire 
emlékeztet, az avantgardizmus időszakára. Látszólag „szabadon”, lazán összefüggő 
képek sorából épülnek a versek, megvalósítván a tiszta képi beszédet — a költői dal 
e modern változatát : jelentésük fogalmilag csak tétován írható körül, inkább jelez
hető; hatásuk hangulti sejtelemből, sorok közötti „csöndből”, tiszta egyszerűségből 
ered. E modern dalok mellett gyökeresen más világot, hangot, ízlést jelez az az ősi 
nyolcasokban írott pár verse, melyet népi históriák megörökítésének szentel. A  ma
gyar líra egész történetét végigzengeti ez az ütem (Églakók, Gyimóti kút), régies han
gulatot áraszt; naivitását Illyés nagy művészettel ellensúlyozza.

Az elmúlás, mint mélyről felizzó költői téma, a Kézfogásokban jelent meg: „Las- 
súbb-gyorsabb agonizálás minden élet ötven után” — írta. Az ötvenes évek végén, 
az összeszűkült világban, új gondok közepette a halál még fenyegetőbb. De most sem 
a legyőzött ember rezignált bölcsességét fogalmazza, nem a szorongás fekete metafizi
káját. A jó halál üdvét keresi, a „vég euphriájának” vigasztalását. A Mors bona nihil 
aliud „föld-szelídítő” értelmi himnusza után Túl az innenen — amibe már iróniát, sőt 
„móka” szót vegyít — az egyszerű paraszti bölcsességet hívja igazához tanúul: „vigasz
talni is csak így tudok — paraszt apáink módján: Semmi baj: — aki nem fél, haláláig 
fiatal!” Másutt is, feloldásként, ilyen egyszerű igazságokat ír le. „Beveszünk mégis, 
szörnyű vár!” (Kat-kat), „nem, nem, nem, a haláltól se leszek szomorú!” (Szellőzés
tisztulás), „emberi faj, megválthatod magad!” (Dologidő). Katarziserejűvé az 
emeli gondolatait, ahogyan végigjárja a kínok és kételyek poklát, s az „eltámadás” 
megaláztatásából fölemelkedik. Gondolati költészet nem gondolati vagy éppen 
filozófiai felfedezést jelent, hanem a költői világképben a gondolati elem uralkodó 
szerepét. Különösen, hogy épp halálverseiből — s leplezetlenül őszinte szerelmes 
verseiből, a gyehenna és édes párosát váltogató vallomásokból — tör elő leghívebben, 
a jelen élményeként, az a természetes humanizmus, amely középpontba állítja 
a „kétkeziek” világát: munkájukat és erkölcsüket — ennek jelképe Ozora és ozorai 
hősei. Innen indulva, a mindig újrakezdő és alakító tevékenységet eszményíti, a terem
tő munkát változatlanul a legemberibb értéknek véli. (Ferenczy Béni)
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Csak legválságosabb éveiben, a világháború idején volt menedéke a „külön 
világ” : szerelem, otthon, táj — újra nagy szerephez jut, az ötvenes évek végén, 
szinte túlzottan nagy szerephez. A „kis külön világ” témáinak uralma, érzelmi és 
hangulati légköre éppen nem azt érezteti, hogy magányos belső és természeti szem
léletbe vonul vissza fontosabb, lényegesebb költői témák elől. Ugyanaz a harc dúl 
itt is, mint többi versében ; közvetett utalásaiban az ötvenes évek végének hangulataira 
ismerhetünk. A „kis világ” magánya ezért nem kínálhat harmonikusan zárt védett
séget: fullasztó magány ez, kétellyel és gonddal van tele: „zord árvaság” és nem 
társadalmon kívüli békesség, ha a néma tó, sirályok röpte, egy hajóút ad is meg
nyugtató pillanatot: „Kedvem ellen kószálok itt — Szívem tán megkönnyebbedik — 
Szőlőhegyi kisutakon — mint beteget úgy járatom.” Megrendült, viaskodással és 
feszültséggel terhes élet vallomásait foglalják magukba e versek. Nagyon ritka a tiszta 
nyugalom, amit a Zápor után természeti képei idéznek. Visszavonulása az intimitások
ba, kis témákba, táj szemléletbe nem is eredményezhet idillt. Illyésnek mindig volt 
erőfölöslege az idillre: forradalmi verseit a harmincas években is az életképek, 
románcok, békésebb, szelídebb hangja kísérte. Az akkori harmónia most romokban 
hever. Az Eluard-fordítások művészi tapasztalataival telítődő új műfaja is, a „modern 
dal”, még az enyhültebb hangulatú is a szív poklai felé nyit távlatokat. A „kis világ” 
verseit nagy megrendülés szülte. Meglazult vagy veszni látszott az a biztos, sokszálú 
kapcsolat, amely életét és költészetét a társadalmi-nemzeti léthez fűzte. Ritkán 
mutatkozik az a biztonságérzet, mely a Szekszárd fele párversét, a Szívközelbent jó 
érzéssel eltölti. Ez magyarázza az Új versek teljesen nem, csak részben feloldott 
„disszonanciáját”, ezért kényszerű és gyötrő a magányosság. Tihanyi és ozorai 
képet, férfi-női kapcsolatát vizsgáló verseket, tájleírásokat az élet kis köreibe vissza
szorult ember panaszaival írja tele.

A költő tudja, érezteti : a „kis világot” feszítő kérdések ebben a bensőségben nem 
oldhatók fel és nem válaszolhatók meg. Próbálja is az „ördögűzés” énekeit a „lélek 
dúvadjai” ellen, hogy válna ismét otthonossá a világ: „S élnék, kószálnék, végre 
igazánból — befogadna a táj. — Hol poklom ég most, átsuhanna — egy-egy friss 
fecskepár!” Van is az oldódásnak, magányból kitörésnek sok jele. Személyes kedv és 
bizalom vallomásai minduntalan beleszövődnek a megújuló természet látványába. 
( Tavaszelő, Jó május, Virágzik a kökény! Dologidő, Napfény az íróasztalon) az emberi 
munka értelmét és régi emlékeit idéző verseibe. (Az volt a hű dal, Szerszámnyelek, 
Hasznos akarat, Munkás a munkával, Anteusz.)

Ifjúkorának emlékeit idéző versek szintén erről a feléledésről vallanak. Ami 
legtöbbet mond: a teljes azonosulás, mindent vállalás hangján. A lobogó hitre, ro
mantikus álmokra tekint, irónia nélkül. Ezt sugallja az Ifjúság, Párisz, szerelem, 
ezt a Dárdavivő, Diákkor, Halott barátom fia i közt.

Az ellenpontos szerkezet most sem a véletlen műve: fő szándéka átjutni az élet 
nagy „tisztítótüzén”, „Lángban a fák, a bokrok; csupa hév, s izzás a táj: kigyúlt 
megint az év! Életem izzó őszén haladok, a legnagyobb próbán, mi várhatott.” 
A metaforák köznapi nyelvre áttéve: végére járni, megélni bár — kínok árán is 
az ellentéteket „kínt, verítéket, vércsöppeket”, s eljutni a betetőzésig. „Keresztül
törni valami tűzön-tisztítón”.

A hatvanas években az Új versek után még három kötete jelent meg, a Dőlt vitorla 
(1965), Fekete-fehér (1968) és — Déry Tibor Szembenézve című költeményével együtt
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— az Éden elvesztése (1968). A három kötetet Illyés új lírai korszakának tekinthetjük. 
A költői tapasztalat bölcs mester műveinek nevezhetnénk e könyveit, ha nem tarta
nánk a jelző félreérthető mellékzöngéitől, főként attól, hogy evvel a szóval akaratlanul 
valami klasszikus megállapodottságot sugalmazunk. Továbbteljesedés a három kötet, 
de az illyési költészet vezérmotívuma jegyében. A költő felel című verséből idézzük :

Dolgozom: küzdve alakítom 
nemcsak magamat, ami nő még 
lehetek, akinek jövőjét 
az „ihlet óráin” gyanítom; 
formálom azt is, amivé ti 
válhattok

A „küzdve alakítás” eszméje és költői gyakorlata az elidegenedéssel, személy
telenné válással és széthullással ellentétes életérzés foglalata. A „földtávú” létet 
éljük magunkévá s oly módon, hogy minden élethelyzetet és életkori állapotot 
kíséreljünk meg magunk — számára — valóvá alakítani, idomítani; a legszélsősége
sebbeket is, az életből kiszigetelő magányt, a belső én pokoli kavargását, az idegek 
rángógörcsét, az emberellenes indulatot. Az elidegenedéssel szembefordulást nemcsak 
a versek gondolati hangsúlyú, távlatú értékválasztó sorai, mondatai jelzik, mint az, 
hogy „A legnagyobb bátorság a remény (Bernáth Aurél egy képe alá), hanem a világ
érzékelésnek vagy elemibb fokozata is; az a szinte testi igény is, hogy mindenből 
valami hasznosat, gyarapítót sajtoljon ki önmaga javára. Minél többet befogadni 
a világból a minél több ellentétes érzést is átélni s végül mégis megteremteni az 
élmény, tudat háborgásainak összhangját, — ezt az Új versek lapjain észlelhető igényt 
a hatvanas évek lírája váltja valóra.

Szembetűnő az évtized lírai termésének többszólamúsága. Harag és kiengesztelődés, 
kétségbeesés és nyugodt derű, rezignált legyintés és rá válaszként az idegekben hordott 
bizakodás, sötét depresszió és készülődő föloldódás, elbontás az emberi sors miatt 
és a jövő biztatása — ilyen és hasonló ellentétpárok sarkai között húzható az érzelmi, 
indulati ív. Öregség és halál, emlékek rajzása és a legsűrűbb jelen képe, a biológiai és 
a társadalmi ember gondjai, a nemzet és az emberiség létkérdései — így körvonalaz
ható a témakör. S mindezt modern dal, szonett, óda, ditirambus, hosszú költemény, 
oratórium, prózavers szólaltatja meg.

A többszólamúságon persze nemcsak azt kell értenünk, hogy az ellentétek feszül
tebbek, és a versek formai alakzatai pedig nagyobb változatosságot mutatnak. 
Illyés költészete ez időben alakult elemzőbbé és egyúttal látomásos jellegűvé. 
Szabó Lőrincről szóló nagylelkű tanulmányának alcímét — „vagy boncoljuk-e 
magunkat elevenen?” — a Dőlt vitorlára és a. Fekete-fehérre is érvényesnek találjuk. 
Az önboncolás, önelemzés szenvedélyesebb és kegyetlenebb, s míg régebben elvétve 
találkoztunk vele, akkor is kiegyensúlyozottabb formában (Hunyt szemmel), ez 
a mostani a földúltság, szorongás, magányosságérzés sötét mélyeibe enged be
pillantást, aminthogy erre volt már példa az Új versekben is (Séta az árnyékommal, 
Elvadult szeretet). Vessük össze, egyelőre csak a hangulat-különbség érzékeltetése 
végett, a Kézfogások két pillér-versét, a Bevezetőt és A költő felel címűt — az nyitja, 
ez zárja a kötetet — a Dőlt vitorla nyitányával, A tárgyakkal vagy a Szivembe című
vel, s akkor mindennél meggyőzőbben világlik ki előttünk e költészet változása.
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A tárgyakkal maradtam. Velük 
Szólok végül, ha még beszélek.
Hang nélkül rajtuk át eresztem 
magamhoz az emberiséget.
Halandó hetven-nyolcvan évig 
nem növi ki az álnokságot.
Nyíltan szóltok tízezer évvel 
bölccsé érett fejszék, lapátok

Ez a legsötétebb nihilje Illyésnek : a világból csak a tárgyak, de nem meghitt bizal
massággal az eleven, sürgölődő világ üzenetét közvetítők, hanem a sich tárgyak, 
halott eszközök. A Szívembe ugyanezt a természetről mondja: „te jegenyesor! 
és te, tisztuló tavaszi rét s te, friss folyó, — ti legyetek csak a világ”. Tárgy és ter
mészet, mely máskor föloldódást ígérő jó hírt hoz, most az emberi világot helyettesíti. 
A  depresszió levertsége többször hatalmába keríti. (  -20-ban Pestről lesietve, Szigorú 
tél, Csitító, Daltalan táj) ; nyomasztó látvány a háború dúlta világ (Háborúk után, 
Alkonyaiban), a tönkretett természet (Cinege).

Ezek a versek egy depresszív hangulat szülöttei, az önelemző szenvedély nem csu
pán ezt a vékony réteget járja át, ennél jóval bonyolultabban hállózza be az egész 
költői anyagot, a versek belső világát, arányait alakítja át. Űj verstípust hív életre, 
a leíró-tárgyias és indulattal átszőtt vagy elemzően tárgyilagos gondolati, költemény 
mellett a lazább, szaggatottabb szerkezetű verset. Mind a leíró, mind a gondolati 
költeményben a képek, kijelentések, érvek jól áttekinthető folyamatossággal ren
deződnek össze, legtöbbször a kezdősorokban jelzett tárgy, megütött hang kívánal
mai szerint. És mindig a szigorú okozatiság fonalán haladva, legyen szó akár érzelem-, 
akár gondolatkifejezésről, a részek — mondatok, sorok, strófák — láncszerűen kul- 
csolódnak egymásba és szoros összetartozásukat kezdettől a kifejletig mindvégig 
megőrzik. Az egyik rész a másiktól nyeri értelmét, a szó- és képanyag egy valóságos 
helyzethez kötődik, s mindig az ebből eredő motivációknak rendelődik alá. Ez a köz
vetlenül észlelhető, képanyagban és szerkezetben is föllelhető okozatiság magyarázza, 
hogy a verskezdet tárgymegjelölő szerepet tölt be, a verslezárás pedig kifejlett, olyan 
értelemben is, hogy egy esemény elmondásának a végét jelenti.33

Ehhez a leíró-eseményes, elbeszélő-verstípushoz nemcsak a pontos megnevezés, 
a körülhatárolt tárgy nőtt hozzá, hanem a valóság közvetlen szemlélete, a tárgyból, 
látványból, eseményből fakadó és a mindennapiság köreit át nem lépő érzelemkifejezés, 
gondolatközlés. Mert a költő érzelmet, gondolatot kifejezhet nemcsak a valóságosság 
érzékelhető szintjein, a mindennapi tapasztalás közmegegyezéses köreiben, de a fan
tázia, álom, vízió valóságfölöttijében is, a képanyag és szerkezet motiváltságát és 
szoros, logikailag áttekinthető körülhatároltságát akkor is megőrizheti, ha némi 
mérséklet vezeti. A múlt századi romantika akárhány példát kínál erre a mérsékelt 
valóságfölöttiségre, amely azért mérsékelt, mert a logikailag követhető motivációk 
okozatiságát a képzelet nem dúlja szét, a képek egymásból következése könnyűszer
rel áttekinthető marad.

33 Az Ulyés-versnek ezt a realista körülhatároltságát tüzetesen elemzi Vörös László: Illyés 
Gyula lírájának realizmusa. Acta Históriáé litterarum hungaricarum. Tom. VII. Szeged. 1967.
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Illyésnek azok az új versei, melyeket laza, szaggatott szerkezetűnek nevezhetünk, 
a tárgyias, elbeszélő fölépítésűektől abban térnek el, hogy motivációjuk nem zárt 
rendszerű, az érzelemkifejezés és a képvilág nem közvetlen folyamatossággal, illetve 
fokozatossággal fejlődik, s az egész vers nem a valóság közvetlen szemléletéből szüle
tik, és nem is marad meg a mindennapi tapasztalás érzékien fölfogható szintjein. Ez 
a versváltozat az avantgarde utáni, az avantgarde eredményeit fölhasználó modern 
költemény, legfőbb ismertetőjegye, hogy nem elbeszélő, elszakadóban van a megha
tározott tárgy és tér-idő kötöttségektől, vagy ki is lép ebből a körből. Némelyik vál
tozatát látomásosnak nevezhetjük, mert egyes részei nem utalnak vissza közvetlenül 
tárgyra, látványra, eseményre; a képzelet szabadon jár bennünk, néha csapongó sza
badsággal alakítja a szerkezetet, az egyes részek ngyobb önállóságra tesznek szert, 
s az átmeneteket nyelvileg sem világítja meg, s ezért némi talányosság holdudva
ra veszi körül. Ha a tárgyias verssel hasonlítjuk össze, az is észrevehető azonnal, 
hogy annak egyszerű érzés-, esemény-, gondolatanyagával szemben jóval összetettebb, 
több érzelemszálból fonódik össze, s tárgy szerint nem oly pontosan megnevezhető. 
Egyszerre több mindenről szól, és külső szerkezete — a sorok, strófák — egymás
utánja szabálytalanságot mutat, szemben a tárgyias-epikus vers külső-belső sza
bályosságával.

A korosztály behajózása, Félreértés, hogy mégse essék, Ifjú pár, A vak, Világodban 
világtalan, Ditirambus a nőkhöz jól mutatja, hogy ez a verstípus Illyés kezén a költői 
meditáció újszerű alkalmát teremti meg, a látomáselemek gondolatmenettel fonód
nak össze. Csak a gondolatmenet ezúttal nem avval az érvelő világosággal, éles elha
tárolásokkal, szinte tételekbe szedhető fokozatossággal fejük ki, mint A reformáció. .  .- 
ban vagy a Bartók-ban. Végigjárva a reformáció genfi emlékműve hosszát, a költe
mény úgy keletkezett, hogy a költő beavatott gondolatai születésébe: az lett maga 
a vers, ahogyan fölbukkantak, rendeződtek; majd ahogyan az érvek két csoportja 
vitába szállt egymással. így a vers minden részére egyforma erősségű megvilágító 
fénykör hullt: egyik rész a másikat magyarázta, motiválta. Nem így a fönt idézett 
versekben. Mert nem az érzelem kilombosodásának, a gondolat születésének adnak 
kereteket, hanem leszűrt, egy egyéni lét törvényszerűvé szilárdult gondolataiból, 
életérzéséből az eredményt közvetítik, szabadon; nem külső tárgyhoz, eseményhez 
igazodva, hanem a legegyénibb módon, a gondolathullámzáshoz alkalmazkodva. 
Ma inkább ezt a fajta verset tartják „modern”-nek, mert nem magyarázkodik, nem 
„anekdótázik” hosszan, hanem a mai ember bonyolultabb létérzékelését bonyolul
tabb módon fejezi ki. Illyés mindenesetre nem csupaszítja rejtvénnyé, csupán valami 
hangulatsejtelemmé ezeket a verseit sem, hanem többet rábíz a metaforákra, így 
érzékelteti a szorongást és a szorongástól való megszabadulást (Ifjúpár); élet, halál, 
szerelem, remény, reménytelenség érzéseit egyetlen költemény tárgyává teszi (Vilá
godban világtalan), vagy a címben jelzett tárgytól látszólag igen messze járva, a ta
gadások sorozatával mindig egy-egy igent állító kijelentő mondat halmozással, ismét - 
lés-zuhataggal tart szemlét az élet megtartó erői fölött. (Ditirambus a nőkhöz).

Illyés költészetét azért tarthatjuk — a líra határai között — teljesnek, összegező 
érvényűnek és a modern magyar líra fejlődéstörténetében egyik legkarakterisztikusabb, 
egyszersmind legtöbb értéket teremtő változatának, mert verseiben a formaújítás 
együtt lélegzik a tárgyi sokoldalúsággal, a mindenre figyelő érzékenységgel. Halál, 
szerelem, nemzet, emberiség, múlt, jövő, „mozgó világ”, természet együtt alakítja
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ennek a költészetnek anyagát, téma szerint ez mind föllelhető a versekben, áteresztve 
a személyiség szűrőjén. Ellentéteket szólaltat meg, ám a sokat emlegetett harmónia 
változatlanul hangsúlyban tartja a szélső pólusokat.

Egyik vezérmotívum a haláltudat, de már nem a Mors bona . . . önvigaszával föl
ruházott formájában eszme. A halállal úgy küzd, hogy az életből akar minél többet 
befogadni; az abszurditásból — bármily képtelenül hangzik — élettény lett, az élet 
szerves részévé változott (Éva). Ez az individuális haláltudat tudomásul veszi azt, 
ami egyszer elkerülhetetlenül bekövetkezik (A harcos fájdalom, Barátom halálára, 
Védőügyvédem). Érvelni ellene inkább közvetett módon érvel: a sokalakú élet mindig 
újjávarázsolódó csodáival. Legszebb természetverseit hívja életre az elmúlás érzése; 
színektől ragyogó vagy gyászosan sivár látványokban az életszeretet ölt alakot (Ma
darak, Rózsák a rácson Firenzében, Az őszi méhek aranykereke, Vadrécés ég alatt, 
A fákhoz, Kiköt az év, Tihanyban). Az igazi ellensúly azonban nem az élet vegetációja, 
hanem az élet folyamatosságát szervező teremtő munka. A munkavégzés, munka- 
folyamatok hozzák létre az emberit. A természetet leigázó, megfékező, az élet fenn
tartásához nélkülözhetetlen, egyszerű javakat termelő testi munkát ugyanígy ide 
sorolja — és ez nem profanizálás —, mint a művészi tevékenységet. A vízfakasztó kút
ásó ugyanígy értékteremtő, mint az író, zenész, festő, — mindegyikükről külön vers 
szól. S a munka nemcsak javakat termel, köréje szerveződik az élet, kis és nagy dol
gaival. Már a Két kéz is erre az eszmére épült, más módon Az orsók ürügyén ugyanezt 
mondja. Az orsók ürügyén épp a munkától remél többet — s nemcsak a kétkezitől, 
hanem a gépekkel végezhetőtől is —, ami kérdése fönnmarad, ez minden társadalom
nak égető gondja marad, megjósolhatatlan, hogy milyen időtávra.

Illyés humanizmusának egyik tartópillére az, amit a munkának az emberiség életé
ben vitt szerepéről gondol. A másik a közösséghez tartozás, az anyanyelvihez és az 
egyetemesen emberihez. Az anyanyelvi és az emberi nem válik külön szemléletében, 
ódát ír Európához (Vér az érben), s képeket jegyez ki a magyar történelemből (Kor
mos képek, Vár a vizen, Ady estéje). Abból, amit a magyar múltról és jelenről tud, 
sok a vigasztalanul sötét látomás. „Muhi, Mohács, Majtény „után fölrémlik újra 
a nemzethalál víziója (Egy körkérdés tanulsága) ; az Ady-sor „Hát népét Hadúr is 
szétszórta” — szörnyű jeleneteket idéz elé

Próbára próba
A Rendelés e paranoid vásznán.

(Ady estéje)

S mindennél több rémlátással küzdve, tele kétellyel, kérdéssel, a magyar költészet sok 
Duna verse után a Vár a vizen az egész történelemre vetítve mondja ki a vigasztalan 
végső szentenciát : „Ahány század — minek hazudni ? — annyi / lépcsőfok le — s le, — 
e nép így ,haladt’ / míg meg nem állt — csak fokonként zuhanni.” Illyés történelmi 
freskója csupa bukást, összeomlást, tragédiát és beteljesületlen álmot mutat a tör
ténelemből s a fölvonultatott nevek és események valóságosan is ezt sugallhatják. 
Ezt a tanulságot is s a nem sokkal 1945 után íródott vers már figyelmeztető — de el 
nem hangzó — szó a történelmet forradalmak diadalmenetének rajzoló szemlélet 
ellenében. A vers nincs befejezve, mert nem is lehet ennyi pusztulás láttán másként, 
mint kérdésekkel lezárni, s kívánni az újabb nemzedékeknek, hogy higgyenek . . .

Nem retorikai fordulat végett hangoztattuk már többször eddig, hogy Illyés
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ellentéteket él át és ír meg: költészete fényt, árnyékot, tagadást, igenlést váltogat. * 
A Vár a vizen is A reformáció . .  ,-val, Két kézzel és az új versek közül a Mozgó világ
gal együtt szemlélhető és csak azokkal együtt ad hiteles képet. A Vár a vizen pusz
tulást és süllyedést vizionáló freskója után a Mozgó világ az eleven, tevékenyen sür
gölődő mai világ láttán föléledő reményt fogalmazza versbe. Ez a költemény a való 
élettől elszakadni nem tudó költőt állítja elénk, s a riport, amely az egykori pusztán 
nőtt új világ tényeit rajzolja, a járó-kelő, nézelődő, tapasztalatot gyűjtő költő alakját 
is belevetíti a képbe.34 Szinte szociográfiai pontosságú tudósítás ez a költemény; 
akárcsak az 1946-os keltezésű bulgáriai útinapló; versbe foglalt napló, költői jegy
zet előhang a Puszták népe folytatásához. Beszámoló arról, mi változott azon a he
lyen, ahol régen semmi nem mozdult; az elbeszélés fonalán haladva új meg új tények, 
villany, frissen rakott ház, rádió — ötlik a szemlélő elé. Illyés nem tér ki a valóság 
kihívása elől, hajlandó ilyen tényeket is versébe fogadni, ennyire földközelben ma
radni ; nem állít föl eleve rangsort „költői” és „költőieden” tárgyak között, ars poeti
cáját szó szerint veszi : „Ha nincs pokol s mennyország, / csak ez — mi más ? — lehet / 
gyehennád s édened, /  ez a ,mocskos’ valóság!”

Ez a „földközeliség” azonban nemcsak lírai riportot teremhet; szárnyat is adhat 
a költői gondolatnak. Az orsók ürügyén bevezetőül aprólékosan részletezi a fonó asz- 
szonyok munkáját, a következő több strófából álló szakasz már a civilizáció áldásait 
veszi sorra, a harmadik pedig arról szól, mit nem oldott meg eddig önmaga javára 
az emberiség. Az orsók ürügyén is szinte „modellszerűen” szemlélteti Illyés versalakító 
módszerét: egy valaha látott és részben elgondolt mozdulatból, a fonalat sodró 
asszonyok kezejárásából milyen messze — hátra és előre — világító gondolatrajzások 
indulnak. S mint oly gyakran, itt is ironikus közbevetésekkel jelezve a tudatosságot, 
mellyel a tárgy megéneklését vállalja („megéneklik a költők a férfi-vért; / említsük — 
épp csak eszmegerjesztő gyanánt / a női könny után a női nyált. / S nézzünk ezzel, 
amiből élünk, azután / a költészet után.”

Az orsók ürügyén gondolatsorában Kafka és Dürrenmatt neve is fölmerül a „biz
tonsághiány, szorongásos lét- és léghiány” jelzéséül. Illyésnek van bátorsága — a di
vattal ellentétben — reménykedni és leírni, hogy a jövő csak egyre otthoniasabban 
képzelhető el. Az éden elvesztése című oratóriuma is ezt a bizalmat fogalmazza meg, 
egy képzelt atomháború fenyegetettségétől szorongatva. Csoda, hogy az oratóriumi 
dialógus és inszcenírozás már előbb nem vonzotta magához Illyést: ez igazán „test
re szabott” formája érveket szembesíthet, ütköztethet össze ; prózát verssel cserélhet 
föl; gondolatot, látomást cselekményes epikai formában adhat elő. Mondatszerkezeti 
leleményeit is szabadon kiélheti, az érvelés megkívánta tömörítés és a bonyolul
tabb eszmefejtegetés kívánta összetett alakzat, kérdés és felkiáltás sűrű váltása, az 
inverziók és közbeiktatások gyakori használata egyetlen mű edényében találhat helyet 
és szerepet.

Az éden elvesztése az atom fenyegetésével szemben azt a bizakodást állítja, amely 
nem jóhiszemű ábrándképek festegetésében merül ki, hanem az emberiség előrehala
dásában reménykedik: az emberek további tökéletesedésétől várja az egyetlen 
valóságos ellenszert, s ez pedig attól, hogy ki-ki végezze saját szerény köreiben leg

34 Szépen ír erről Fülöp László Felszabadulás utáni líránk című doktori értekezésében. 337— 
339. (Kézirat) Dolgozata sok találó megfigyelést közöl Illyés lírájáról.
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jobban a dolgát. A „szorongásos léthiánnyal” küszködök igéivel ellentétben Illyés 
az emberiség jövőjét nem látja elveszettnek. Az oratórium talán legtömörebben fogal
mazza meg ars poeticáját: „A költő területe a valóság; föladata a gyakorlati segítés. 
Nem  vers az, ami nem mutat valami megoldást a tisztázás felé. Még ha azt tisztázza is, 
hogy nincs megoldás.”

Ez a tisztázó szándék szövi át Illyés egész líráját, az 1945 utáni évtizedekben is. 
Nincsenek illúziói: jól tudja, hogy a költő nem mindenható, s adódnak helyzetek, 
mikor szava nemigen hallik: „Tántorogtunk. így nevelődtünk / ég felé, költők. Mint 
fenyőfa-szál? / Mint a hinár. / Lengtünk. S minél föntebb, / annál ijesztőbben: 
iszonytatón.” (Hatalmas, nagy korszak . . . s a  költők) Jól tudja azt is, hogy „Szűk 
magyar voltomnak s hazámnak s éveimnek gátja között” (Óceánok) kell munkáját 
végeznie. S az „Európaperemű népek” közül egyiknek irodalmában dolgozva, Illyés 
Gyula költészetére is illik, amit Eluard mondott Supervielle lírájáról: „Versei segí
tenek élni.”

В Е К Е  L Á S Z L Ó

M a g y a r  nem -ábrázo ló  m ű v é s ze t!!.
— A tiszta forma művészei —

A most bemutatandó művészek közös jellemzője: törekvés a kompozíció nagyfokú leegyszerű
sítésére. Ez a tendencia a felhasznált színek és képi motívumok számának redukciójában, vala
mint az éles körvonalak alkalmazásában nyilvánul meg. A nem-ábrázoló irányzatokon belül itt 
figyelhető meg a legkövetkezetesebb eltávolodás a hagyományos festészet eredményeitől; a 
látvány visszaadásán túl mindenekelőtt a vonalperspektívától és a wölfflini értelemben vett 
festőiségtől. A kétdimenziós képfelület természetesen továbbra is tartalmaz utalásokat a har
madik dimenzióra, de a művész csupán egy-egy részletkérdést analizál (egyetlen forma téri 
elhelyezkedése a vásznon; két forma egymást fedése vagy áthatása; tiszta színek térhatása; 
térillúzió keltése tárgyi jelentés nélküli motívumokkal stb.). Ami pedig a festőiséget illeti: a 
racionális alakítás és a határozott kontúrok kizárják az oldott, laza ecsetkezelésből eredő expresz- 
szív hatásokat. Az ilyenfajta képek meglehetősen nehéz helyzet elé állítják a velük először talál
kozó nézőt, hiszen „műélvező” sztereotípiáinak legnagyobb részét fel kell adnia. Túlságosan 
megszoktuk már, hogy a kép „emberi tartalmait” a művész szubjektív érzelmeivel azonosítsuk; 
még a szabadabb megformálású absztrakciót is hajlandók vagyunk így értelmezni. Azonban a 
netán körzővel-vonalzóval komponált nagyméretű vásznak megfosztanak ettől a lehetőségtől. 
Nem érzelmeket közvetítenek, legfeljebb érzéseket keltenek: a tisztaság, áttekinthetőség, ész
szerűség stb. megnyugtató érzését.

A  „tiszta forma” nem kimondottan stílusirányzat, hiszen meglehetősen különböző törekvésű 
művészeket fog össze. Közülük hárman (Molnár, Deim, Keserű) a művészet hagyományos értel
mezéséhez jobban ragaszkodó, individuálisabb alkotók. A többiek viszont mindannyian „új
konstruktivisták” : személytelenebb, kollektív jellegű, a tervezőmunkához közelebb álló művészet 
kialakításán fáradoznak. Fellépésük a hatvanas évek második felének karakterisztikus jelensége, 
új generációként is kezelhetjük őket (persze másokkal együtt), hiszen a kilenc művész közül 
hatan 1936—39 között születtek. Ez a jelentkezés párhuzamos a világszerte érzékelhető újkonst
ruktivista hullámmal, helyesebben az op-art, a minimal art és az újabsztrakció eredményeinek 
köztudottá válásával. A „steril” tisztaságú nyomatok készítésére alkalmas szerigráfia-technikát 
és a teljesen homogén felületeket eredményező új műanyagfestékeket is ezek az irányzatok fedez -
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ték fel a művészet számára. Természetesen a hazai előzmények is adva voltak. Mindenekelőtt a 
Kassák-kör konstruktivizmusa, melyről Kállai Ernő már 1923-ban így írt: „. . .kerüli az ellen
őrizhetetlenül sikló átmeneteket, folyékony határokat. Tagozatait, választóvonalait és érintkező
pontjait mértani szabatosság jellemzi. Nem burkolódznak illúziókba. Ezért építkeznek homogén 
színű, tiszta síkokkal. .  .” Másrészt: a tanulmány első felében tárgyalt idősebb generáció — 
közülük többen erős hatást gyakoroltak a fiatalokra, vagy maguk is kezdeményeztek hasonló 
törekvéseket (Gyarmathy, Korniss, Martyn, Barcsay).

A tiszta forma létrehozásának egyik legkövetkezetesebb útját M oln ár Sándor (1936) „üres 
képei” mutatják. Monochróm vásznai festészetének csak egyik ágát képezik — egyébként „kon
zervatív felfogásúnak” mondja magát — , 1966 óta mintegy százat készített belőlük. Kifejezetten 
„kontemplációra” szánt képek, melyek arra is alkalmat nyújtanak, hogy rajtuk a festészet egyes 
elemeit, pl. a színfoltokat a maguk legalapvetőbb helyzetében tanulmányozhassuk. A kép motí
vumkincsének minimumra redukálása a csekély számú motívum kifejezőképességét hihetetlenül 
felfokozza. Ismét Kállait idézem; Molnár egyik előzményére, Malevicsra célzó sorait: „Hogy 
egy suprematista egyetlen egy négyzetnek a tökéletesen egyenletes, sűrű és sima kifestését mint 
festői problémát tűzhette maga elé, nemcsak mesterség dolga . . .  ezzel a külsőleg igénytelen 
feladattal . . . hallatlan intenzitású koncentrációra törekedett. Mert ebben a suprematista egy
ségben a sokká való kibontakozás lehetősége volt adva.” A szűk színintervallumon belül ezt a 
„sokká való kibontakozást” Molnár az orosz származású amerikai újabsztrakt festőhöz, Mark 
Rothkóhoz némileg hasonlóan éri el. Egyetlen témájának, a színnek tartalmat ad a felülethatárok 
hangsúlyozásával, illetve felnyitásával, a színfolt térbeli megmozgatásával. Eszközei: ugyanannak 
a színnek különböző tónusértékei, faktúrái, valamint más színek aláfestése.

D e im  Pál (1932) ebben az összeállításban a „szentendrei iskola” legnemesebb hagyományait 
képviseli. Városát Barcsay és Vajda képi világán keresztül tanulta meg látni. A geometrizált ház
oromzatok, ablak- és ajtónyílások, emberi sziluettek ikonográfiája az ő kezén tovább — szinte 
a felismerhetetlenségig — egyszerűsödött. Kollázsszerűen egymáshoz ízelődő síkalakzatain az 
éles elválasztó vonalak azonban még hosszú időn át szubjektív ellágyulásoknak engedelmeskedve 
hajoltak meg és kanyarogtak. A finom vonásokból szőtt faktúrák is ilyenfajta érzelmekkel töl
tötték fel kompozícióit. „Feljegyzések egy kolostorban” c. sorozata (1968) — amit sokan eddigi 
főművének tartanak — voltaképpen még hasonló lírai tiszteletadás a pravoszláv genius locinak. 
Deim 1969-es kiállításán azonban új sorozattal lepte meg a közönséget, az ún. alugrafikákkal. 
A szerigráfiákhoz hasonló tisztaságú és az alumínium nemes fényét csak szürkével és égszínkék
kel hangszerelő kompozíciók nyilvánvalóvá tették, hogy korábbi művei szinte áhították már ezt 
az új technikát. A fakturális vonalkázások itt pozitív-negatív rácsszerkezeteknek adják át a helyü
ket. A hagyományos értékekre utaló jelek (a félbe metszett sziluettek) nem tűnnek el teljesen, de 
konstruktív „ipari” rendbe ágyazódnak. E kis sorozat Barcsay mozaikjai után a murális műfajok 
egészen új „szentendrei” irányzatát indíthatja el.

K e se rű  Hona (1933) festészetét szintén „lírainak” szokás nevezni. Nemcsak indulása magya
rázza e jelző jogosságát (a gesztusfestészetnek és lírai absztrakciónak megfeleltethető érzéki 
ecsetkezelés, továbbá a meleg színek keresetlen, szívből jövő tarkasága korábbi képein), hanem 
az egész további művészetén érezhető, de nehezen megfogalmazható játékosság és derű is. Keserű
ben pillanatnyilag koncentrálódik az az ideális kelet-európaiság, amely kimondva-kimondatlanul 
századunk egész magyar művészetét lelkesíti. Könnyedén asszimilál olyan értékeket, mint Martyn 
színskálája vagy a pop-kultúra humánus vonatkozásai. Népi díszítőművészetünk egészen rejtett 
motívumaira figyel fel, és jellemző, hogy kompozícióiba szinte észrevétlenül ülteti át azokat. 
1969-től kezdve már többnyire festett vászon és applikált textil kombinációkat készít; egy késő
barokk eredetű, provinciális színmotívum minden addigit meghaladó teljesítményekre készteti. 
A kiindulásul szolgáló forma változtatásának minden mozzanata új képet hoz létre. A motívum 
megsokszorozódik, rózsaszínbe, violába és vörösbe öltözik; az új elemek egymásra torlódnak és 
párhuzamos hullámvonalakká alakulnak; a hullámvonal ismét egy más alakzat körvonalává 
válik, és tükörképével kiegészítve új motívumot hoz létre stb. „Kettős forma” c. műve eljut a 
végső, drámai egyszerűséghez: a vakító fehér, festett alapon két lebegő alakzat — sötétebb és 
világosabb durva vászonból — tolul egymás felé, a dinamizmust a plasztikus felgyűrődések 
jelzik.

Keserű Ilonával szemben B a k  Imre (1939) az ellenkező pólust képviseli, jóllehet folklór-ízek 
az ő festészetén is érezhetők. A néprajzi stúdiumok azonban nála egy szigorú, racionális festői
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nyelvezet kimunkálásának mozzanatai. Bak talán az egyik legjobb ismerője a kortárs angolszász 
irányzatoknak (minimal art, újabsztrakció), és ezek eredményeit megkísérli a hazai építészet, 
ipari formatervezés számára értékesíteni. Először a „mintázott vásznak” lehetőségeit kutatta, 
azaz a négyszögű képméret helyett szeszélyesnek tűnő mezőket vágott ki, melyek a fal síkját 
bevonták a hagyományos képfelületbe. A kép így már puszta formátumával is alkalmassá vált 
a figyelemfelhívásra, primer jelzések emblémaszerű sűrítésére. Ezután visszatért a téglalap
formátumhoz, jelenleg fehér alapon nagyméretű fekete hálózatokat fest, melyeken egy vagy két 
tiszta színmezőt helyez el. A „hardedge” (éles körvonal) törekvés stilisztikai szabályának meg
felelően, egyenetlen festékfelületet vagy szabálytalan vonalat nem találunk képein. Üjabban a 
körívről is lemondott — viszont a színes sávok és alakzatok térbeli szerepét minden zavaró körül
ménytől mentesen tudja bemutatni.

F ajó  János (1937) szemléletmódját a Kassák Lajossal való személyes kapcsolat és Vasarely 
művészetének tanulmányozása alakította ki. Mint legtöbb társa, ő sem mentes a népművészeti 
síkdíszítmények tiszta formai struktúráinak hatásától. Nem nevezhető par excellence op-art 
művésznek, mert Vasarelyben elsősorban a variációelmélet szellemessége ragadta meg, az az 
elv, mely szerint néhány szinbeli és formai alapelemből következetes logikával egy bonyolult 
kompozíció hibátlan struktúráját lehet felépíteni. így képeinek lényege sohasem a vibráció. 
Ehelyett arra törekszik, hogy az élesen elhatárolt színek minden perspektivikus kellék nélkül, 
pusztán síkbeli, természetes értékeikkel különleges térhatást keltsenek. Ha képeinek csak vonalas 
vázlatát nézzük, szabályos és egyértelmű ornamentikát kapunk. De ha színnel telítődnek föl a for
mák, azonnal kiderül, hogy „valami nincs rendben” : forma szerint egymás mögötti alakzatokat 
látunk, holott szín szerint a hátulsó forma előreugrik. így a tiszta konstrukciós váz a szín hatá
sára megbillen, elcsavarodik, elfordul stb. — tehát mozgásérzet keletkezik. Fajónak már régóta 
kinetikus szerkezeteket kellene készítenie, mégis arra kényszerül, hogy sziszifuszi munkával 
festékfelületeket egyengessen.

Ami a térproblémát illeti — néhány vonatkozásban Fajóval rokon törekvésekkel mutatkozott 
be az év elején P o rk o lá b  Sándor. Őt azonban nem annyira a szín hatására görbülő sík, inkább a 
geometrikus idomok és színértékátmenetek kölcsönhatása foglalkoztatja.

N á d le r  István (1938) inkább festői ösztöneire hallgatva, a népi szőttesek formáinak felnagyítá
sával, majd átlényegítésével alkotja újkonstruktív vásznait. Nagyméretű, egy pillantással áttekint
hető alakzatai vagy pusztán különböző színű körszegmentumok egymásra tornyozásából, vagy 
a körívvel és az egyenes vonallal elhatárolt színnyalábok szembesítéséből adódnak. Egy időben a 
hasonló egzisztenciális kötöttségek, a közös kiállítások és külföldi tanulmányutak Nádler és 
Bak fejlődését talán a szükségesnél jobban egymás mellé sodorták. Ez a gátló kölcsönhatás most 
már lazulófélben van. Míg Bak Imre hangsúlyosan körülhatárolt, szimmetrikus alaphelyzeteket 
teremt, Nádler egyre inkább a félbevágott monumentális részletformák, és a színekkel teljesen 
kitöltött vásznak felé fordul. A nagy színfelületek természetesen nála is több értelmű térjelölések
hez vezetnek.

Bak, Fajó és Nádler 1971 januárjában részletes programot készített egy ideális alkotóközösség 
számára. Ez a program minden olyan társadalmi és gazdasági területet áttekint, ahol a vizuális 
és plasztikai tervezés lehetősége egyáltalán felmerülhet. Az építészeti felületek díszítésén túl, a 
reklámgrafikától az iskolai taneszközökig, az ünnepélyek koreográfiájától a konténeres szállítás 
szabványosításáig terjedő skálán sorolja a javaslatokat. Eddigi eredményeikről publikációk sorá
val kívánják informálni az ipari, gazdasági és más szakembereket. E munkába Hencze, Attalai, 
Lantos és a pécsi művészek stb. is bekapcsolódnának. Bár megélhetési okokból mindegyik művész 
most is részt vesz különböző gyakorlati feladatok megoldásában (műszaki rajz, díszlet, iskolai 
oktatás, kivitelezés stb.), többnyire olyan alkalmi munkák vállalására kényszerül, melyet más 
nem művész szakemberek is el tudnának végezni. Pillanatnyilag Fajóéknak, más lehetőség híján, 
az alapkutatás és a korszerű csoportmunka feltételeinek megszervezése a legfontosabb terüle
tük.

Fajónak ugyan már eddig is sikerült kidolgoznia, sőt megvalósítania is néhány funkcionális 
tervét (murális feladatok, vizuális taneszközök és játékok), de kisipari keretek között. L a n to s  
Ferencnek (1929) azonban már nagyüzemi termelési folyamatokba is sikerült bekapcsolódnia. 
Belőle is a technikai lehetőségek — tűzzománc és farostlemez — váltották ki a tiszta formák 
egyértelmű vállalását. Korábbi tusrajzain, tempera- és olajképein a kör- és a négyszögmotívumok 
még szinte történeteket mondtak el, a vonalak spontán deformációkon estek át, és Kandinszkij
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meg Klee pszichológiai meggondolásaira emlékeztető, jelentést hordozó színeket kerítettek körül. 
A megismert új anyagok azonban munkamódszerként írták elő az egyenlő méretű elemek variá
cióját — így a körök és négyzetek viszonyának problémája egy kirakós játék szabályaivá módo
sult, mely kizárja a szubjektív ecsetrezgéseket. A sötét színű négyzetbe helyezett világos kör a 
kiindulópont, az egyes elemeken fél- és háromnegyed körök, koncentrikus körök és színkombiná
cióik váltakoznak. Térbeli értékkülönbségek csak az összkompozíció síkjára merőlegesen jönnek 
létre, kizárólag a színek intenzitásbeli értékeinek megfelelően. Már ez a kompozíciós elv is szín
pompás, monumentális frízeket és falburkolatokat eredményezett, Lantos legújabb zománc
kompozícióin azonban bizonyos mindennapi képi szimbólumok (pl. irányjelző nyilak) is kezdenek 
megjelenni. A közlekedési táblák „direkt” közlő rendszere épül be a tiszta formai értékrendbe.

Lantos szívós munkával iskolát — egyúttal kísérleti teamwork-lehetőséget — teremtett a pécsi 
fiatal művészek körében: a korlátozott skálájú színátmeneteket kutató H a lá sz  Károly (1946), a 
figyelemre méltó geometrikus plakátokkal jelentkező P in czeh ely i Sándor (1946), a szürke átmene
tekkel illuzionisztikus plasztikai hatásokat teremtő F iczek  Ferenc (1947) és mások már megtalál
ták saját kutatási területüket.

T ót Endréről (1937) két évvel ezelőtt írta Sinkovits Péter, hogy „a pop art gazdag ábrázolási 
lehetőségei közül sikerült megtalálnia azt, amelyik expresszív alkatának leginkább megfelel”. Az 
absztrakt impresszionizmusnak megfelelő zaklatott, széles lendületű festésmód és a kollázsok 
periódusával a háta mögött Tót ekkor ritmikusan váltakozó, harsány párhuzamos színsávokkal 
töltötte ki a vásznat. A rendszer középpontjába (egy-egy jellegzetes motívum (kalap, női fej, 
cipőtalp) sziluettje került. Már e lényegében pop alkotások is a tiszta forma jegyében készültek, 
annál is inkább, mert — Bak Imre találó megjegyzése szerint — „a pop, formai, színbeni vonat
kozásait tekintve legtöbb esetben hardedge festészet”. A nyugtalan és sokszor ösztönös fordula
tokat végrehajtó festő azonban legújabb képeivel még radikálisabb, szinte brutális leegyszerűsí
tésre vállalkozott. A képfelületet egyszínű vízszintes és függőleges csíkokkal banálisán egyforma 
fehér mezőkre tagolja, majd a kompozíciót grafikonszerűen egy-két ferde vonallal húzza át. 
Magától értetődő, hogy a hangsúlyozottan szabályos és semmitmondó képi szituációban a leg
kisebb eltérés is — pl. két sáv szövésmintára emlékeztető kereszteződése vagy a szürke rácsszerke
zetben megjelenő vörös vonal — maximális feszültséget hoz létre. Tót több egyforma (vagy 
egymástól alig eltérő) vásznat tekint egy kompozíciónak; a sorozatot gyakran térbe állítja.

A szürke tónusok eluralkodása egyébként rendkívül jellemző más purista törekvésű művészekre 
is (Ficzek, Pauer). Mégis H en cze  Tamás (1938) jutott el a legmesszebbre ezen a téren. Szürke vagy 
fehér alapra rombuszhálós rendszerben szürke foltokat visz fel, melyek méretben és alakban 
kissé eltérnek egymástól. Azon az elven, hogy a foltok elhatároltsága vagy elmosódottsága ese
tenként változó plasztikai értékként jelentkezik, látszólag mozgó (kinetikus) struktúrákat hoz 
létre. Ezt a hatást az egymás mögötti síkok kettős értelmezése egészíti ki: ugyanaz a szürke fok
hálózat hol bemélyedések, hol pedig domborulatok képzetét kelti. Egyik legújabb képén a mono- 
chróm, de kétértelmű térstruktúra foszforeszkáló, a sárga és a zöld közt vibráló aláfestésre feszül. 
Az új elem, a szín bevezetésével a potenciális mozgásélmény annyira felfokozottá válik, hogy az 
emberi szem csak nehezen tudja elviselni. Hencze dinamikus struktúráinak a mozgáseffektus 
mellett azonban van egy másik, nem kevésbé fontos vonatkozása is : a képi illúzió központi sze
repe. E kérdés tanulmányozása azonban nem lehet rövid írásom feladata.

A purista törekvések egyre halmozódó eredményeinek további sorsát nehéz előre megjósolni, 
mert az irántuk támasztott társadalmi igények még csak ritkán jelentkeznek konkrét formában. 
Ez a helyzet szinte változatlan a húszas évektől fogva — ekkor ugyanis az európai avantgarde 
már világosan látta a művészet fontosságát az építészet, az ipar, az oktatás, a pszichológia, az 
ornamentika, a játék stb. terén. A „várakozó” magatartás jellege azonban némiképp módosult: 
mindjobban előtérbe kerültek azóta a kísérleti művészet és az alapkutatás szempontjai. E fel
adatokat (általános esztétikai normák kidolgozása, a vizuális „nyelv” és kommunikáció lehetősé
geinek tanulmányozása) természetesen a gyakorlati alkalmazás eljárásai sohasem fogják feles
legessé tenni. Az itt bemutatott művészek tehát nem léha feltűnésvágyból hoznak létre „semmit
mondó” formai és színbeli viszonylatokat, hanem azért, mert a kutatás megköveteli a primer 
helyzetekből való kiindulást. Mivel a hangsúly a kutatásra került — melynek során a már elért 
eredményeket állandóan szemmel kell tartani —, másképpen kell megítélnünk a „külföldi import” , 
az ún. epigonizmus kérdését is. — A redukált kompozíció másfelől természetesen hagyományos 
értékek „átmentésére” is képes, így pl. a folklór-elemek beépülése a nonfiguratív kompozícióba

27



nemcsak a bemutatott szubjektivebb alkatú (ha úgy tetszik, a művészet „katarktikus” ágától 
nem eltávolodó) művészeknél, hanem a szigorú racionalistáknál is megfigyelhető. Egy kérdésben 
viszont egészen nyilvánvaló a tradícióval szembehelyezkedés : a legtöbb művész nem érzi magára 
érvényesnek a „festő” megjelölést. A képsíkot illuzionista eszközökkel megbontó és a kifejezetten 
háromdimenziós megoldások e ponton találkoznak a következő tanulmányban (új plasztikai 
törekvések) szereplő művészek — Attalai, Pauer, Csiky, Türk — elképzeléseivel.

KIRÁLY ISTVÁN

A m a g y a r  i ro d a io m sz e m lé le t  a  ké t  
v i l á g h á b o r ú  k ö z ö t t

— Bodnár György kandidátusi disszertációjáról —

Bodnár György munkája eredetileg az irodalomtörténeti akadémiai kézikönyv 
V —VI. kötete számára készült fejezetek sora, de helytáll magáért önálló műként is, 
alkalmas arra, hogy kandidátusi disszertáció témája legyen. Alkalmassá teszi rá 
viszonylagos zártsága, lekerekítettsége ; a szerző — mint maga is írja — két nagyobb 
anyagrészt, a századelő irodalmi életének általános képét s a két háború közti iroda
lomtörténetírásnak és kritikának történetét dolgozta fel a kézikönyv számára: 
minden esetben az irodalmi tudat problémáival foglalkozott tehát, s így valóban fedi 
a tárgyat a választott cím — általában a huszadik századi, különösen pedig a két 
háború közti magyar irodalmi szemlélet alakulásáról kap képet könyvéből az olvasó. 
S alkalmassá teszi a művet kandidátusi disszertáció céljaira úttörő jellege is. Bodnár
nak nem álltak rendelkezésére a témakört feldolgozó rendszerező munkák. A kritika
történet a magyar irodalomtörténetírásnak — a hagyományos elméleti érdektelen
séget mintegy visszatükrözőn — elhanyagolt része. Császár Elemér és Farkas Gyula 
minden vonatkozásban elavult monográfiái mellett csak Komlós Aladár színvonalas, 
igényes műve — Gyulaitól a marxista kritikáig — foglalkozik ezzel a kérdéssel. De ez 
a kitűnő összefoglalás egyrészt túl szűkre fogja a kritika tartalmát, csak a par excel
lence kritikát, a napi bírálatot érti szinte rajta, s nem általában az irodalmi tudat, az 
irodalomról való gondolkodás alakulását. Másrészt pedig csak addig jut el könyvében 
Komlós, ahol Bodnár lényegében kezdi tanulmányát: a századelő kritikai életének 
rajzával zárja a tárgyalást. S nem jobb a helyzet nemzetközi vonatkozásban sem. 
Wellek a maga jól informáló, de inkább csak nagyszabású, mint igazán elmélyült 
művének eddig megjelent köteteiben csupán a XIX. század végéig ér el, az újabb 
fejlődés áttekintésére Wimsatt —Brooks „short history”-ja, rövid története s Wellek- 
nek a Herder-féle lexikon számára írt rövid összefoglalása az egyetlen számba jöhető 
lényegesebb forrás. A  szerző tehát nem összegezhetett: neki magának kellett átgon
dolnia mind a folyamatot, mind pedig többnyire az egyes konkrét életműveket is. 
S Bodnár megfelelt ennek a feladatnak: műve nem valamiféle eklektikus, meddő
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összegzés, de új gondolatokat hozó, új összefüggéseket megláttató eredeti tudományos 
munka.

Természetesen, mint a szerző' maga is utal erre, a kézikönyv számára való készülés 
magával hozott némi torzulást. Nemcsak abban, hogy olyan jelentős kritikus egyé
niség, mint Lukács György kívül maradt a tárgyalt anyagon, hanem abban is, hogy 
szűkén műfajtörténeti munkává — kritikus- és irodalomtörténész-portrésorozattá — 
vált így a könyve, az írók kritikai-elméleti tevékenysége nem került bele. Holott köz
tudott, hogy a hazai irodalomról való gondolkodás fejlődésében — talán filozófiai 
kultúránk elmaradottsága folytán is — kezdettől fogva nem annyira a hivatásos 
kritikusok s irodalomtörténészek, mint inkább az írók játszották a vezető szerepet, 
ők voltak a gondolathozók, a kezdeményezők. A XX. századi magyar irodalom
szemlélet alakulásának hiteles rajza elképzelhetetlen pl. Ady, Babits, Móricz, Kosz
tolányi, illetve a Bodnártól tüzetesen tárgyalt korszakot véve s csak a legfontosab
bakat említve — József Attila, Illyés Gyula, Németh László, Radnóti Miklós kritikai 
munkásságának, sőt — véleményem szerint — a par excellence teoretikus írásokon 
túlmenően általában esztétikájuk egészének tárgyalása nélkül. Ez a kényszerű hiány 
azonban inkább csak extenzitásban, mint intenzitásban érinti Bodnár munkáját: ha 
tárgyszerűen nem is, de a koncepció kialakításában, a fő vonalak végiggondolásában 
jelen vannak az innen adódó szempontok, tanulságok is: az alapvető gondolatok 
mindig az egészet tartják szem előtt.

Úttörő módon oldja meg Bodnár a maga feladatát, s ugyanakkor tudományos 
felkészültsége révén magas szinten is. Munkája része, bizonysága annak a pozitív 
irányú módszertani-szellemi erjedésnek, mely kb. 10—15 év óta jellemzi tudomány- 
szakunk fejlődését. Mert ma már felmérhető (s egy erre fényt vető disszertáció 
kapcsán nem árt talán beszélni erről), hogy ha részben mind máig le nem zárt 
vitákon át is, de megújult a magyar marxista irodalomtörténészi gondolkodás az 
elmúlt tíz, tizenöt év során. Az alapelvek érvényességét érintetlenül hagyva — tehát 
csak a felületesség beszélhet itt valamiféle revizionista jellegű reformizmusról — a 
dogmatizmus okozta torzulásokat viszont maradéktalanul kiküszöbölve, s a marxista 
módszert ezzel mintegy — nem megreformálva — de rahabilitálva : alkalmasabbá vált 
a magyar marxista irodalomtörténetírás arra, hogy újat, lényegeset mondjon az iro
dalomról. Bodnár munkája kapcsán főleg három vonást érzek kiemelendőnek ebből 
a fejlődésből: 1. az okok elemzésében a komplex szemléletre való törekvést; 2. az 
értékelésbeli árnyalás igényét; 3. az irodalmi érzékenység megnövekedését.

Jól tudja Bodnár, hogy mint minden tudatformáét, végső soron a történelmi
társadalmi mozgás határozza meg a kritika fejlődését is. Elhatárolva magát a polgári 
irodalomtudomány ideológiai nyomását visszatükröző egyoldalúságtól, az önelvű-, 
az autonom-szemlélet formalista babonájától rendszerezése végső soron a különféle 
társadalmi erők mozgásán alapul. A szélső esetben, a tiszta képletnél a szocialista 
kritika viszonylatában már az elnevezéssel is jelezve, s a többi esetben — ha a címké
ben nem is, de a mögötte rejlő tartalmat tekintve egyértelműen az osztályálláspont 
alapján rendszerez: a történelmi-társadalmi élmény számára a fő meghatározó; a lé
nyeget, a fővonalakat nézve: konzervatív, polgári, kispolgári s szocialista kritikáról 
beszél.

Ugyanakkor azonban jól tudja Bodnár azt is, hogy az osztályálláspont s a mögötte 
rejlő történelmi-társadalmi élmény ritkán érvényesül közvetlenül, a maga eredeti
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tisztaságában. Mellette mint másodlagos, de mégsem mellőzhető meghatározó külön
féle egyéb tényezők komplex módosító-árnyaló összjátéka működik mindig. S az 
okok ezen bonyolult hálózatát köteles figyelembe venni a gondos elemzés. Az auto
nóm fejlődés formalista elvét elutasítva is köteles számolni pl. a tudományszak belső 
szakmai alakulásával, köteles nyomon követni az ún. belső fejlődést. (Egész marxista 
irodalomtudományunk megsínylette pl., hogy erről a belső fejlődésről hosszú időn át 
megfeledkeztünk s nem igyekeztünk meghódítani a marxista módszer számára a 
polgári irodalomtudomány egyes lényeges részeredményeit.) S a belső fejlődésen 
túl — kritikatörténet esetében — köteles figyelembe venni az elmélyült elemzés az 
irodalmi fejlődés közvetlen hatását is. Hiszen a kritika nemcsak a társadalom erő
terében, s nem csupán a maga belső szakmai vonalán, de egyben az élő irodalommal, 
annak harcaival szoros kölcsönhatásban is alakul, fejlődik. S ezen túlmenően szá
molni kell eszmetörténeti okok, filozófiai ihletések, a társművészetek felől jövő 
ösztönzések s más ható tényezők jelenlétével is. Bodnár munkájának komoly érdeme, 
hogy minderre van szeme, mindenre igyekszik kitekinteni. Fejezetcímei az okok 
sokrétűségét, komplexitását már egymaguk jelzik. Olyan belső műfajtörténeti utalá
sok mellett, mint pl. a filológia megújítói, a magyar szellemtörténész iskola, olyan iro
dalmi szociológiai, irodalmi irányokhoz kapcsoló s eszmetörténeti vonatkozású 
címek tűnnek fel, mint pl. a Nyugat örökösei, népi kísérletek, a nemzeti klasszicizmus 
eszményei. A mű szerkezeti felépítése a fejlődés összetettségét, bonyolultságát már 
egymaga tükrözi. Persze az egyes alkotók elhelyezéséről — mint az ilyen típusú 
rendszerezéseknél általában — itt is lehetne vitázni. Fel lehetne vetni, hogy valóban 
egymás mellé illik-e a filológia megújítójaként Waldapfel József és Eckhardt Sándor. 
S hogy vajon nem túlzottan erőszakoltan kerültek-e egybe a „Nyugat és a századelő 
örökösei” címen azonos fejezetbe sorolt kritikusok. De ezek s az ezekhez hasonló 
— újabb kori anyagnál elkerülhetetlen — elhelyezésbeli problémák a rendszerezés 
komplex látásra törekvő helyes elveit mit sem érintik.

A komplexitás mellett az értékelésben megmutatkozó árnyalás-igény egy másik 
figyelemre méltó, egész tudományszakunk fejlődése szempontjából releváns-jellemző 
vonás Bodnár munkájában. Mi sem idegenebb tőle, mint a polgári irodalomtudo
mánynak hol egy elabszolutizált historizmus, hol pedig egy elvont formalizmus 
mezében jelentkező relativizmusa, értékellenes szkepticizmusa. Bodnár tudja, hogy 
az értékek vallása, vállalása s mi egyet jelent ezzel: az aktív társadalmi lét a marxista 
világkép egyik fő vonása. Marxistának lenni: egyben értékek tételezését jelenti; 
azaz — ha úgy tetszik — (s véleményem szerint nem szabad félni itt ettől a szótól): 
normatív jellegre int és kötelez. A tudósnak, ha marxista módra ítél, gondolkodik, 
van eszménye, célja, meg akar valósítani a létben valamit. S Bodnár tudja ezt. Van 
művében eligazító mérce, célt jelentő érték. A  múlt legnagyobb eredményei nála 
egyben a fő sodrot jelzik, s utat mutatnak így a jövő felé. Az a „társadalmi felelős
ségtudattal” élő, a diszharmónia fölött harmóniát kereső művészet számára az 
eszmény, melyet Ady és Bartók neve jelez a huszadik századi magyar művészeti fej
lődésen belül. S így az a kritika áll hozzá legközelebb, mely ennek az eszménynek 
szolgálatában áll, ennek jegyében ítél, ebbe az irányba akarja vinni a művészi fejlő
dést. Ezért kerül súlyponti helyre tárgyalásában a szocialista kritika s azon belül is 
a Révai-életmű. Hangsúlyokat oszt ki, hierarchiát teremt a vallott, vállalt érték.

De az eligazító központi érték hangsúlyozása, a normativitás — a dogmatikus egy
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oldalúságtól eltérőn, azzal vitázva — nem jelenti egyben, hogy más arcú irányzatok
tól minden értékteremtő jelleget megvon a szerző. Az érték-vállalás nem jelent egy
ben értékelésbeli egyoldalúságot. A helyesen értelmezett s a valóság pontos analízisén 
nyugvó normatív jelleg a történeti megértésnek nem akadálya, sőt: elősegíti annak 
maradéktalan érvényesülését. Elősegíti azt, hogy a többi irányzaton belül is az kerül
jön jobban előtérbe, ami ott történelmileg nézve valóban becsülendő, valóban érték, 
ami valóban előrevitte a lényegi fejlődést. Bodnár törekszik rá, hogy — árnyaltan 
ítélve — sehol, még konzervatív kritika reprezentánsainál se vesszen el semmi, mi 
elért eredmény. Észreveszi és szellemi súlyának, tudományos rangjának megfelelően 
értékeli azt a reformkonzervativizmust, vagy ahogy ő nevezi, „koncepciózus konzer
vativizmust”, mely Horváth János, Szekfű írásaiban váltotta fel a távlattalan, pro
vinciális magyar ortodox konzervativizmust. S kiváltképp szép példája ennek a tör
ténetileg megértő, árnyalni igyekvő, kívülről s belülről egyszerre látó normativitás- 
nak az ún. esszéíró-nemzedékről adott elemzése, ez a mintaszerűen árnyalt újraérté
kelés. Ha van is itt olykor a megértésben némi polemikus túlzás pl. Cs. Szabó szere
pének a felnagyításában (221—223. 1.); vagy Szerb Antal történetfilozófiai pesszimiz
musának pszichológiai igazolásában (207. 1.): egészében mégis jól jelöli ki Bodnár 
ennek a tragikus sorsú félben maradt generációnak történelmi helyét. Gonddal és 
minden eddigi irodalomtörténeti értékelésnél teljesebben és meggyőzőbben tárja fel 
ellentmondásos szerepüket. Látja központi eszmei ihletőjüknek, európaiságuknak 
tiltakozó, antifeudális s antiprovinciális bíráló jellegét s ugyanakkor elkülönítő, 
arisztokratikus tömegellenességét. Árnyaltan, a maga bonyolultságában látszik a 
történelem. Egyszerre látszik a korlát s az érték.

A komplexitás és az árnyaltság mellett végül a megnövekedett irodalmi érzékeny
séget kell megemlíteni Bodnár előremutató módszertani eredményei közt. A dogma- 
tizmus vulgarizáló s csak a történelem főtendenciáira néző általánosításaitól eltérően 
jellemző reá az egyéniség sajátosságai iránti tisztelet. Kitűnően megírt, remekbe 
sikerült portrék sorozata könyve. Ért a rövid, tömör jellemzésekhez. A tárgyalt mű
faj — a kritika — természetének megfelelően elsősorban nem életrajzi, nem művelő
déstörténeti színekkel, de eszmékkel jellemez: szellemi portrékat kíván nyújtani. 
A gondolati-világnézeti szándékot, az egyénítő eszmei karakterisztikont állítja közép
pontba, s onnan nézve fedi fel az életmű megkülönböztető, sajátos vonásait. így lesz 
pl. magyarázó elvvé, az egyéniségnek mintegy eszmei kulcsává Benedek Marcellnél 
az írói szabadságot hangsúlyozó szellemi élmény, Földessy Gyulánál a vallott költő- 
próféta-eszmény, Bókánál az Ady iránti rajongás, Kárpáti Aurélnál a kételkedő 
hajlam. S tovább lehetne folytatni ezt a sort: minden esetben nemcsak az általános, 
nemcsak az irányzat, az engelsi „történelmi vörös fonál” látszik, de az is, amiben az 
esztétikailag, művészileg testet öltött: megelevenedik az alkotó egyéniség.

Méltóvá teszi Bodnár tanulmányát a kandidátusi cím megadására a benne meg
nyilvánuló módszertani komplexitás, értékelésbeli árnyalás s irodalmi érzékenység. 
Méltóvá teszi rá a megfogalmazott új, tudományos eredmények sora. S végül, de nem 
utolsó sorban méltóvá teszi rá a problémákat bátran felvető, teoretikus-gondolkodói 
igényessége is. S itt véleményem szerint vitázni szükséges egy a tudományszakunk
ban erősen kísértő előítélettel: azzal a hamis szemlélettel, mely elutasító, negatív 
ítéletként könyvel el minden kritikai fenntartást, bíráló megjegyzést. Meggyőződé
sem : nem az az ideális kandidátusi munka, amely zártan, lekerekítetten hozza a kérdé
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seket, s gonddal ügyel rá, hogy csak vitathatatlan megállapítások legyenek benne. 
Az igazán színvonalas disszertáció, éppúgy, mint minden jó, értékes tanulmány, 
bátran nyúl hozzá a még tisztázatlan problémákhoz is, vitákat provokál, vált ki: 
mer gondolkodni az ismeretlenben. S Bodnár írása ilyen tanulmány. Mint minden 
igazán rangos mű, alkalmat ad arra, hogy tudományszakunk számos nyitott, bonyo
lult kérdését újra felvessük és átgondoljuk vele kapcsolatban, s így kényszerít rá, 
hogy ne üres formalitás, de érdemi legyen a bizottsági vita: eredetiségével és gondo
latgazdagságával a mű egyben kihívás. Éppen ezért, azt hiszem, nemcsak opponensi 
tiszt, s nemcsak a kandidátusi viták komolyan vétele, de a szerzőnek s tanulmányá
nak a megbecsülése is arra kötelez, hogy elsősorban ezekről a vitathatónak érzett 
problémákról szóljak. Lényegi kérdéseket érintő írás a Bodnáré: róla beszélve a 
lényegről eshet szó.

Mindenekelőtt két, a mű egész koncepcióját érintő kérdést kívánok felvetni: a 
század eleji irodalomszemlélet ún. szubjektív jellegéről, majd az azt felváltó objektivi
tás problémájáról szeretnék szólani. Központi helyen áll Bodnárnál a tétel, hogy 
— az ő  szavait idézve — „a költészet a szubjektivizmus diadala felé halad” a század 

elején (40.) „A kétely eluralkodása”, „a világnézeti szkepszis, a szubjektivizmus és a 
törvénytagadás” központi formáló elvvé válása jelzi szerinte „a korfordulót” (57., 
85.1.), s „a költő teljesen befelé fordítja ekkor tekintetét” — írja (62.1.) „a szubjektív 
érzések uralomra juttatása” lett a legfőbb cél (78.). S hogy az ilyen irányú fejlődést 
még hitelesebbé tegye, felnagyítja Bodnár a szubjektív idealista filozófiai iskolák 
erjesztő szerepét (22.), a korai Freud-hatást (52.); koncepciójához idomítja némileg 
az eszmetörténeti áttekintést.

Félreértés ne essék : van igazság ebben a fejlődésrajzban, de ugyanakkor van benne 
némi túlzó egyoldalúsítás is. Megbosszulja magát az a módszertani hiba, hogy túl
zottan önelvűen kezelve az irodalomszemlélet fogalmát, nem hangsúlyozza eléggé 
Bodnár ennek a kategóriának a belső fejlődés tartalmain tál ott ható osztályszerű 
meghatározottságát, osztálykötöttségét. Nem válik félreérthetetlenné: nincs egységes 
irodalomszemlélet, egynemű korízlés: széttöredezik az a meghatározó társadalmi
történelmi élmények eltérő színei szerint. A szubjektivizáló irodalomszemlélet ennek 
a mulasztásnak a révén már-már egyfajta mitizált korízléssé válik, s elsikkad az a 
tény, hogy ami a felszínen az irodalomszemlélet szubjektivizálódásának látszik, az a 
mélyben, a lényeget nézve két eltérő tendenciát jelent voltaképp.

Mert igaz, hogy mindinkább élménye lett — a polgári társadalom növekvő válsá
gát megélve — a századvég s a századelő íróinak a látszat hazugsága; élményük lett a 
szekuritás, a biztonság felszíni világát körülvevő gyötrő, kísértő veszélyeztettség. 
De erre a kortól feladott kérdésre kétféleképpen válaszolt a művészi érzékenység. 
Voltak, akik a benső világba, a hatalom védte bensőség könnyű, elomló, lágy hangu
lataiba, szorongó álmokba, messzibe vivő, átlégiesítő látomásokba menekültek a 
külső valóság megérzett ingása, szorítása elől. Ezt a fejlődést, ezt a fordulatot való
ban visszatükrözte a szkepszis és a szubjektivizálódás kategóriája. De voltak olyanok 
is — (irodalmunkban a kései Ady a legnagyobb példa rá) —, akik a valóság egy mé
lyebb, csak gondolatilag meghódítható részéhez kívántak áttörni a látszatok hazug
sága közül : náluk a költői attitűdben (ha formálisan nézve befelé fordulásnak hatott 
is az) nem szubjektivizálódás, de egy növekvő, objektivitást, lényeget kereső, teljes
ségakaró — gondolatiság lett központi ismérvvé.
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Ady teoretikus-kritikai írásaiban a szimbólum műszavának kettős használata egy 
költői pályán belül s így kirívóan — mutatja ezt az eltérő megoldáskeresést. Pályája 
első szakaszán a Rémy de Yeurmont-i értelemben, a francia szimbolisták szóhasz
nálatának megfelelően szómágia, elomló, szubjektivizáló álomkép jelentésben, pályája 
későbbi szakaszán pedig a goethei értelemben, a lényegre utaló képi tömörítés, a 
tipikus szinonimájaként használta Ady a szimbólum fogalmát: jelezve ezzel mintegy 
a lehetséges, a tőle egyformán megélt kettős irányú, eltérő fejlődést. Bodnár viszont 
befeléfordulásról beszélve nem különböztet szubjektivizálódás és növekvő gondola
tiság közt, nem különböztet a tényleges befeléfordulás s a látszólagos befeléfordulás: 
a mélybe törés között. S leegyszerűsíti ezzel némileg a század eleji művészi fejlődést. 
Az irodalomszemlélet szubjektivizálódásának jegyében ha nem is maradéktalanul, 
de elmosódik részben a ténylegesen szubjektivizálódást jelentő modernizmus s a 
nagyobb gondolatiság igényével jövő huszadik századi realizmus közti különbség.

S ugyanennek a különbségnek az elmosása megy végbe az objektivizálódás műsza
vával is. Bodnárnak — az előbbi gondolatot mintegy folytatón — kedves tétele, hogy 
ha a háború előtt a szubjektivizálódás, a háború és a forradalmak után a „tárgyias 
ábrázolás igénye”, „az objektívhoz való fordulás”, azaz: objektivizálódás lett az 
irodalomszemlélet centrális ismérvévé. Ahogyan írja: „a háború utáni nemzedék 
legjobbjai az értelem és a törvény keresői”, s a fiatal Halász Gábor és Németh László 
— Babits s Ortega nyomán megfogalmazott — objektivitás igényét idézi erre jellemző 
példaként (86.) Ezt az objektivitás irányába tett állítólagos fordulatot eszmetörténe- 
tileg igazolandó a filozófiai pandannak tekintett pragmatizmusról és fenomenológiá
ról is úgy beszél, mint amelyek „elődeik alapelveinek fenntartásával objektívvá igye
keznek tenni világszemléletüket” (55. 1.) s ennek jeleként a fenomenológiai iskoláról 
szólva nem veszi számba annak álcázott szubjektív idealizmusát, az objektív idealiz
mus sajátos válfajaként könyveli el azt (189.).

Nem kívánok itt ezzel a filozófiai értékeléssel polemizálni, s nem kívánok vitázni 
egy ide tartozó irodalomtörténeti jellegű problémáról sem. Csak utalásszerűén emlí
tem meg, hogy az az objektivitás-igény, — Bodnár találó festészettörténeti kifejezé
sével élve: az impresszionista és a cézanne-i út közötti eltérés, nem a két háború 
között jelent meg először az irodalmunkban. Halász Gábor és társai előtt a századelő 
nem egy nagy kritikusi egyéniségénél a poe-i esztétikát a maga számára továbbgon
doló Babitsnál, a Lélek és formákat író Lukács Györgynél, a Cézanne-ért rajongó 
fiatal Bölöninél is adva volt már ez a törekvés. Az elomló hangulatok színes céltalan 
világából lázadón vágytak ők valami szilárd tartóerő, megkötő rend után, a szub
jektivitásból az objektivitásba, a részletből az egész, az átfogó felé; adva volt bennük 
a klasszicizmus vágya, a teljességigény.

Ha Bodnár a reá egyébként jellemző asszociációs igényességgel, ezzel a korai 
objektivizálódási folyamattal számot vetett volna, talán elgondolkodik rajta: nem 
túlzott leegyszerűsités-e, ha csak általában egy elvont objektivitás-igényt jelölünk 
meg a két háború közti irodalomszemlélet legfőbb jegyeként. Mert ha igaz is az, hogy 
a kapitalizmus válságának kiéleződésével mind erősebb lett valamiféle megtartó hit, 
magyarázó elv s ettől elválaszthatatlanul egyfajta objektivitás utáni törekvés: igaz 
az is (s a fejlődés bonyolultságát nyomon követő, Babits Lukács vagy Bölöni útját fel
mérő szemlélet számára azonos életpályán belül lesz ez láthajó), hogy kettős irányba, 
eltérő irányba vitt ez a fejlődés. Megvalósulhatott ez az objektivizálódás, mint ál-
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cázott, elfojtott szubjektivizmus, énbe-zárkózás, mint formára koncentráló objektív 
művészet, avagy ezt az utat mintegy kiteljesítve, ahogy világirodalmi szinten legjel
legzetesebben Eliot pályája, az ő híres, 1928-as fordulata, „klasszicizálódása” tanús
kodott erró'l: megvalósulhatott, mint az igazi valóságtól arisztokratikusan elzárkózó 
konzervativizmus, a vallás, a királyság s a hagyomány más visszahúzó eró'ivel való 
szövetségkötés. Ezzel az objektivizálódást a valóság ellenében kereső, s lényegében 
egy etikus veretű formalizmust jelentő s nálunk a két háború között elsősorban 
Ortega révén népszerűsödő úttal szemben volt azonban az objektivitás-igénynek 
egy másfajta útja is; az, amely a kereső gondolatiságot mintegy kiteljesítve, a való
ság mélyebb rétegeihez áttörve találta meg az ingó, bizonytalan világban az objek
tivitást, a szilárd, tartó pontot. Eljutott ez a törekvés a néphez, az emberiséghez, 
eljutott a valóság mélyén ható rend élményéhez, a József Attila-i törvény értéséhez, 
az igazi tényleges tárgyi világhoz. Nem objektivizálódásnak nevezte ez a tendencia 
magát, hanem mint pl. Lukács György esztétikájában felélesztette s új tartalommal 
telítette a realizmus szavát: visszaadta annak elveszett hitelét.

Bodnár maga is érzi ennek az általa differenciálatlanul objektivizálódási folyamat
ként kezelt fejlődésnek ezt a két irányát. A  Halász Gábor-féle ún. objektivizmus kor
látáit pontosan jelzi nála a kitűnően működő történeti érzék (176.). Mégis — az 
említett módszertani hiba következtében, az irodalomszemlélet kategóriájának túl
zottan elvont, önelvű fogalomként való kezelése folytán — nem differenciál a két 
irány között. Nem különböztet realista és modernista objektivitás közt. Azonos fej
lődéssorba illeszti be így pl. a Szabó Lőrinc-i neue Sachlichkeit-et, s a József Attila-i 
„szocialista klasszicizálódást” . Heterogén jelenségeket mos egybe az „egynemű köz
ízlés” kritikátlanul átvett téves fogalma s az objektivizálódás műszava révén. (87.1.)

S itt a tovább vitatandó, tovább gondolandó kérdések között szeretnék foglalkozni 
a század eleji magyar irodalom ún. elmaradottságának, megkésettségének a problé
májával is. Bodnár tanulmányában is kísért az az irodalomtörténetírásunkban meg
lehetősen mélyre ivódott tévhit, mely szerint a kor szintjéhez képest elmaradott 
volt a Nyugat-nemzedék irodalma. Hiszen ahogyan a szerző egy helyütt írja, a 
Nyugatnak még „az antiklerikális Anatole France-ért kellett küzdenie, bár köze
lebbi kortársa a neokatolikus Claudel volt” (72.) Vagy ahogy másutt, a Nyugat
tal szemben kimondatlanul is polemizálva megfogalmazza: Kassák lapja volt az, 
ami „a világirodalmi fejlődés időszerű szakaszához vezette el irodalmunkat” (33.) 
Két okból is vitázni szükséges véleményem szerint az elkésettségnek az ilyenfajta 
megállapítások mögött ott rejlő babonájával. Egyrészt vitázni kell vele irodalomtör
téneti-elméleti okból. Szükségszerű egybeesést lát szinte ez a szemlélet a társadalmi
gazdasági elmaradottság és az irodalmi korszerűtlenség közt. Holott az egyenlőtlen 
fejlődés a művészetek történetében valóban törvény: a német klasszikus irodalomtól 
kezdve a norvég irodalom Engelstől értelmezett fellendülésén át a mai latin-amerikai 
irodalmak világirodalmi súlyának megnőttéig számos jelenség tanúskodik erről. 
A tények azt mutatják, hogy a társadalmi-gazdasági elmaradottság a szellemi fejlő
dés síkján — paradox módon — nem egy esetben előnnyé válhat. Élesebben, tisztább 
formában vetődnek fel olykor az ilyen helyeken az emberi fejlődés, az emberré válás 
megoldásra váró szorongató, nagy kérdései: az irodalom jobban a lényegről beszél
het. S így volt az véleményem szerint a század eleji magyar — s általában a kelet
európai fejlődésben is. A forradalmi gócok áthelyeződéséről szóló lenini elvnek
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irodalmi együttjárója is volt : vándorolt az irodalmi góc is. Nem egy vonatkozásban 
précurseur szerepet töltött be így a század eleji kelet-európai művészet a világfejlődés- 
ben is. Nem másolt, de új kérdések szorító felmerülését érezve, a jövó'be mutatott. 
Ady nem megkésett szimbolista, Móricz nem valamifajta provinciális naturalista, s 
Babits nem a Parnasse kései epigonja, de mindhárom úttörő egyéniség Apolinaire, 
Gorkij, Eliot jogos kortársa, a kor szintjén álló, alkotó művész volt. Az irodalmi 
elmaradottság hamis legendáját a précurseur-jelleg igaz tételével kellene véleményem 
szerint végre felcserélni.

De vitázni kell ezzel a tétellel más jellegű, értékelésbeli meggondolásból is. Az el
maradottság tétele mögött, ha kimondatlanul is, de többnyire az a nézet áll, hogy a 
század elején az avantgárd jelentette már az igazán korszerűt, ahogy Bodnár írja, 
„a világirodalmi fejlődés időszerű szakaszához” Kassák vezette el az irodalmunkat. 
Az avantgárdot a fejlődés centrumában látva ítél az elmaradottság hangoztatója. 
S elsikkad így az, ami huszadik századi irodalmunkban valóban érték, s ami vélemé
nyem szerint — az avantgárd minden mai nyugati-polgári kultusza ellenére is — a 
világfejlődés ténylegesen fő irányát jelzi, elsikkad az a modern huszadik századi 
realizmus, amely főleg a kései Ady, s őt tovább folytatva, a kései József Attila lírájá
ban él. Ennek a törekvésnek világirodalmi jelentőségét az avantgarde bűvöletében 
élve nem hangsúlyozzuk, nem látjuk eléggé. S Bodnár, aki egyébként vallja az Ady— 
Bartók-vonulat mint utat jelző eszményt az „elmaradottság” sablon tételének átvé
telével önmaga lényegi koncepciójával némileg ellentétbe kerül.

Ezeken az elsőrendűen fontosnak érzett kérdéseken túl, kifejtetlenül, inkább csak 
jelzésszerűen szeretnék utalni még néhány olyan Bodnártól is csak röviden érintett 
problémára, melyekről szintén időszerűnek tartom a további vitát. Felvetődik pl. a 
kérdés, valóban „halvány határvonal” választja-e el csupán egymástól (amint Bodnár 
véli) a Nyugat két szárnyát (26. 1.), vagy pedig a rendkívül erős defenzív egység elle
nére is a különböző írói, kritikai viták során elég pregnánsán kirajzolódik már a 
különbség köztük. S vajon elég-e csupán két szárnyról beszélni, s Fehér Ferenc meg
győző tanulmánya nyomán nem kellene-e számon tartani már a századelő haladó 
irodalmán belül, mint harmadik sajátos színű külön tendenciát a Lukács György s 
Balázs Béla nevével fémjelezhető szellemi törekvést? Vagy egy másik kérdéscsoportot 
véve : a mai polgári irodalomtudomány fő törekvéseiről szólva, nem lenne-e helyén
valóbb strukturalizmus helyett a formalizmus műszó? (100., 101. 1.). Véleményem 
szerint egyrészt jobban jelzi ez az elnevezés az irányzat folytonosságát, gyökerét, 
eredetét idézi az orosz formalizmust, mint a legfontosabb őst. Bodnárnál van hajlam 
rá (s az elnevezés nem utolsó sorban ezért elvi kérdés), hogy a prágai kör s az angol 
szemantikai kritika mögött lebecsülje némileg ennek az úttörő korai iskolának súlyát, 
szerepét (94. 1.). Másrészt pedig helyesebb lenne ez a műszó pusztán azért is, mert 
egyértelműbben jelezné a törekvés lényegét. Hisz a strukturális megközelítés nem 
megkülönböztető, egyéni ismérv, azzal az igényes marxista műelemzés is él. Egyértel
műen és disztingválóan erre a módszerre jellemző viszont a formát centrumba állító 
dezideologizáló neopozitivizmus, formára koncentráló tartalom-, illetve történelem- 
ellenesség. Éppen ezért — irodalomtörténeti-kritikai vonatkozásban — a formalizmus 
a hitelesebb műszó, a lényeget tükrözőbb.

S tovább menve a kisebb kérdések során : vajon jól ragadjuk-e meg Németh Andor 
szellemi arcát, ha úgy tartjuk számon, mint aki ha kissé balra állva is, de lényegében
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„a Nyugat fő kritikai elveit követte” (159. 1.) véleményem szerint Franz Kafka 
egyik korai magyar rajongóját, az avantgarde groteszkbe hajló szürrealisztikus- 
pesszimisztikus sajátos válfajának reprezentánsát kell látnunk elsősorban benne, s 
nem a Nyugat örökösét. S hasonlóképpen úgy érzem, Zolnai Bélának sem az a leg
jellemzőbb vonása, hogy a „szellemtörténeti program legkövetkezetesebb megvaló
sítója” volt (164.1.), sokkalta inkább kiemelendőnek vélem azt, hogy mint a svájci — 
német romanisztikai iskola eredményeinek alapos ismerője, a maga stilisztikai tanul
mányai révén a műelemző szemlélet egyik korai hazai úttörője lett. Végül egy aktu
ális kérdést érintve, nem tudom, hogy hitelesített s kézikönyvszinten elkönyvelendő 
eredményként tartható-e már számon Barta János harca „az örök realizmus” ellen 
(129.). Meggyőződésem szerint ennek a kérdésnek apodiktikus ítéletszerű eldöntésé
vel még várni kell egy kicsit.

S tovább sorakoztathatnám az ilyen típusú kisebb és nagyobb nyitott kérdéseket. 
De ismétlem, mindez nem kritika, inkább elismerés ; elismerés a disszertáció meggon
dolkodtató, vitára késztető problémagazdagsága előtt. A maga felkészültségével, tájé
kozottságával, egyszerre adott elméleti és filológiai igényességével, a fő vonalakat, 
nagy összefüggéseket kereső szellemi nyugtalanságával méltón képviseli Bodnár azt 
a felszabadulás után induló, jelentős alkotó egyéniségeket adó tudós-nemzedéket, 
amely a marxizmustól kapva az első szellemi élményt, végig megőrizte ezt az indítást, 
de úgy, hogy közben szinte a saját erejéből, útkeresések, tévedezések — s nem túlzás 
a szó — nemegyszer szenvedések árán, drága tandíjat fizetve érte, leküzdötte az első 
iskoláiban ott ható dogmatikus egyoldalúságot, s eljutott egy a kor szintjén álló, világ
szinten tájékozott, marxista tudósi gondolkodáshoz. Munkás-, parasztsorból jőve, 
a háború évei alatt iskolázva, a személyi kultusz idején érve tudóssá, a maga önhibá
ján kívül való neveltetésbeli egyoldalúságai révén nehéz utat tett meg ez a nemzedék. 
De erejét, tehetségét, hivatottságát mi sem mutatja jobban, mint hogy ilyen, a Bod
náréhoz hasonló rangos munkával áll helyt magáért. A  tanulmány kandidátusi 
disszertációként való elfogadását a leghatározottabban javaslom. Rehabilitáció 
történik itt részben. Régóta megilleti Bodnár Györgyöt már ez a tudományos cím. 
Régóta megilleti már az ő nemzdékét, hogy a magyar tudományos élet első vonalá
ban foglalja el helyét.

S Z A B Ó  M A G D A

F é l é j é t
Tisztelt Szerkesztőség !

1970. szeptember 28-án kelt levelük kérdéseire az alábbiakban válaszolok, elnézésü
ket kérve részint a késedelem, részint amiatt, ha egyik-másik válaszom csonka marad. 
Október óta szinte szünet nélkül vagy beteget ápoltam, vagy magam voltam beteg, 
amellett nem tudtam mindig pontosan, mire kívánnak feleletet. Első kérdésük pél-
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dául: „Lát-e változást a hatvanas évek magyar irodalmában, és milyen összefüggése
ket sejt . . stb. nem rögzítette, mihez képest látok vagy nem látok változást.

Ha a negyvenöttől hatvanig terjedő időszakaszt szánták összehasonlítási alapul, 
akkor igennel felelhetek. Akik 1945-ben már a pályán voltak, vagy éppen megjelen
tek a porond szélén, évekig a háború adta élmények regisztrálásával próbáltak han
got adni a majdnem kimondhatatlannak, amelynek ábrázolására, megfogalmazására 
sebzett humanizmusuk kényszerítette őket. Hogy a negyvenes évek legvégén bekövet
kezett tematikai szűkítés mit eredményezett éppen ezeknek az íróknak az életében 
az egyetlen csatornába irányított irodalommal, ki-ki emlékezetére vagy fantáziájára 
bízom. Ugyanilyen köztudomású az 57 után bekövetkezett hangváltás is ; hosszú út 
vezetett a rekviemektől annak az ábrázolásáig, mint dúlja fel a házibékét a kocsira 
való gyűjtés eszelő'ssége.

Hogy e változásokban a társadalmi-politikai-gazdasági okok nagy szerepet ját
szottak, ki vitathatná. Sok olyasmi vált nyomdaképessé éppen napjainkra, aminek 
a kiadásáról (szándékosan használom a „kiadás” szót a „megírás” helyett; hogy meg
írnia, amit akart és gondolt, akár tíz éven át is, akkor is lehetett, mikor az írónak 
semmi reménye nem volt a publikálásra, azt hiszem, épp nekem nem kell bizonyí
tanom) nem lehetett volna szó. Most nem pusztán a politikailag sokáig érinthetet
lennek minősített témákhoz való közeledésre gondolok, hanem mindazokra, amelyek 
valaha bármi okból tabunak minősültek — akár a keresztyén erkölcsi világrend, 
akár a nemzeti önszerelem szempontjából. A témakör tágulása még csak szókincs 
tekintetében is (olykor nem örvendetes) bővülést, változást okozott. Sok új ábrázolni- 
valót eredményezett az a tény is, hogy az utazás többé-kevésbé ismét napjaink 
rutinjához tartozik. Az írók, s közülük is csak néhányan, tizenöt éven át jóformán 
kizárólag hivatalos utakat tettek, sem a háború utáni külföldet, sem a magyar emig
rációt nem ismerték egy magánember, egy turista tapasztalatai alapján. Most a 
frissen szerzett élmények nemcsak útikönyvekben, de a szépirodalom szinte minden 
területén meghozzák a maguk termését. A film, a rádió, a televízió viszont külön
féle új műfajokban való jártasság megszerzésére bírta rá az alkotókat, egyben az 
utazásokhoz hasonlóan témakörüket is bővítette, rábírta az írókat, hogy olyasmit is 
megírjanak, aminek ábrázolása a hang vagy a kép kiegészítő segítségével képzelhető 
el igazán. Számtalan témát a hétköznapok menete diktált, „az öreg vagyok, másféle 
emlékanyaggal, mint a fiatalok”, „fiatal vagyok, beíratlan lap” tagadhatatlan ellen
téte éppúgy műbe kívánkozott, mint a kispolgárosodás folyamata vagy az aggasztó 
méreteket öltött szerzési vágy. Mint új ábrázolási lehetőség, ismét szerepet kapott 
az abszúrd (nem a mi korunk találta ki, akárcsak a belső monológot, mindkettőnek 
ősi irodalmi gyökerei vannak), alkalmazásával íróink sok olyan jelentős felismerést 
közölhettek, melyek végre mentesek lehettek a pátosz kínos élményétől. A rangos 
publicisztika újra virágzásnak indult, nem tudom, nem éppen ez lesz-e az a terület, 
amely a legtöbbet elárul majd rólunk az utánunk születőknek.

Hogy milyen témákkal, műfajokkal, kifejezési eszközökkel gazdagodott a hatvanas 
években irodalmunk, arra a fentiekben utaltam, most ismét Önöket idézem: „hogy 
őszintén szembenézzen a magyar társadalom gondjaival” . Erre csak azt felelhetem, 
hogy a magyar társadalom gondjaival való őszinte szembenézés a magyar irodalom 
kezdete óta szerencsére nem ritka jelenség, inkább az ellenkezőjét ítélném szomorú 
anomáliának. Századunkban csakúgy, mint az utolsó negyedszázadban magában is,
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éppen elegen akadtak, akik vállalták, hogy koruk kifejezési eszközeivel rögzítsék 
azt, aminek közlését rájuk rótta a nagy eló'döktó'l örökségül hagyott írói felelősség és 
igazmondás.

E korszak magyar irodalmának emberképéről nem tudok mást mondani, mint 
hogy elég tarka ahhoz, hogy reálisnak hasson. Sokat adnék érte, ha módomban volna 
megtudni, milyennek látja majd ezt a történelmi periódust és a most élőket az utókor, 
mert hogy mennyire tudtuk „korunk lényegét vagy emberfogalmát” meghatározni, 
attól félek, kevésbé reálisan ítélhető meg a most élők optikájával, mint — hogy aufkle- 
rista fogalommal éljek — egy „higgadottabb szakaszában létünknek” . Csak a magam 
jövőre éppen negyedszázados írói működése alatt is olyan gyakran változott a tipi
kusnak állított vagy óhajtott emberkép, hogy attól tartok, a legmerészebbek művei
től eltekintve ez a tipikus arc nem is olyan volt, amilyen volt, hanem, amilyen éppen 
lehetett. Ha az író csodálkozó, döbbent vagy éppen dúlt vonásait rögzítette, nemigen 
ismertek rá, és nemigen dicsérték meg érte.

H ogy irodalmunk hogyan élt benne a világirodalomban ? Megint csak nem értem 
pontosan, mire feleljek. Aktívan vagy passzívan ? Mert passzívan úgy, ahogy mindig, 
mióta magyar irodalom van, legtöbbször külső hatás, idegen művek ismerete nélkül 
is, a művészi érzékenység rejtelmes hajszálerein át íróink legjobbjaihoz mindig el
jutottak a kor speciális kifejezési formái, amelyet aztán hajlamuk és témájuk szerinti 
mértékben megtöltöttek nemzeti tartalommal. A külföldi minták szándékos utánzása 
inkább gyenge műveknél követhető nyomon, de azok mindjárt el is árulják a forrá
sukat, és ez aligha a Castalia.

Am i az aktív részvételt tekinti, az is megindult végre, ha nem is olyan mértékben, 
mint kívánatos volna. Ehhez a kérdéshez kívánkoznék mindjárt annak a regisztrálása, 
milyen különös, hogy egyesek — nem is kis számban — a világba való betörés mérté
kéül a magyar művek nyugati kiadásait tekintik. Irodalmunk az elmúlt negyedszá
zadban a baráti népek irodalmában nagy példányszámú és nemcsak az élő alkotók, 
hanem klasszikusaink egy részének munkáival is jelentkezett, s meleg fogadtatásra 
talált. Erről valahogy kevesebb szó esik, mint a nyugati kiadásokról, amelyeknél 
sose szabad figyelmen kívül hagyni a nyugati könyvkiadás jelenlegi helyzetét, amely 
annyit változott-romlott már azóta is, hogy . a hatvanas esztendők elején az első ma
gyar regények kijutottak a nyugati könyvpiacra. A  nyugati könyvkiadók elsődleges 
anyagi problémákkal s közönségük egyre csökkenő irodalmi érdeklődésével küszköd
nek, olvasóik saját klasszikusaikra is legyintenek, nemhogy más nemzetekére volná
nak kíváncsiak, s ismeretlen, most élő írók bevezetését csak nagyon bátor és finan
ciálisán szokatlanul erős cég kockáztatja meg. Gazdaságilag a lehető legrosszabb 
pillanatban indultunk meg a magyar művekkel Nyugat felé: a kapitalista államok 
könyvkiadási válsága, kapkodása csak annak a szemében frázis, aki nem ismeri a 
valódi helyzetet.

A z író magatartása, szerepe és feladata? Ha író és nem bértollnok, nem változott 
meg a hatvanas években, úgy gondolom. Az író panaszkodik, félreveri a harangot, 
sikolt, átkozódik, fél lábon táncol vagy gőgicsél alkata és reakciója, témája és mon
danivalója szerint, közli, amit észrevett a világból, olykor, ha oka van rá, még örül 
is. Nem  értem a kérdésüket, mert annyit még a legösztönösebben dolgozó is tud az 
írók közül, hogy önmagán és a jelenkoron kívül mindennel, amit valaha alkotott, az 
utókornak is el kell számolnia.
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Hogy a három irodalmi műfaj értékaránya miként változott? Úgy látszik, három 
műfajos nemzet leszünk. A hatvanas években maradandó drámai és prózai művek 
születtek.

Hogy mit várok a hetvenes évektől ? Az írók mezőnye erős, sok a tehetséges fiatal. 
Elég tévedés esett, mikor a mi nemzedékünk tagjai között keresték az ellenséget, s a 
frissen túlélt, halálos veszélyt rögzítő szimbolikánk mögött rejtett politikai üzenetet 
szimatoltak. Remélem, fiataljainknak könnyű útjuk lesz: rossz biedermeier babona, 
hogy használ a tehetségnek a szenvedés, s hogy teher alatt nő magasra a pálma. 
Hát még ha nem volna rajta teher, akkor mekkorára nőne ! Hány művet vetéltettek 
el az alkotóval az áldatlan anyagi, családi-irodalmi körülmények.

Ami a szépirodalom és kritika viszonyát illeti, tanárrá képeztek valamikor, így 
réges-régen megtanultam, hogy a komolyan vehető irodalmi élet akkor kezdődik, mi
kor a műveket bírálat kíséri. Kazinczyánus vagyok, hogyne hinnék a kritika fontossá
gában. Főként a fiatalok indulásánál elengedhetetlen az a segítség, amit egy nagy mű
veltségű, jó irodalmi ízlésű, világirodalmi kitekintésre is képes és bátor kritikus adhat 
az indulónak. Egy-egy okos dicséret, egy-egy rokonszenvvel, segítő szándékkal emelt 
kifogás fogódzókötél a hegymászó derekán. Nemzedékem író tagjai aligha feledték 
még el, mit jelentettek mindannyiunk számára akárcsak a Centrál szerdai szerető 
vagdalkozásai, idősebb írótársaink morgása vagy elismerése. Persze, éppen mert 
tanárrá képeztek annak idején, talán az átlagosnál jobban ismerem a magyar és világ- 
irodalmi justizmordok és a kritika szégyenletes melléfogásai történetét. Az író nem 
fűrészporos báb, amelyen a katona-kritikus a bajonettel való szúrást gyakorolja. 
Kölcseynél jobb szándékú, tisztább jellemű férfi aligha élt a szakmában, de nem sze
rettem volna a bőrében lenni, mikor ott állt Berzsenyi ravatala mellett, aki huszonöt
ször nagyobb költő volt nála, és elmondta ismeretes szavait. Az író legnagyobb bűne 
egy rossz mű, több rossz mű, amit elvisel és elfeled egy izmos irodalom, de a kritikus 
egy vagy több olyan tévedése, ami egy írót elnémít vagy úgy megzavar, hogy soha 
többé nem találja meg a biztonságérzetét, olyan merénylet, mintha valaki egy a 
magasban a produkcióját végző artistára kezdene lövöldözni, míg csak le nem esik 
és nyomorékká nem zúzza magát.

A kritika: stilisztikai kérdés. Minden fenntartás, minden kifogás, akár minden 
vád is elmondható személyeskedés nélkül. Fogalmazzon úgy a kritikus, hogy írásából 
a szakma iránti szeretet és az író iránti megbecsülés derüljön ki, még akkor is, ha a 
magánéletben görcsöt is kap az író láttán, úgy utálja, szóljon írása ne a személynek, 
hanem az irodalom egy munkásának, akit in posse holta napjáig úgy kell kezelnie, 
hogy ha még nem írta meg, öt perccel halála előtt még mindig megírhatja azt a tíz 
sort, amire ez a század várt, ha addig úgy el nem keserítették, hogy megátkozta a 
percet, amelyben tehetségét észrevették.

Tanács? Már utaltam a stilisztikára. Inkább a hajdani irodalomtanár felel most 
arra a kérdésükre, mi tehető az irodalom és a kritika viszonyának harmonikusabbá 
való tételére. Kevesebb kritikai ingerültség kísérhetné egymás útját, ha a kritikus nem 
felejtené el olykor, hogy nemcsak a festő meg a szobrász meg a színész művész, ha
nem az író is az, s hogy véleménye (tételezzük fel, hogy segítő szándékú !), megnyilat
kozása, mely az ő kritikai ízlését és eszmevilágát képviseli, nemigen változtathat egy 
igazán jelentős író alkatán. Ha egy ókori esztétának az lett volna az igénye, hogy 
Ovidius írjon darabosabban, mert őt, a kritikust idegesíti az olajozott tökéletesség,
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ha belekékül, se tudja megváltoztatni Ovidius Nasot, mert az olyan ritmus- és meló
diaigénnyel született, mint a madár. Elnémítani, megzavarni, elkeseríteni lehetett 
volna csak — de megváltoztatni ? Meggyőzni arról, hogy halljon kakofonul ? Soha. Ha 
Franz Kafka életműve még életében publikálódik, s számon kérik tőle sötét világát, 
nem tud változtatni sajátos látásmódján, még ha a lelkét kiteszi sem. Tegyük fel, 
hogy a világ nem olyan, mint amilyennek ő érzékeli — mit csináljon, ha ó' ilyennek 
látja, ilyennek éli? Ha ilyennek látja, csak így és ilyennek írhatja meg. Dickens művei
ben, ha akarja, ha nem, mint a gomba bukkannak fel a televény mondanivaló alól az 
író örök rögeszméi, tipikus alakjai, koldusok, részeg banyák, nyomorult gyerekek, 
jámbor eszelősök. Meghallgathatja, hogy talán elég volna már a törékeny kisfiúk 
szenvedéséből, még egyet is érthet vele, s maga csodálkozik majd a legjobban, mikor 
következő művében megintcsak egy törékeny kisfiú néz vele szembe, mert nyilván
való, hogy a sokk, mely írásművészetét érte, valahonnan erről a területről, a kisfiú irá
nyából csapott alkotó tudatára, s ha akarja, se tudja kiheverni, míg csak tollat vesz 
a kezébe. Van az írásnak, az igazán nagy írásnak egy olyan eleme, amely független 
nemcsak a kritikustól, de még magától az alkotójától is.

Zilahy Károly, akit 26 éves korában elveszítettünk, s személyében azt a valakit, 
aki úgy kellett volna Gyulai Pál mellé, mint a falat kenyér, azt írja egy helyütt: „Ha 
nem szeretem az írót, valahogy nem értem.” Mily igaza volt! A „szeretem” szó itt 
most nem érzelmi túláradást jelent, még csak azt sem, hogy író és kritikus valaha is 
találkoztak az életben, pusztán csak annyit: nem vagyok elfogult, nem önt el az 
indulat, az író iránti ellenszenv nem befolyásolja, milyennek látom azt, amit csinált. 
A  kritikusok nyilván nem az én írásomból értesültek róla, hanem legalább olyan jól 
tudják, mint én, hogy nemcsak az író felel munkásságáért, hanem a kritikus is. Lelke 
rajta, ha nem volt füle, hogy felismerje, mikor nem a jelen szólt hozzá már, hanem a 
jövő (ez a mi sajátságos körülményeink között olykor két esztendő, négy esztendő 
nagyot változott levegője!), lelke rajta, ha nem volt bátorsága, hogy melléálljon a 
születő újnak, és akkor is és leginkább a lelke rajta, ha ítéletében kétféle mértékkel 
dolgozott, s nem az igazság vezette, hanem ilyen-olyan meggondolás.

MÁCZA J Á N O S

A k o n s tru k t iv izm u sró l
T ézisek egy  ta n u lm á n yh o z

1. Nincs még egy területe a tudományoknak, ahol a terminusok olyan bizonytalanok, szubjek
tivek, sokszor teljesen indokolatlanok volnának, mint a „művészettudományokban”. Nemcsak 
a mű-kritikában, ahol ez már természetesnek számít, de a művészettörténetben és az elmélet
ben is.

2. Ez a bizonytalanság, szubjektivitás stb. annál inkább növekszik, minél közelebb vagyunk 
a jelenhez. „Virágzása” elkezdődött a XX. század elején. Miért „vadak” a „fauveisták” ? Hány 
változatban léteznek a „neoklasszicisták” ? Miért kell (vagy egyáltalán, lehet) elválasztani a
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„funkcionalizmust” a „konstruktivizmustól” ? Miért lehet a „szecesszionizmust” és „örökségét” 
rákenni akire akarom? — stb. stb.

3. De mindez nem valami önmagáéit létező „probléma”. A bajok akkor kezdődnek, amikor a 
határozatlan tartalmú terminusokkal elkezdődnek a történelmi, teoretikus és más hasonló ope
rációk.

4. Például — amikor egy-egy ilyen terminus már magában véve elismerést, történelembe ikta
tást jelent. Mert hát ez — „korszerű” ! (A „korszerűség” igenlő, elismerő, sőt dicsérő, — a b s z tr a k 
ton  dicsérő. — Amikor franciásan mondják — modern, modernizmus stb. . . .  akkor ez tagadás 
elutasítás, sőt ledorongoló vagy felülnézően gúnyolódó „terminus” .)

5. A bajok még inkább növekednek, amikor az efféle terminusokat felületesen és felelősség 
nélkül használják. Vagyis amikor nem a konkrét esetek (személyek, munkák) megítéléséből 
indulnak ki, hanem az előre elfogadott „címkéből”, amit aztán — k ü lső  hasonlatosságokra tá
maszkodva — ráakasztanak a konkrét esetekre (személyekre, munkákra). így lett például a 
húszas években (és maradt mostanig is) Moholy-Nagy, Kassák Lajos „konstruktivista festő”, a 
„Bildarchitektur” (fából vaskarika) „Konstruktivizmus”. Hogy Kassák k ö lté s z e té t szerettem, 
szeretem és nagyra becsülöm, erről azt hiszem, nem kell beszélnem. Hogy a „képeit” nem szere
tem — ezt Neki magának is megírtam. (Mostanában ilyesfélék mennek végbe a „strukturaliz
mus” fogalmának címkévé avatásával.

6. Szóval — elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, amelyik mostanában egyre jobban izgat. Illetve: 
izgatnak vele a már-már törvényszerűvé avatott formulák, ahogy a „konstruktivizmust” könnyű 
(könnyelmű) „eleganciával”, abszolúte felelőtlenül alkalmazzák.

Van-e, létezik és létezett-e, és mi a konstruktivizmus?
7. Az első kérdésre máris válaszolok : a konstruktivizmus mint alkotó irányzat a művészetek 

egyes ágaiban van, volt és lesz is. Marad tehát a kérdés folytatása: mikor, hol, hogy jött létre, 
alakult formálódott — és valójában mi a lényege?

8. De előzetesen nézzük meg, hogyan keletkeztek a stílusokat, irányzatokat megnevező ter
minusok ?

Különbözőképpen. Voltak esetek, amikor véletlenül, szubjektiven („vadak”, fovisták), „vélet
lenül”, de objektív ítélkezés alapján (impresszionizmus), vagy történelmi megalapozással (rene
szánsz, klasszicizmus, rokoko — „rokoly” stb.). Minket a második variánsok kell hogy érdekel
jenek: „véletlenül, de objektív ítélkezés alapján”. Ilyen esetekben a névválasztás bázisául vala
milyen objektíve létező dolog, tárgy, sajátosság szolgál. Impresszió — „benyomás” ; expresszivi
tás — kifejezés. Kubus a kubizmusnál, primitívség a neoprimitivizmusnál, — konstrukció (szer
kezet) a konstruktivizmusnál. Impresszionizmus, expresszionizmus, kubizmus — ténylegesen 
vagy feltételesen — adekvát kifejezése az alkotó módszer tényleges módszertani tartalmának.

így áll-e a dolog a konstruktivizmussal?
9. Nem, nem áll így!
Mert mindjárt a legelején felmerül a jogos kérdés: konstruáló, szerkesztő-építő metódus-e a 

konstruktivizmus, amelyiknek reális, fizikai anyagokkal van dolga — vagy nem? Lehet-e konstru
álni, önmagán belül fizikailag reális és működésre (funkciókra) képes anyagok kombinálásából 
megszerkesztett „valamiket” (reáliákat) alkotni úgy, hogy azoknak szellemi és esztétikai jelentő
ségük (és tartalmuk is) legyen? Ha igen — lehetséges-e elvont formákból, színekből, hangokból 
összeállítani olyan „konstrukciót”, amelyik önmagában mint konstrukció nem reális, hanem csak 
ábrázol, megjelöl vagy megsejtet „valamit”, ami csak az „alkotója” meg a „felvevője” képzeleté* 
ben létezik.

Lehet-e az ilyet (ha csak feltételesen is) „konstrukciónak” nevezni?
10. Van-e különbség (lényeges és nem csak külsőség, véletlen különbség) a konstrukció és 

kompozíció, „konstruálás és komponálás” között? Mire támaszkodik és miből ered ez a különbség?
Konstrukció, struktúra, kompozíció — rokon fogalmak. De nem azonosak. Struktúrája van a 

konstrukciónak is meg a kompozíciónak is. A struktúra absztrahált, elvonatkoztatott szerkezeti 
alapja, „csontváza” a tárgyaknak. A kompozíció — konkréten érzékelhető (látással, hallással, 
esetleg tapintással felfogható és m e g íté lh e tő )  szerkezete a külső formák összefüggésének. A konst
rukció egyesíti a belső (szerkezeti), külső (formai) és funkcionálisan gyakorlati összetevőit a 
tárgynak.

11. Mik a konstrukció reális előfeltételei? (Erre válaszolni kell, ha mi a konstruktivizmus 
úgy akarjuk értelmezni, ahogy pl. az impresszionizmust, kubizmust stb.)
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A konstrukció reális előfeltételei: a )  Megfogható (tehát reálisan, fizikailag feldolgozható) 
anyag (matéria). A műnek megvannak az ő természettől adott és a megmunkáló folyamatokban 
kifejeződő sajátosságai — „karaktere” , b) Anyag, aminek súlya van és súlyviszonylatokban áll a 
környezetével, c) Vertikális és horizontális erőkifejtése és erőviszonyai vannak. Ezeken a „tartó” 
és „tartatott” erőviszonyokon kívül fontos szerepet játszik az oldalfeszültség, d )  Az anyag erő
viszonylataiban fontos szerepet játszik az elasztikusság (ellentálló képesség) több vagy kevesebb 
jelenléte, e )  Az erőviszonyok realizálása összefügg az anyag ellenálló képességével./) Mindezek a 
sajátosságok befolyásolják az anyag és a szerkezet plasztikus formáit, g )  Az anyag funkcionális 
lehetőségei.

12. Lehet-e, szabad-e az ilyen konstrukciókat nemcsak háromsíkú modellekben „kipróbálni”, 
de egysíkú papíron is „elképzelni” ? Nemcsak lehet és szabad, hanem, a legtöbb esetben kell is. 
Csakhogy ennek feltétele, hogy az „elképzelő” szubjektum pontosan ism erje , tu d ja  és szem  e lő tt  
t a r t s a  az anyagokból és funkcióból meg a technológiából következő (fentebb felsorolt) feltétele
ket. Ha ez az utóbbi jelen van, az alkotó reális tervet, te rv ra jzo t valósít meg. De ez még nem 
konstrukció. Elgondolása, tervrajza a még meg nem valósított konstrukciónak. A tervrajzban 
lehetnek rögzítve a tudományos és technológiai feltételek „képletei”, de jelen lehetnek a tudato
sított vagy még nem tudatosított, esztétikai értékek is.

13. Lehet-e az utóbbi esetekben arról beszélni, hogy alakul (vagy már jelen van) egy új művé
szeti irányzat? Egyes esetekben lehet, de nem kell, nem tanácsos. Sietni ezzel nem kell! Annál 
inkább — és már határozottan — nem lehet és nem kell azokban az esetekben, amikor az elvont 
síkokból összeállított „tervrajz” mögött se reális anyagtartalom, se tudományos megalapozás, se 
funkcionális jelentőség nincs. Itt nemcsak hogy nem „konstrukció” jött létre, de még csak nem is 
„tervrajz” , nem is „vázlata” valami konstrukciónak, hanem — a legjobb esetben is — csak olyan 
valami, aminek a felületek díszítésében — a dekorban, „díszítőművészetben” vagy az „alkalma
zott művészetben” — lehet esetleg folytatása. (Malevics Bortnyik—Péri László—Vasarely)

14. „Konstruktivizmusnak” nevezni az ilyen produkciót — és az ilyen irányzatot — sem a 
tiszta logika, sem a tudományos vagy művészetterminológia szempontjából nem jogos. Nem 
jogos — mert a terminus alkalmazása ezekben az esetekben ellentmondásban van a reális tartal
mával annak, amire alkalmazzák.

És most nézzük meg ezt a kérdést konkrétebb oldaláról. Hogyan jutott el a művészetkritika, 
és a művészettörténet is, a konstruktivizmus fogalmának felelőtlen, felületes, tisztára szubjektív 
használatához.

1. A  konstruktivizmus fogalma, mint művészi irányzatot (alkotó metódust) megjelölő termi
nus Szóvjet-Oroszországban jött létre, és innen terjedt nyugatra. De már itt is, Szovjet-Oroszország- 
ban elkezdték kétféleképpen értelmezni és használni. A reális tartalom alapján — az építészet
ben és az iparmű vészeiben. És felelőtlenül, formálisan és formalisztikusan — a költészetben és 
képzőművészetben.

Erről részletesen írtam az „Esztétika és forradalom” című könyvem tanulmányában a húszas 
évek szovjet-esztétikai harcairól.

2. Kiknek a nevével és ténykedésével volt kapcsolatban a konstruktivizmus fogalmának elter
jedése — és összezavarása? Elsősorban Malevics, Tatlin, Liszickij nevével és a „SzA” (Szovre- 
mennaja Architektúra) építészeti folyóirat cikkeivel. A nyugati építészek közül elsősorban Le 
Corbusier és Gropius.

3. M a le v ic s . A „tárgy nélküli” festészet geometrikus variánsainak a húszas években legfőbb 
képviselője, a szuprematizmus megteremtője (1913-ban). A magyar „Képarchitektúra” (Uitz 
Béla cikkei révén az „Egységben”) tőle és Mondriantól kapta az ihletet. Őt magát se az architek
túra, se a konstruktivizmus különösebben nem érdekelte. Az ő meghatározása szerint a szupre
matizmus „szisztéma” „filozófiai szisztémája a színeknek” . Ebben a szisztémában „a tárgyak, 
mint váza és eszköze a festészetnek, megsemmisültek” . A kubizmuson és futurizmuson keresztül 
jutott el a szuprematizmus a festészet színkeverékeinek, káoszának megsemmisítésével a tiszta 
színekhez, amelyeknek a sora a fehérben oldódik fel. A szuprematizmusnak két változatát ismeri 
el. A z egyik „tisztán filozofikus, megismerő, mozgása a színekben valósul meg” . A másik: „forma, 
amelyik lehet alkalmazott forma, és mint olyan megteremtője egy új, a szuprematikus díszítés 
stílusának”. („Megjósolta” az op-artot!) (Idézetek a „Szuprematizmus” programjából.) Az 1921- 
ben megírt „Unovisz”-programjában az első helyre nem a filozófiát, hanem az „ökonómiát” teszi. 
Az ökonómia princípiuma megszabadítja a művészetet minden feleslegestől. Ez az út a kubiz-
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muson és futurizmuson keresztül vezetett a tiszta színek geometriájához. Konstrukciókról, 
konstruktivizmusról alig beszél. És hogyha használja ezeket a fogalmakat, csakis teljesen elvont 
(absztrahált) értelmezést ad nekik. (Például: „A szisztéma konstruálása az időben és térben tel
jesen független minden esztétikai széptől, átéléstől, hangulattól. . .  (ez) a filozófiai szín szisztéma 
realizációja (amelyik) az én új képzeteim eredményeit mint megismerést tartalmazza.”) (Az 
Unovis „programja”, Vityebszk, 1921.)

Egyik cikkében a költészetet így határozza meg: „A költészet — valami, ami ritmuson és 
tempón épül. A költészet — kifejező forma, amit a látható természeti formák adtak, az ő sugaraik, 
amelyek ébresztői a mi ritmikának és tempónak alárendelt alkotó erőnknek.” A szobrászat alapja 
„a kétdimenziós test mint tiszta forma” és a tiszta testformák „futurista dinamikája”. (Két cikke: 
„A költészetről” és a „A mi feladataink” az „Izobrazitelynoe iszkusztvo” 1919, Petrográdban 
megjelent első számában.)

Lényegében mindez a háború előtti francia kubizmus és purizmus programjainak a folytatása
— beletorkollás a feltételek nélküli formalista elméletekbe és gyakorlatba. Hogy ehhez hozzá
kapcsolták a konstruktivizmus fogalmát, csakis a „hozzákapcsolók” teoretikus felkészületlen
ségnek a bizonyítója és illusztrációja.

4. E l, L is sz ic k ij — sokoldalú művész-grafikus, festő, tervezőművész és építész. (1916-ban végezte 
az építészeti főiskolát.) Egy időben közel volt Malevicshez és Chagallhoz, 1919-ben ő is Vitebsz- 
ben dolgozott. Öt joggal lehet a konstruktivizmushoz kötni. Baráti vagy közeli viszonyban volt 
a weimari Bauhaus építészeivel és művészeivel, Mondriannal, Schwittersszel. összeurópai szen
zációt keltettek a „proun”-jai — berámázott „képek” formájában megoldott és elvont formákból 
kombinált térprobléma-kísérletei. Mondrianról — akivel 1925-ben együttes kiállítása is volt — 
azt mondotta, hogy ez „a neoplaszticizmus feltalálója”, a „képei” lényege a „tiszta színek (unge
mischte Färben) egyensúlyozottságának a problémája a síkon”. (Ebben volt Mondrian és Male- 
vics „rokonsága”.) De hogyha a Mondrian eredményeit átviszik a térbe — ebből dekoratív 
művészet lesz. (Cikke: „Kunst und Pangeometrie”, 1925.) Lisszickij ezt a problematikát másik 
oldalról mint építész ragadta meg. A formák és színek viszonyait a síkban ő a könyvtervezésben, 
poligráfiában és reklámplakátjaiban állította fel és oldotta meg. (Nem véletlenségből és nem is 
„divatból” írta oda a Majakovszkij „Ólja golosza” című verseskötetének belső címlapjára: „A  
könyv konstruktora El Lisszickij”.) Mint építész érezte és tudta, hogy a formák, színek és anyag- 
faktúrák iszonya nem absztrakt probléma : fennáll a térmegoldásoknál is. Az ember térmegoldó 
működésének egyik legfontosabb válfaja az építészet. Az építészeten belül pedig a belső terek
— interieurök — konstruktív, funkcionálisan indokolt és esztétikailag aktív alkotó-megoldása.

És ekkor Lisszickij bejelentette, hogy a „prounoktól búcsút vesz, a problematikájukat nem
absztrakt, falra akasztható, berámázott „képekben” fogja feldolgozni, hanem mint konstruáló 
művész, mint a belterek architektora. így lett Lisszickij a kiállítási módszerek, kiállítótermek 
struktúrájának és megkomponálásának új szellemű konstruktora. (Lisszickij maga így írt erről : 
„A képfelület szűk lett számomra. Szűk lett számomra a színharmóniák élvezőinek köre szintén, 
és a prounokat én átszállóállomásnak tekintem az építészethez”.)

Lisszickij lett a szovjet pavilonok és kiállítási termek konstruktora a legfőbb, nemzetközi 
kiállításokon — 1928-ban a kölni „Presse” kiállításon, 1929-ben a stuttgarti nemzetközi foto-kino 
kiállításon, 1930-ban a drezdai „Higiénia” és a lipcsei szőrmebemutatón, ő szervezte meg a 
moszkvai mezőgazdasági kiállításon a grúz pavilont, a szovjet éttermek enteriőrjét az 1939-es 
nemzetközi kiállításon New Yorkban stb.

Ahogyan most látjuk, mindenütt a kiállítások és múzeumok termeit — Lisszickij, kezdeményezé
seinek és alkotó koncepciójának az eredménye.

5. Nem a teoretikus elmélkedések, hanem inkább a konkrét működési szempontjából érdekes 
R odcsen ko , aki Majakovszkij „Pro eto” verseskötetének belső címlapján nagy büszkén írta oda: 
„A címlap és illusztrációk fotomontázsai a konstruktivista Rodcsenkóé”. A festő és grafikus 
Rodcsenko, amikor 1920—21-ben átment a konstruktivisták csoportjába, Tatlinékkal együtt 
vallotta, hogy nem fogadja el a l’art pour l’art jellegű „konstruktivizmust”. Ő egyike lett azoknak, 
akik az „ipari formatervezés”, a „design” kezdeményezője volt mint művész és mint pedagógus a 
Vhutemaszban, ahol az acél- és famegmunkáló („der-met”) osztály megalapítója és vezetője, 
meg a párizsi nemzetközi kiállítás szovjet pavilonjának egyik legaktívabb (és ezüstéremmel 
kitüntetett) résztvevője volt. (A sokoldalú működésről 1. „Alekszandr Rodcsenko” című cikke
met, Corvina Kiadó, 1971.)
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6. Nagyon fontos a jelentősége a konstruktivizmus helyes értelmezésében T á tim n a k  ; nemcsak 
munkásságának a Komintern-torony, a „Letatlin” repülőapparátus stb.), hanem teoretikus állás- 
foglalásának is.

Vladimir Tatlin, aki 1910-ben végezte el tanulmányait, 1913—14-ben kezdte „szerkeszteni” 
az ún. „Kontr-relief” sorozatát — falra akasztható, rámába foglalt kompozícióit, amikben a 
különböző természetű és faktúrájú anyagok egymáshoz való viszonyát kereste (festékalapon 
papiros, karton, bádoglemez stb.). Ezektől megszédültén később Gabo, Pevzner és mások di
vatba hozták az ő „konstruktivista” „műveiket”. Tatlinnál ez a keresés, experimentum, prob
lémamegoldás elvont (absztrakt) formájú volt, amitől az INHUK 1922. március 23-i ülésén 
(lásd a jegyzőkönyvet) Tatlin „elköszönt”, mondván, hogy ezek a dolgok (kontrareliefek) 
„semmire nem kellenek, és többet csinálni őket nem fogja”. (Az ülésen Brik elnökölt; Tatlin 
bejelentését tudomásul vették.) Ekkor Tatlin már túl volt a nemzetközi szenzációt keltett Ko- 
mintern-bástya konstrukcióján. Ez ment tovább ezen a reá lis  vonalán a té n y le g e s  k o n s tru k tiv iz
m u sn a k . Kísérletezett.

így született meg a 30-as éveke lején a „Letatlin”-nak elnevezett repülőapparátusának három 
modellje. Kettő befejezett állapotban, egy csak a váz formájában. Ezeket állította ki a moszkvai 
(most Puskinról elnevezett) Képzőművészeti Múzeum első emeleti Renaissance-termében 
1932-ben.

A  kiállítás katalógusához Tatlin írt egy rövid bevezetőt, amelyben leszögezte, hogyan értel
mezi ő a konstruktivizmust. Abból a bevezetőből (címe: „A művészet és a technika”) írom itt az 
elméletileg legfontosabb mondatokat:

„Az építészetben, a technikában, többek közt a repülőgép építésében alkalmazott formák a 
kipróbált sémák szerint alakulnak. Rendszerint itt egyenes vonalú formák összekötése olyan for
mákkal, amiknek a vonala csak legegyszerűbb hajlásban van . . . ”

„A macskakörmökben »konstruktivisták« ilyen anyagokkal dolgoztak, de elvontan, formális 
feladatok szempontjából, mechanisztikusán hozzágondolva a technikát a művészetükhöz. A 
macskakörmökben »konstruktivisták« nem számoltak az anyagok és feszültségük organikus 
viszonyával és munkájával. Lényegében pedig az életesen szükséges forma csakis ennek a viszony
nak a dinamikájából születhetik meg. Nem csoda, hogy a macskakörmökben konstruktivisták 
dekorátorokká váltak, vagy pedig átmentek a grafikába.”

„A munka ezen a téren — a bútor és más lét-tárgyak készítését illetően is, még csak most 
kezdődik . . . ”

„A repülőgépek vonták magukra figyelmemet. . .  és láttam, hogy itt sokkal nagyobb jelentő
sége van az anyagviszonyoknak és a formák sokszerű hajlottságának, mint az építészet formái
ban . . . ”

,,A  technikailag nem is indokolt egyneműség a formákban a felhasználható anyagok változa
tosságának a csökkentéséhez, a trafaretszerűséghez vezet.”

„A művész, akinek van gyakorlata a különböző anyagok felhasználásában (ha nem is mérnö
kileg képzett), ha tanulmányozta az őt érdeklő problémát, akaratlanul is olyan feladatot vállal, 
hogy technikailag megoldja az anyagok új viszonylatainak problémáját. . . ”

„Én azért választottam a repülőapparátust mint a művészi konstrukció tárgyát, mert ennek a 
formája a legösszetettebben dinamikus forma . . .”

„Én az egyszerű formájú anyagkonstrukcióktól mentem a bonyolultakhoz . . . ”
„Munkálkodásom eredményeképp arra jöttem rá, hogy a művészet megrekedt metódusaiba 

az önthet új életet, ha a művész közelebb jön a technikához . .
„Az én repülőm az élő, organikus anyagok felhasználásának a princípiumából született. Ezek

nek a formáknak a tanulmányozása ahhoz a megállapításhoz vezetett, hogy a leginkább ökono
mikus formák a legesztétikusabbak. Az így végzett anyagformáló munka — művészet.”

így hát Tatlin szerint is volt (és van) egy esztétikai alkotó módszer, amit konstruktivizmusnak 
lehet és kell nevezni; de „mellette”, a lényeg meg nem értéséből kinőtt és elterjedt egy macska - 
körmös „konstruktivizmus” is, konstruktívan felelőtlen kompozíciók (hol tehetségesen, hol 
tehetségtelenül végzett) összeállításából.

7. Nem lesz felesleges felemlíteni itt még M a ja k o v s z k i j  szavait, amiket 1923 márciusában a 
. . L e j ”  első számában az új művészekhez intézett:

K o n stru k tiv is tá k  !
Óvakodjatok attól, hogy ti legyetek a soron következő esztétikai iskola. A merőben művészi
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konstruktivizmus nulla. Magának a művészetnek a létéről van szó. A konstruktivizmusnak az 
élet legmagasabb fokú formális mérnöki tudományává kell lennie. A pasztorálékkal kacérkodó 
konstruktivizmus badarság.

A mi eszméinknek mai dolgokon kell fejlődniük.
T erm elésiek  !
Óvakodjatok attól, hogy kézműves kisiparosokká váljatok.
A munkásokat tanítva, tanuljatok a munkásoktól. Ha szobátokból diktáltok esztétikai paran

csokat a gyárnak, akkor közönséges megrendelőkké váltok.
A ti iskolátok: az üzem. (V. M. Vál. műv. II. Európa, 1957. 185. o.)
A nyugati nagy művészek közül elég lesz kettőjüket megemlíteni — Gropiust és Le Corbusier-t.
Gropius, Goffried Semper koncepciójának, Hermann Mathesius kereséseinek nyomdokán, a 

jövő perspektíváinak megközelítésével már 1914-ben, a német Werkbund évkönyvében közölt 
cikkében („Stilbildende Wert industrieller Banformen”) megfogalmazta a konstruktivizmus 
egyik nagyon fontos kérdését a technikai és művészeti formák egyeztetésének kereséséről. Amit 
aztán, 1919-től kezdve a weimari Bauhausban próbált megvalósítani.

Le Corbusier — természetesen szintén az „elődök” (Paul Sourian esztétikájára, Eiffel és a 
Peret testvérek gyakorlatára) kezdeményezéseire támaszkodva 1923-ban írta meg a „Vers une 
architektúra” című szenzációt keltő könyvét, majd 1924. június 12-én a Sorbonne-on tartott elő
adásában már szélesebben és pontosabban fogalmazta meg a konstruktivizmus princípiumait. 
„Az esztétika és a technika szorosan össze vannak kötve” konstatálta ekkor már világosabban, 
mint ahogy ebben az értelemben próbált programot adni az 1920-ban elindított L’Esprit Nouveau- 
ban. Itt, 1923 —24-ben már teljes határozottsággal fejti ki, hogy: „mi a gépészhez azért fordultunk, 
hogy tanuljunk tőlük” . . .  a gépektől, amik „a geometrián alapulnak”. De ugyanakkor ugyan
ilyen határozottsággal jelenti ki, hogy az új építészet, az új művészet „az antropocentrizmus 
alapján” kell hogy álljon, „azaz állandó kontaktusa legyen az emberi szükségletekkel” . . . 
„Én a figyelmek központjába mindenekelőtt az embert állítom.” A két kiindulási pont — a 
mechanika és antropocentrizmus — egységéből születnek az építészet esztétikai problémái, „a 
letisztultság, kikristályosodás, meghatározottság és szépség problémái” (A sorbonne-i előadás
ból).

Egyelőre talán elég is lesz a hivatkozás már, sajnos, nem élő tanúkra, annak a bizonyítására, 
hogy a konstruktivizmust nem kell úgy értelmezni, hogy ez az új, „korszerű”, szemet-fület csik
landozó, agyakat elbűvölő tárgytalan és céltalan művészet „módszere” ; csak még egy tanúság
tételt idézek, a még élő „öregek” közül.

8. Egy 1925-ben Párizsból Genthon Istvánnak írott levelében Uitz Béla többek közt ezeket 
szögezte le:

„Ha valaki a konstruktivizmust a »Ma« kebelén és Berlinben Kállai és Moholy megindította, 
úgy megint én vagyok az. Én voltam, aki életét kockáztatva átmentem Oroszországba, ösmerked- 
tem egy csomó fényképpel és leküldtem Kassáknak . . .  Kassák egyszerűen ezen fényképek elhall
gatásával saját képarchitektúráját kezdte ezen fényképekből csinálni. . . . 1921 őszén visszajövet 
Berlinben találkoztam Mohollyal és Kállaival. Két teljes éjjel-nappal gyúrtam mindkettőt, hogy 
ne legyenek marhák, mert a konstruktivizmus magja a centrális művészetnek . . .  Haza, illetőleg 
Bécsbe jövet sorra került Kassák, — ők a polgári radikalizmussal, anarchizmussal szakítani nem 
akartak, otthagytam őket.” (A levél — illetve levelek — a Magyar Nemzeti Galéria levéltárában 
vannak.)

(Jegyzet a „levélhez” : „A konstruktivizmus magja a centrális művészetnek” megállapítás 
Uitz Bélának akkori „szociológiai” elképzeléséből származik. Ő akkor a Saint Simone-on alapuló 
Kohn-Wiener, Hausenstein szociológiai sémája szerint a művészet történetét két szembenálló 
formaalkotó módszerre osztotta: a „centrális” (organizált, konstruktív) és „anarchikus” (destruk 
tív dekoratív, individualista) korokra és formaalkotó módszereikre. A jelenkor „centrális” 
tendenciáit a „kollektivista”, proletár művészetben látta.) (Erről részletesebben 1. „Iszkusztvo 
szovremennoj Europi” — A mai Európa művészete — című 1920-ban megjelent könyvem 87—90 
oldalain.)

Összegezem a mondottakat:
Tehát — volt, van és önmaga létét sikeresen bebizonyította egy esztétikai alkotó módszer, 

amit konstruktivizmusnak neveznek. És volt, van egy irányzat a képzőművészetek terén, amelyik 
falra akasztható „képecskéiről” magára akasztotta a „konstruktivista” elnevezést, amelyik se
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nem ábrázol, se nem konstruál (a legjobb esetben komponál). Ezt vagy nevezzük a valódi nevén 
kísérletező dekoratív művészetnek (ha ezt megérdemli), vagy pszeudokonstruktivizmusnak. 
(Magyarul : fából vaskarikának.)

No és most elvárhatom a felháborodó (vagy udvariasan gúnyos) kérdést: Miért ne lehetne a 
konstruktivizmus fogalmát átvinni az építészetről és a desigu-ről a festészetre, szobrászatra, vagy 
akár az irodalomra, poézisre? Hiszen volt klasszicizmus, romantizmus, realizmus, sőt impresz- 
szionizmus is az ö sszes  művészetekben. Ott lehetett és itt „nálunk” nem lehet?! Ez nem logikus!

De igenis — logikus.
Voltak a történelemben korok, amelyeknek k ia la k u lt (igenis k ia la k u lt, és nem zseniálisan 

elöugrott) egy eg ység es s tílu s irá n yza ta .
Az utolsó ilyen (habár rövid életű, de eredményeiben jelentős irányzat) az impresszionizmus 

volt. (Azt hiszem, senki se protestál az ellen, hogy ide sorozzák pl. Debussy-t.) De ugyanakkor se a 
fovizmus, se a kubizmus, se a futurizmus (bár igényelte), de még az expresszionizmus se terjedt 
szét a művészet összes ágaira. (Se expresszionista, se futurista építészet vagy iparművészet nem 
létezett.) Hiába próbálták néha ráerőszakolni az egyes művészetek díjmentes (és nem korszakalko
tó!!) irányzatait más művészeti ágakra.

És nem lehet ezt megtenni a konstruktivizmussal sem, bár ez az irányzat sokkal közelebb van 
az általánosított p o z it ív  „ k o rsze lle m h ez” , mint akármelyik az említettek közül, ahol a negatív, 
többé vagy kevésbé pesszimisztikus „korszemlélet” dominál.

Nem lehet még azért se, mert a művészetek egy részében pozitív szerepeket betöltő konstruk
tivizmus még nem a kor s tílu sa .

Irányzat ez; fontos, alkotó irányzat. Amelyik — hol világosan és tudatosan, hol egyszerűen a 
maga létével — ellentáll a divat szeszélyeinek, harcol is velük. Hiszen már a „kora” szerint is 
több mint 50 harcos évével szemben áll a 10—5—2 esztendeig divatozó futurizmussal, dadaizmus
sal, tasizmussal stb. átmeneti gyermekkorával.

Hogyan és miként fog továbbfejlődni a művészet, milyen „stílus” felé halad. A stílusfejlődés
nek nem lehet és nem kell adni szem é ly le irá so s  passzusokat.

Kell és elég tudni — de tudni keményen — az ú tirán yt.
Amelyik a szocializmusba torkollik és a kommunizmushoz vezet.
A konstruktivizmus (a macskakörmök nélküli konstruktivizmus) rálépett a helyes útra.
És nem kell, nem szabad őt a tévelygőkhöz, se a divatkeresőkhöz, se a könnyű megoldásokat 

kívánókhoz sorolni.
A tisztánlátás, a fogalmak tartalmi meghatározottsága egyik feltétele a megtalált helyes út 

folytatásának.
1970. december.

F o d o r  J ó z s e f

K r i t i k

N agy  s z e le k b e n
Az induló Fodor Józsefet nem kisebb pályatársa méltatta elismerő' szavakkal, mint 
Tóth Árpád, aki verseinek erejét, fojtott hevű nagy szenvedélyét emelte ki, s arra 
figyelmeztetett, milyen mélyen éli át Fodor a természeti jelenségeket. S ugyancsak 
Tóth Árpád volt, aki kitűnő érzékkel mutatott rá e líra forrásvidékére, amikor sajá
tos „barokk pompáját” és zsúfoltságát emelte ki. Az azóta eltelt időszak elemzései 
— Fenyő Lászlóé, Vas Istváné és Jankovich Ferencé — voltaképp ezeket a megfigye
léseket árnyalták, és sok újat nem is tehettek hozzá, mert Fodor költészete folytonos, 
lázas iramú körbehaladás, melyet hol meggyorsít kezdettől benne élő ódái maga-
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tartása, hol tépetté, lüktetővé zilál a német expresszionista líra hatása. Szokatlan, 
kortársai között magában álló törekvés az övé, melyet talán épp ezért érzett nemze
déke egyik ösztönző példájának Somlyó György, amikor Szabó Lőrinc és Illyés 
Gyula költészete mellett Fodor József magatartását, „az intranzigens le nem mon
dás” gesztusaképp érzékeltette A költészet évadaiban. És szokatlan maga a lírai 
attitűd is, hiszen Fodor József egy olyan korszakban vállalta a költészet gondolatisá
gát és a mi líránkban ezzel szinte természetesen együtt járó értetlenséget, „nehéz- 
kesség”-vádat, amikor a Nyugat nagy nemzedéke már-már a végtelenbe tágította a 
képiséget. Ady prófétai hevülete munkál költészetében, de magányos próféta ő, aki 
szüntelen önemésztő keserűséggel szemléli a világot, amelyet pedig kimondhatatlanul 
szeret, és bűneivel együtt vállal is.

A nagy romantikusok földet mozdító szenvedélye ez, amely a Lihegő erdőket 
éppen úgy felforrósította, mint ahogy izzóvá teszi a Nagy szelekben című kötetet is. 
Romantikus az a gesztusa is, ahogy vállalja a költő szent, váteszi hivatását: „Percig se 
légy fáradt, unt! Nézd, mi sok van/ Tennivalód!” — írja Költő című önvallomásnak 
is érvényes versében, s ez a gondolat új és új változatokban szüntelen visszatér 
költeményeiben. S még az a mód is Vörösmarty Gondolatok a könyvtárbanját idézi, 
ahogy „törődten kissé és dolgozni resten” a tudásvágy örök szomjával ráébred a 
könyv szépségére; „szemmel, szívvel telvén”, de sohasem megcsömörödve, mindig 
nyitott, fogékony lélekkel figyelve az újat. S ki ne emlékeznék a romantika időszemlé
letére Fodor múltidéző verseinek olvastán, amikor emlékezetében szinte misztikussá 
lényegül egy-egy eltávozott barát árnya (a Mikes Lajos emlékének ajánlott Egy régi 
kávéházban című versben, vagy az Egy délután múltat és jelent egybeoldó emlék
képeiben) s az ifjúság soha vissza nem hozható tájai? És mégis; mennyire nem roman
tikus költő! Verseiben alig találunk képeket, nincsenek a végtelenbe tárulkozó, 
extatikus felívelései és szárnyatört zuhanásai; csak a költészet „örök kalandja”, 
izgalma, felelőssége az állandó. S ahogy halad előre az időben, ahogy ráébred az 
élet hatalmas ellentéteire és nyitott kérdéseire, úgy tolul fel benne a fájó kérdés : mi 
a maradandó költészetében, mit hagyhat az utókorra ? S megszenvedett büszkeséggel 
állítja szembe az enyészettel verseit, egész költészetét, amely mindig az élet reményét 
jelentette számára, ebben a háborúktól, bukásoktól és felemelkedésektől szabdalt 
korban. Igen, ez az egész történelmi korszak, a benne élő és tájékozódó ember világ
érzése a témája ennek a költészetnek; a nyers, naturális élet, az egymásra torlódó, 
egymással feleselő alig megemésztett gondok és gondolatok, a primer élmények. 
Ez a közvetlen élményszerűség magyarázza, hogy Fodor József verseiben szinte 
egymásra zsúfolódnak a gondolati mozaikok, ezért a gondolatjelek, a törtnek, végig 
nem vittnek érzett eszmék, melyeket ugyanakkor a valóság, az élmény befejezetlen 
volta szentesít és igazol. Fodor sosem vállalja a költészetben immanensen benne rejlő 
menekvés fogódzóit és nyugvópontjait. Tudatosan prózai, mert hisz a valóság is az 
többnyire :

Hogy versed mindig újjal nem vakít?
Kél a nap mindig, s mindig ugyanott;
Új lomb zöld mindig s rőt a hullatott;
Születsz, nősz, élsz és végzed napjaid.

(„Mindig új”)

47



A sorssal szembenálló ember gesztusa ez, aki önmaga teherbírását is figyeli, mert 
e század annyi próbatételnek vetette alá, annyi „lidérc rémével” fenyegette, hogy 
újból és újból szembesülnie kell az élet és halál kérdéseivel. Fodor József a „túlélés” 
motívumát hangsúlyozza. „Törvények jöttek, merültek el / És újak jöttek s eltűntek 
birodalmak s hatalmasok, / És még te élsz / (Bizony, csudaképp) — írja az Iszonyatok 
éve titánban. A világ viszonylatai szinte követhetetlenül összekuszálódtak e történelmi 
periódusban, az ember elvesztette egyensúlyát, s ez a talajtalanság új és új rettegést, 
félelmet kelt a költőben. Változnak a valóság rétegei, s ezzel együtt szükségszerűen 
újjáalakulnak a költészet témái is. A romantikusok, de még Ady is vállalták a sors
sal való harcot, a szomorú és mégis felmagasodó magányt. Fodornál — épp a tör
ténelmi események hatására — az ember szinte összezsugorodik, kicsinnyé válik, 
„hűlve, szótalan” tájékozódik, s „újsághírek, baj-harsonák” híradásaiból építi a 
maga világképét. A  magányos ember tragédiája ez, de Fodor mindig is a magányos 
próféta szavát harsogta a világba, amint ezt Somlyó György fogalmazta meg oly 
szellemesen: „ ..  .jellemzője . . .  a le nem mondás a magányos prófétálás erejébe 
vetett hitről, akkor, amikor már végképp csak a többi ember kezét megkereső tettek 
segíthettek volna”.

Fodor József hisz az emberben („Üdv neked, ember! Nemcsak dúlsz te: egyben / 
/  Hogy építsz is! Egy űr-övezte börtön / Lengő, száguldó gömbjén, itt a földön / 
/  Minden nélkül s minden bajnak kitetten / M egálltál. . . ” — írja Az ember feleiben), 
ám olykor mégis feltolakszik benne az az érzés, hogy ez a hit s az emberért vállalt 
és művelt költészet voltaképp paradoxon („Kik megtesszük mind, amit kell, / Szava
inkkal, hiteinkkel. .  . /  Nevetségesek vagyunk mi.” — mondja egy helyütt.). „Csak 
a tűrésben van a nagyság” — hirdeti, s „közönyért” imádkozik; a következő pilla
natban azonban máris a legmélyebben levő gyökerekig akar leásni, hogy minél 
teljesebben és igazabban ismerhesse meg az embert. Sajátos, megoldatlan ellentét 
feszíti költészetét, ez teszi vibrálóvá, nyugtalanná verseit, melyek csak olyankor 
szelídülnek, amikor tűnt ifjúsága tájait veszi számba (az Amultató szép című ciklus
ban).

Nem a menekülés gesztusával idézi e régi tájakat, a zengő nyár tündökletes ízeit, 
zamatát. A természet különböző árnyalataiba, változataiba voltaképp önmagát, 
érzéseit és vágyait vetíti ki, éli meg. Az évszakok változásában a megújulás és enyészet 
örök harcát regisztrálja — mint ahogy az emberi létben is szüntelenül ezt az ellen
tétpárt érzékelteti. Nem talál itt sem megváltást és enyhületet:

Messze a habon túl él a meselány,
Aranyból a szeme, arany fény a haján,
Egy kertben, hol ezüst szép madár énekel.
Hallgatnám, de oda sohasem érek el.

(Ballag a Tapolca)

És kötik az emlékei is : „Minden zughoz itt már egy vers fűződik” -  írja egyik szép 
budapesti költeményében, s ez a szüntelen, különböző változatokban megjelenő 
„jelenlét” még inkább felfokozza a költői felelősséget, a világért érzett aggódást.

Az önérték, a tehetség és adottság minél teljesebb és harmonikusabb kifejlesztésé
nek eszménye szintén központi csillagképe Fodor József költészetének (és ezzel is a
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romantika csillagát követi). Ezen a vidéken fakadnak fel filozofikus megihletettségű 
versei, melyekben a mozgás, az örök változás elvét fejtegeti, s a végbe hullás látomásá
val vívódik. „S egy perc: csak jön s lecsap / Az iszonyat — /  És már véresen és rét-, 
tenve hanyatt / Fekszel a porban” — olvassuk ennek legélesebb megfogalmazását a 
Változások című versben, de nem csak ott, mert a legkülönfélébb változatokban és 
víziókban vissza-visszatér a kép. Költészetének dialektikájából fakadón azonban a 
végromlás érzésének ellenpárját is felvillantja, s az élet, az alkotás értelmét, győzel
mét hirdeti: „Mi egyetlen javunk: az élet itten, / S hogy méltón élj és halj: a hit a 
minden — / S ezt vesztve minden, minden elveszett.” A fejlődés lehetőségének és 
értelmének perspektívája a remény színeit lopja lírájába. Igaz, a magára maradt és 
magára utalt ember reménységének gesztusa ez. „Légy jó magad : s így küzdj a rosszak 
ellen” — hirdeti a Visszahozhatatlanb&n. Szüntelen szembenéz hát önmagával, néha 
mintha kissé elidegenedve is a világtól és környezetétől. A fejlődő, átalakuló, civili
zálódó életben inkább csak a rosszat, a visszahúzó erőt érzékeli. Úgy hiszi, „meghalt 
a csend”, a békés alkotás ihletője, s helybe „rádiódalkorcs bamba zaja” lépett. 
Az ember — szerinte — mind kevésbé lel rá legtisztább önmagára, s ezért szeretne 
„az időtől nem szabott határtalanságba” enyhet találni.

De van-e ott nyugalom ? S megnyugodhatik-e a súlytalanság világában ez a tépett, 
vívódó nyersanyagot görgető költészet, melynek alapeleme éppen a valószerűség? 
Aki Fodor József szonettjeit olvassa, aligha hihet ennek. A hagyományos formába 
zsúfolt mondanivaló ugyanis szinte szétfeszíti kereteit, szűkösnek találja a forma 
kényszerítő fegyelmét, szeretne kiáradni a világba s a maga nemes eszményei képére 
és hasonlatosságára formálni környezetét. A lebegés állapotában nem otthonos ez a 
líra. Sokkal közelebb áll hozzá a küzdelmesen nyert győzelem, akár az olyan diadal, 
amikor az ember önmagán is győzelmet vesz:

Végül is ember! Ha felébred 
Az emberség benned, a józan,
Hogy: ha élünk, éljünk valóban!
— Ne egy magunk szülte pokolban —
Mikor a dús emberi szellem
Győz száz rossz s rosszabb: maga ellen!

Konok következetességű, öntörvényű líra ez, mely nem enged Kalypso kísértésének 
sem, mert szemét már a vágyott messzeségekbe emeli. Hogy mit rejteget a ködbe 
vesző távol, ki tudná megmondani ? De megszenvedett már a költő, hogy végtére jó 
szél kapjon vitorlájába, s a tenger olyan részére vezesse, ahol küzdelmei — és ez 
a nyelvvel való folytonos megvívásra is vonatkozik — után végre megvalósulni lát
hassa azokat az eszményeket, melyeknek egész költészetét szolgálatába állította, s 
melyeket oly következetesen igyekezett kicsikarni a sorstól.
(Szépirodalmi, 1971)

Rónay  László
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S z e m l
Száhonyi Károly

H a rm in c n é g y  e m b e r
Negyedfélszáz oldal kellemetes olvasmány. 
Amit végül is annyi emlékkel teszünk le, mint 
amennyit egy kissé hosszú, de a csevegő part
nerek társalgási viccei, találó félszavai, az el
suhanó táj emléke után a vonatból kiszállva 
magunkkal viszünk, s ügetünk a dolgunk 
után. Egyikünk sem várt a másiktól semmi 
fontosat, nem akartunk egymásnak még csak 
az ízlésébe sem beavatkozni, nem firtattunk 
politikai nézeteket, sőt havi jövedelmünket 
sem. A közöny bűnébe sem estünk: felsegí
tettük a kabátokat, lesegítettük a bőröndöket, 
s nem hamuztunk a másik ölébe. Tökéletes 
utazás volt, mint ahogy Szakonyi könyve is 
tökéletesen szerkesztett könyv. Minden egyes 
színmű, illetve hangjáték elé a következő da
rabbal hangulati párhuzamban álló kis novella 
került. Mintegy szerzői utasítás helyett ma
gyarázva céljait. Az immár második évada 
nagy közönségsikerrel játszott A dásh iba  a 
kötet utolsó előtti darabja, csak egy rövid hang
játék követi. Ezáltal jól emelkedik az össze
állítás egészének hatása. A végén csattan, majd 
még a záró kis művel levezetődik. A sorrend 
ezért is nem követi a szoros kronológiát.

Amit elbeszél, azok valódi dolgok. A szere
lem tényleg nem helyettesíthető a munka adta 
boldogsággal és viszont. — Lásd a M a jd  jö n 
n e k  é r te d  című hangjátékot. És bizony van 
egy nemzedék — úgy a negyvenedik évét ta
posó — , amelyik úgy érzi, hogy akár a nagy 
hőfokon égő teljes életet, akár a meditáló el
vonultságot választja „Ügy sem tud kitörni. 
Csupán két egyforma sziget között választ
hat.” (  Ö rdöghegy) S azt is nemegyszer tapasz
talhatjuk, hogy az embereket alig érdekli a 
másik. Mindenki fújja a magáét. Visszame
hetsz választott szerelmeddel a gyermekkor 
legszebbnek őrzött tájaira — egyedül maradsz, 
még jobban, mint visszatérted előtt voltál. 
(A lb é r le t  és filoden dron ) D e ugyanezt találod 
a családokon belül is. Szólhat Kispolgárékhoz 
(tényleg k is  polgárok?), akár maga a Jézus 
Krisztus, megismételheti a Kánai menyegző 
csodáját, járhat a béna, vagy isten lelke a vizek 
felett, épp úgy nem néznek oda, mint gyerekük, 
feleségük vagy a magok tényleges bajára.

( A d á sh ib a ) S ha valaki mégis meg akar szökn1 
a nyüszítő magány elől, hát választ magának 
valamilyen kis hazugságot, szerepet. Akár 
apróhirdetésekre jelentkezik, akár virágokat 
és porcelánt gyűjt. ( K i  b e szé l)

Mert bizony az ember manapság magános 
lény. Ez nem tragikus, csak lehangoló. Az 
emberek nem figyelnek se magukra, se mások
ra, bár lehet, hogy nem is kell, hiszen semmi 
fontosról nem maradnak le. Vagy ha mégis: 
legalább kevesebb gondot vesznek a nyakukba. 
No persze, azért emberek között élünk, s ez 
óhatatlanul cselekvéseket követel: ekkor pót- 
cselekvésekkel hitetjük el magunkat s a világot. 
Ezeknek ugyanis sok előnye van: nem kell 
semmivel megütközni, a dolgok eleve megol
dódnak. Aki meg ellenszegül, erőlködik, az 
kikészül, megizzad, nevetségessé válik.

Szakonyi valóban meglevő magatartás- 
formákat mutat be, mindenekelőtt a reálisán 
meglevő közérzetet reprodukálva. Ezért is 
olyan erősek hangjátékának hangulati ténye
zői: az emlékekre adott válasz a szituációban 
indokoltak helyett például jól fejezi ki azt, 
hogy a hősök „elbeszélnek” egymás feje fölött, 
mindenik a maga világában marad. Sőt leg
jobb darabjaiban — az A dásh ibában  kivált — 
a helyzetek is realisztikusak, még ha a megváltó 
lép is be az ajtón.

A szerkesztés, a valóság érzékelése és érzék
letessé tétele, a figurateremtés hűsége — el
enyésző kivételek az első darabok fiatal nő
alakjai, akik inkább csak szenvelegnek — a 
hangulati tényezők : elvitathatatlan érdemei 
Szakonyinak. Mégis hiányérzet marad vissza 
kötete nyomán, mihelyt nem egy kellemes 
utazás kritériumaival mérjük. Ugyanis a szerző 
sehol sincs a harmincnégy ember vallatása 
közben. Ő nem háborodik fel, és nem akar 
belehalni. Nem ragad kést, és nem is sírja el 
magát. A zo k ró l beszél, mert ők olyan ok . Nem 
használja — még képletesen sem — az első 
személyt sem egyes, sem többes számban.

Hangjátékainak figurái közül nem egy ha
sonlít Mándy alakjaihoz, de annak szomorkás 
kis mosolyát elhagyja. Mint Örkény dialógusai
ban, nála is ott az irónia, de az önirónia nél
kül. Az energiaemésztő pótcselekvések terje
dését legalább olyan jól látja, mint Csurka, de 
a szenvedélyesen végig vitt, kiélezett helyzete
ket elhagyja.
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Nem valami kincstári értelemben felfogott 
pártosságot keresünk akkor, amikor Szakonyi 
színvallását kérjük számon. Hanem azt, amit 
minden művésztől elvárunk: „A hetedik te 
magad légy.” Szakonyi azonban sokkal hama
rabb kifizeti a maga számláját, semhogy baráti 
kölcsönt kérhetnénk tőle. Tapintatosan előbb 
távozik, mintsem a másik lelki szemétládájá
nak kiborulását megvárná. Sokkal udvari
asabb társalgó, semhogy partnere képébe 
mondaná : hazudik. így — jelképesen szólva — 
nem vesz részt a játékban. Lát, de úgy tesz, 
mintha nem nézne oda. Mindent tud, ám nem 
jelentkezik önkéntes tanúnak. Talán nem hisz 
abban, hogy a hazug leleplezése fényre segíti 
az igazságot. Talán nem hisz abban, hogy 
tanúságtétele perdöntő lehet? Vagy csak ké
nyelmes ?

Nem rokonszenves dolog feltételezésekkel, 
találgatásokkal elmarasztalni egy művészi 
munkát, magatartásformát. Különösen akkor 
nem, amikor nem vagyunk biztosak benne, 
hogy Szakonyit terheli első fokon a felelősség, 
s nem a színházi műsorpolitikát, amelyik 
inkább keresi a mulatságos helyzeteket, amik
ből diadallal lábolhat ki a színész, mint az 
összetett problémákat, amikből még nem lá
bolt ki a társadalom; vagy nem hibásak-e a 
hangjátékok válogatói, akik a zenei hatások
kal érdekes lebegésben tartott hangulatokat 
előnyben részesítik az összecsapások kopogós 
félmondataival szemben; vagy nem a kritika 
szemlélete, amelyik a már hasznosan felvetett 
problémák csontig rágása felé terel inkább, 
mint az új, kipróbálástól nem fényeseden 
utakra — s Szakonyi mindezekhez képest csak 
annyiban hibás, hogy megfelelt a rendelésnek ? 
Az irodalmi életben elfoglalt stabil hely meg
szerzése után vagy megszerzése céljából nem 
Szakonyi az egyetlen, aki így járt. Más kérdés 
azonban, hogy az idő nagy rostája tekintettel 
lesz-e a mentségekre. (S zép iro d a lm i, 1 9 7 1 ).

Berkes Erzsébet

Földeák János
Nők é s  f é r f i a k

Földeák János nem tartozik a kísérletező írók, 
költők közé. Nem keres új utakat, s nem követi 
az irodalmi divatokat sem. Egyszerűségre, a 
témák céltudatos, világos kifejtésére törek
szik. Ezen belül azonban elég gazdag a skálája. 
Úgyszólván minden érdekli, mindenre figyel,

ami körülötte történik, amiből érdekes, tanul
ságos történet, anekdota szőhető. Anekdotái 
gyakran drámaiak, ironikus vagy kedélyes- 
kedő hangjuk ellenére éles bírálatot tartal
maznak. Jellemző erre mindjárt a kötet első 
novellája (A  h arm a d ik  p en g ő ) a szegény em
berről, akinek se otthona, se munkája, se 
pénze nincs, s mikor véletlenül hozzájut három 
pengőhöz, kiderül, hogy a harmadik hamis, és 
rendőrkézre kerül miatta. Anekdotikus nem
csak a történet, hanem megalkotásmódja, 
hangja is.

Hasonló típusú novellát bőven találhatunk 
Földeák írásai között, de természetesen nem 
azt jelenti ez, hogy valamilyen anekdota-séma 
kaptafájára húzott történetekről van szó, ha
nem csupán azt, hogy a hangja ironikus és a 
meseszövés egy-egy anekdotikus mag köré 
szövődik, kibővítve, elmélyítve az egyébként 
anekdotikusan könnyed mozzanatokat.

A C s. é s  k ir .  u dvari szá llító  anekdotikus 
magva például az az egyébként valóban sablo
nosnak tűnő eset, hogy egy munkásból lett 
vállalati igazgató felismeri az öreg raktárosban 
ifjúkori főnökét, aki pénzügyi okok miatt őt 
is elbocsátotta annak idején. Ennél több nem 
is történik a novellában. Az író nem óhajt 
semmit számon kérni. Úgyszólván csak az 
anekdotikus tényekre szorítkozik, de azokat 
több oldalról vizsgálja, s igyekszik a közben 
felvillanó gondolatokat, emlékeket rögzíteni. 
Csattanó híján ezúttal a befejező, elgondolkod
tató sorok maradnak meg bennünk: „Mon
danom se kell, hogy Gránicz István császári és 
királyi udvari szállító csak a szobámból lépett 
ki, az emlékeimből nem. Néha szükségünk 
van az ilyen emlékekre.” Hasonló ihletésű a 
V acsora u tán i f e k e te ,  csak ebben nem a pozitív, 
hanem a negatív hős szemléletének feltárásával 
tükrözi az ellentétet.

Kétségtelen, Földeák János novelláinak ere
je, hatása a társadalmi ellentétek, társadal
mi és egyéni viszonylatok rendellenességeinek 
felfedésében, leleplezésében rejlik. Ironikus, 
szatirikus élcek, fordulatok, gyakran felvillanó 
drámai mozzanatok teszik olvasmányossá. 
Ez érezhető az olyan novellákban, amelyekben 
valamilyen emberi, erkölcsi magatartásról, 
tettről, eseményről mond ítéletet. Pedig talán 
éppen ezek a témák gyakorta csábítanak a 
sematikus megoldásokra. A z  a sszon y  e lm e n t  
című novella témáját, meseszövését tekintve 
például közhelynek tűnik. Fiatal férj, aki a 
csábításnak, a kínálkozó alkalomnak engedve 
megcsalja a feleségét, s mikor ezt a felesége 
megtudja, elköltözik tőle. A szokványos téma

4 51



mégis frissé, elevenné, érdekessé válik Földeák 
Jánosnál, s nem is könnyű megmagyarázni, 
hogy miért, hiszen abban sincs semmi újszerű. 
Talán szokatlan, érdekes fordulatok, meghök
kentő mozzanatok tennék? Nem, ilyenek 
nem találhatók ebben a novellában. Köhnyen 
észrevehetjük azonban Földeák János ter
mészetes, csaknem naiv őszinteségét, optimiz
musát, amely még ezen a panaszos, önval
lomásszerű (első személyben íródott) novel
lán is átsüt. Olyan író ő, aki sohasem fonák 
oldaláról szemléli a világot, és őszintén hisz a 
népmesék erkölcsi rendjében: a jók jutalma
zásában, az igazság győzelmében. Flogy ez 
mennyire így van, azt igen sok novella elem
zésével bizonyíthatnánk: vígabb, humoros 
alkotásokkal ( Jág e lcsá k  m eg v ig a szta l, Surbán  
M is k a  m eg  a  n ők , T izen k é te zer  fo r in t, K ilé p e tt  
a  k ö rb ő l  stb.), vagy keserű panaszos írásokkal 
(B ib ir c só k , H á ztu la jd o n o s le ttem , P a c ip ö rk ö lt, 
K a tik a  h á za , D e szk a k e r íté s .)

Az utóbbival nem azért akarok most külön 
is foglalkozni, mert kiemelkedne a többi közül, 
hanem mert ebben legnyilvánvalóbb az opti
mista szemlélet, az élet, az egészség, az igazság 
és a jó diadala a múlt és jelen bűnei fölött. 
Egy emlék felvillantásával indul: „Robogó 
autóbuszról láttam meg a deszkakerítést”, de 
ez a pillantás is elég arra, hogy fölkavarja húsz 
éves emlékeit. Emlékeinek fölidézésében zavar
ja meg egy fiatal lány, aki reá várakozó ked
vesének vélve megszólítja. Ennek a fiatal lány
nak mondja el azután emlékeit. Vidám, érdekes 
kis eseményeket előbb, hogy annál erősebben 
hasson a legfontosabb, hogy valamikor itt, 
ennél a kerítésnél szeme láttára vertek agyon 
a csendőrök egy embert. A lány megborzong 
a történettől, de közben megérkezik a várt 
ifjú, a lány egyszerre elfeledi az egészet, bol
dogan fut a fiatalember karjaiba. Különös 
színezetet kap így ez a tragikus történet. S 
talán nem is lett volna szükség arra, hogy az 
író megfogalmazza a tanulságot is: Mindenki 
megérzi olvasásakor, hogy az „ilyen deszka- 
kerítéseket végül is könyörtelenül szétkorhaszt- 
ják az igazi emberség diadalát érlelő évek” . . .

Ez a túlbeszélés Földeák több novellájában 
megtalálható, s gyengíti a kötet értékét. Nem  
mindenben szerencsés a válogatás sem. Bátran 
elmaradhatott volna például a F észek ra k á s , a 
T echn iku s J ü lik a , a N éh a  nehéz h aza ta lá ln i, sőt 
még az Ú jon cok  fo g a d á sa  is. Kitűnő riportot 
lehetett volna tán ezekből is formálni, a kötet 
jobb novelláitól azonban erősen elmaradnak. 
(M a g v e tő , 1 9 70)

Seres József

Kiss Anna

F a b á b u
A kései bemutatkozásnak is vannak előnyei. 
Immár hat-hét éve, hogy Kiss Anna versei 
irodalmi hetilapokban, folyóiratokban megje
lennek, de kötetbe csak most rendeződtek. 
Rendeződtek korábban is, de kiadóra nem 
találtak. így most nem az első izgalommal és 
mindent-kimondaniakarással egybegyúrt kö
tetet tartunk kezünkben, hanem az önmagunk- 
kal-meg-kell-küzdeni akarás emberfaragó ta
pasztalatával gazdagított-megrostált váloga
tást. A kései bemutatkozás tagadhatatlan 
előnye: a zsengék kéziratban maradtak, s így 
nem tárultak a világ elé a kezdő ballépések 
versnyomai. De a késői bemutatkozásnak ez 
egyben felelőssége is: a költő felelőssége, hogy 
költőként s nem kezdőként mutatkozik be; a 
kritika felelőssége, hogy nem jó vagy rossz 
előérzetekkel üdvözölnie, de elemzően meg
ítélnie kell.

Az új hangokra érzékenyek már a folyó
iratokban megjelent versekből tudhatták, hogy 
Kiss Anna fiatal költőink között a felfedezők 
s a teremtők közé tartozik, olyan költő, akinek 
valóságlátó érzékenysége nem csupán vélt 
valóságok míves megéneklésére vagy közhelyek 
látványba öntésére képes, hanem megélt él
ményeiből szűr le felfedezett-teremtett igaz
ságokat, melyek számunkra is egy új világ 
felfedezésének varázsos lehetőségét nyújtják. 
Mert Kiss Anna poéta, aki valami olyasmit 
tud a világról, amit mások nem tudnak, s úgy 
mondja el, ahogy rajta kívül nem mondja más.

A háborúban még nem gondolkozó, de már 
mindent látó-érző gyerek, akit sorsa korán 
kényszerít arra, hogy az érthetetlen valóságot 
a maga nyelvére, a gyermekkor eleven képeire 
fordítsa le, s költővé is ez az élmény érleli : köl
tészetének ma is uralkodó vonása a valóság, 
a szürkében színtelen, emberséget őrlő hét
köznapi eseményeknek ez az áttételes, egy 
képzelt-megélt m ás valóság realitásában tör
ténő érzékelése. A világ eseményei a maguk 
valóságában sem nem elhallgathatok, sem nem 
elfogadhatók számára, s verseiben szinte vissza
fordítja élményeit a gyermekkorban megismert 
s önmagáévá tett nyelvre. Kiss Anna verseiben 
azonban csak látszatra a gyermekkor a leg
mélyebb versképző elem, valójában a felnőtt 
fejjel megélt élmények fogalmazódnak meg a 
gyermekkorban természetévé lett kifejezési 
forma keretei között. Természetesen a gyer
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mekkor költővé érlelő szerepe óriási: „Hogy 
a férfiakat háborúba vitték, csak az asszonyok 
lettek szomorúbbak és a mező. Idegen kato
nák jöttek, még idegenebb katonákat kerestek, 
álmukban anyjukért kiabáltak. Mikor a ló
dögöket eltemették és osztották a földet, a 
világról nem sokat tudtunk, de az emberről 
mindent.” A világ: a döbbent csodálkozással 
figyelt, meg nem értett, de soha nem érthetetlen 
k in t;  az ember: a maradni s megmaradni aka
rás kemény-keserű elszánású emberséget óvó 
magába zárkózása.

Már gyermekkorában megtanulta, hogy a 
világ kétarcú, s ott tanulta meg szeretni a szeb
bik arcot is: „Gyermekkorom felét az ágy
deszkán töltöttem, másik felébe besütött a 
nap”. Máig tartóan a költő minden rezdülését 
meghatározóak ezek az élmények, néha már 
úgy tűnik, szinte fogva tartják, ítélkezésében 
bénítják a makacsul vallott gyermekkori igaz
sághitek. A gyermekkorban felfedezett emberi 
világ sokszor eltakarja előle a másik, a „nagy
világot” . Innen költészetének kettőssége. Egy
felől a gyermekkorban megismert s mert pró
bára tett, így igaznak megismert világ igazságai 
s mindent kifejezni tudó teremtő-bűvölő kép
rendszere, másfelől a mai hétköznapok kike
rülhetetlen tényei, amelyek kitapinthatatlan 
ellentmondásaiban tájékozódni csak a valóság 
költői „átfordítása” egy megélt gyermeki kép
zelt valóság nyelvére segíthet.

E kettősségben Kiss Anna költészete kor
társai között azon kevesek közé tartozik, 
amely egy folytonosan önmagával megküzdés 
tükre is. Soha nem csupán önmaga helyét ke
resi a világban, hanem a világot keresi, ahol a 
mindenféle talányos emberek már nem lesznek 
többé talányosak: „HAZAJÁRÓ KATONA: 
. . . ö még virágot / Sose látott / Bezörgetni / 
Enni tálból / Hálni ágyban . . . / FALUBO
LONDJA: Mindenféle virágok vannak.” Kiss 
Anna nem a gondolatok költője. Teremtő 
alkat, aki egy teljes világot rajzol magának 
hamuba sült szegénységből, fabábúból, min
denféle virágokból, keményen szívébe véső
dött múltból, csodálkozó döbbenetből, amikor 
„az egyik ember házat épít abból, hogy nem 
gondolkodik, a másik ül a parton, és nézi eze
ket a házakat.” Ő azok közé tartozik, akik 
ülnek a parton, és nézik ezeket a házakat. Néha 
indulattal, néha tétlenül, néha tehetetlenül, 
néha szomorúan, soha nem reménytelenül, 
mindig várakozva. „Mert boldogok / A békes
ségek / S élezett kés / A megszegett / Parancs.” 
E sorok pontosan jelzik a két irányba tartó 
indulatot, amely mindig csak egy befejezetlen

képben s mindig föloldás nélkül fogalmazódik 
meg: „A hallgatásnak / Ága van, / Fondd meg 
kötélnek / A hajam.”

Azok a versei emelkednek s emelnek igazán 
magasra, melyekben mondandóját a gyermek
kor élményvilágába ágyazza, vagy abból bont
ja ki, aztán átemeli, „átfordítja” a maga te
remtette képi valóságba: „Majd, ha az éjszaka 
páva, / S nyílik a tinta virága, / Várlak a tisz
taszobába, / Majd, ha az éjszaka páva.” Ki
ragadott sorai így néha tán szürrealisztikus 
ihletettségünek tűnhetnek, de költészetének 
mélyén egy keményen formált és teljes világ 
húzódik meg, egy valóságmintájára készült, de 
a valóságosnál jobb és tisztább világ. Kiss Anna 
zárt költői világába így ritkán kap belépőt a 
hétköznapi realitás. Ha igen, kiugróan idegen 
és gyenge vers születik, mint például a K isv á 
ro s i tö rtén et, amelyben egy közhely versbe tor- 
nyozásával próbál átfordulni a költő a „másik”, 
a maga teremtette világba, de a megénekelt 
közhely természetéből adódóan sikertelenül.

Itt válik Kiss Anna költészetének épp az 
veszélyeztetett pontjává, ami erejét és eredeti
ségét is adja. A legtöbb versben a mindennapok 
személyes élményű eseményeit a gyermekkor 
megélt-megtapasztalt módján fordítja át a 
„másik” világba. E teremtő átfordításhoz az 
elsődleges élményt épp a gyermekkor élmény
világa nyújtja. S ez az élményvilág oly mélyen 
meghatározó, hogy gyakran lehatároló is. A 
K isvá ro si tö rtén et bár rossz vers, elemző szem
pontból azért érdekes, mert pontosan mutatja 
a költő küzdelmét az új élmények versbe sűríté
sének lehetőségéért, hogy az új élmények is 
oly magától értetődő természetességgel legye
nek átfordíthatók a másik, az egyénivé, a sa
játtá emelt-formáit költői világba, mint a gyer
mekkor képei, múltidéző pillanatai. A K isvá ro si  
tö r tén e t azonban nem azért rossz vers, mert 
nem sikerült az új, az érett fejjel megélt-tapasz- 
talt élmény „átfordítása”, hanem — s ez meg
győződésem szerint Kiss Anna költői fejlődé
sének sarkpontja — az új élmény nem volt 
igazán megküzdött-megszenvedett élmény. S 
a közhely tartalmatlansága természetszerűen 
állt ellen a teremtő költői képzeletnek: meg
maradt versbe formált közhelynek. Mert a 
gyermekkori élmények őszinte és átélt élmé
nyek voltak, s új, valóságos, igazságuk új költői 
igazságokat képes felszínre hozni. A költői 
tehetség itt született. Nagyra nőni e tehetség 
akkor lesz képes, ha sajátos költői világába 
újra és újra megküzdött új igazságokat emel 
föl.

Kiss Anna költői világa zárt és teljes világ,
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poétikus világ, amely az emberről mindent el 
tud mondani. A költői fejlődés lehetőségét, a 
mindent-kimondani-tudás lehetőségét akkor 
rejti magában, ha a költő lehatárolt élmény
világából képes lesz kilépni. Ami az ő költői 
világában azt jelenti, hogy saját maga állít 
egyre újabb és újabb kérdőjeleket megfellebez- 
hetetlennek hitt igazságai elé. Hogy a fabábu a 
pillanat döbbent-fájdalmas mozdulatlanságá
ból életre keljen s útnak induljon s jófele in
duljon, hogy mindenféle baráti virágokkal ta
lálkozhasson. Akikkel nem csupán múltjáról, 
de jelenéről is elbeszélgethet.

Kiss Anna első kötete mesterektől nem 
független, de új és eredeti látású és ihletettségű 
költőről tanúskodik. Élményvilágát épp azért 
kell tágítania (s ezzel együtt fel-feltűnő modo
rosságait levetnie), mert költő, s mert versei új 
és költői világok felfedezését ígérik. (M ó ra ,  
1 9 7 1 )

Szigethy Gábor

P a r d i  A n n a

T á v ira t  m ind en k in ek
Brecht fejtegeti egy helyütt: „Ha a lírai vállal
kozás szerencsés, érzelem és értelem tökéletes 
harmóniában működik együtt.” Nos, Pardi 
Annánál először is legtöbb esetben ez az ö ssz
hang n in cs meg, vagy hat kényszerítettnek, bár 
kétségkívül vannak „szerencsés” pillanatai. 
Némely verse a szavak újszerű kapcsolásával, 
új jelentések tulajdonításával, igaz érzések 
visszaadásával meggondolkodtató és szép, 
példának okáért Vihar, R e g g e l, N a g yvá ro si  
s ze re le m , Z so ltá r , H im n u sz j ö v ő  időben , M orse- 
j e l e k ,  Je len ték te len  e s te  stb. A nyolc ívet azon
ban nem bírja végig ezeknek a színvonalán. 
Kár volt erőltetni ilyen viszonylag vaskos 
első könyvet.

Elég lett volna „csak” elmondani néki a 
felszabadulás küszöbén született „apátlanok” 
sorsát, ami Pardi Anna indulását és első élmény
köreit meghatározta. Elegendő lett volna 
„csupán” annak bemutatása, hogy a mai nem
egyszer koravén fiatal alkotók közt ő mily 
öntudattal és büszkeséggel viseli és viseli el 

f ia ta ls á g á t .  Pardi költészetének középpontjává, 
eleven élményévé képes tenni ifjúságát. És 
evvel együtt elementáris izgalma tud lenni az 
é le tre  cso d á lk o zá s. Pardi lírájának megint csak

erénye másokkal szemben, hogy viszonylago* 
megfontoltsággal és kellő ráérzéssel számot 
vet egyúttal az é le tfo rm á k k a l, á lla p o to k k a l, 
v iszo n y la to k k a l is. Sajnos azonban nála mindez 
még nem állt össze teljes egészében egységes 
költői világgá.

Nem a kötetben, mert az voltaképp m eg 
k o m p o n á lt, hanem Pardi költészetének egészé
ben, de egyes darabjaiban úgyszintén érezhető 
valaminő s z é te se ttsé g . Van néhány remek szó
ötlete, szókapcsolása, képe, verssora, aztán 
jobbára ezekre épít, ezek köré csavar, csikar, 
kényszerít élményt, érzést, alkalmanként gon
dolatot. A rövid, egy csattanóra élezett versek, 
aforisztikus, epigrammatikus darabok általá
ban igen nagy fokú szenvedélyességet vagy 
szellemességet kívánnak meg. Pardi Anna ezt 
az elengedhetetlenül szükséges érzelmi-intel
lektuális intenzitást nem mindenkor éri el 
ezekben a rövid költeményekben, így inkább 
tűnnek versrészleteknek, tö redékekn ek . Még 
a hosszabb-teltebb költeményekben is tapint
hatnak az összeillesztések varratai. Egy s más 
megoldása pedig egyenesen „verstelennek” 
tűnik.

Fiatal lírikusaink javarésze filozóf-hajlandó- 
ságokkal megáldott. Kétségkívül korunk sok 
momentuma sarkallja efelé a magára valamit 
is adó embert. Pardi Anna is minden alkalmat 
megragad, a gyermekkor emlékeitől kezdve 
a szerelem izgalmaiig, hogy képeibe intellek
tuális-filozófiai élmények elemeit zsúfolja, 
kényszerítse. Sajnos viszont, legtöbb esetben 
ezek a bölcseleti indíttatások egyszerűen okos
kodásnak, tu d á lék o ssá g n a k  tetszenek, bosz- 
szantja az olvasót az evidencia vagy az ab
szurditás, de leginkább az eklektikusság. A 
felemás gondolatok aztán ikerként szülik a 
képzavarokat, a nehezen elviselhető képzet
komplikációkat, metonímia-lehetetlenségeket.

Pardi Anna so k fe lé  igyekszik tájékozódni. 
A belső építkezés módjának rokonszenves 
formája ez, amikor széles alapokról igyekszik 
valaki tornyot építeni. Pardi Anna rengeteg 
morzejelei próbál fogni és megfejteni: érzé
kenyen reagál mindenre, ami látókörébe kerül. 
Méltányolandó ez a szenzibilitás, elismerést 
érdemlő ez a látószögnagyság. A túlkompen- 
zálás veszélye azonban itt is fennáll. Maga is 
„ v e s zé ly e s  é le t" -nek minősíti ezt a gyakorlatot, 
és tegyük hozzá megint csak saját szavaival, 
„ e g ye n sú lyv esz té sek b ő l ép íten i erős v á ra t"  
vajmi kevés reménnyel lehetséges. A gondolati 
és érzelmi labilitás semmiképp sem adhat 
biztos fundamentumot. Mindenekelőtt meg 
kell találni azt az egyensúlyi pontot, amelyre
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aztán egy egységes belső világ tornyát vagy 
épp tornyait fel lehet magasítani.

Az utóbbi évek „demográfiai hullámban” 
jött fiatal költőinél valamifajta lelkiismeret- 
furdalással egyre elbizonytalanodunk a te h e t
ség ek  megítélésében. E tekintetben sok mind
nyájunkban leledzik a hiba, de ezúttal hadd 
hívjam fel a figyelmet épp a pályakezdők f e le 
lő ssé g é re : a saját erejükkel és lehetőségeikkel 
való sáfárkodás felelősségére. A mindenütt 
jelenlevés nem alakulhat át soha esztétikai 
kritériummá. Nem szabad uralkodóvá válnia 
holmi mennyiségi szemléletnek. Pardi Anna 
esetében is jól mondja a népszáj: a  k eveseb b  
tö b b  le t t  volna. Alaposabb rostálás, meggon- 
doltabb szelektálás és kellőbb disztingválás 
jobban meggyőzött volna a költőnő tehetsé
géről, amit most így csak remél az ember, a 
debütálónak mindenképp kijáró optimizmus
sal. (S zép iro d a lm i, 1 9 7 1 ).

Borbély Sándor

Nemes Károly

A n y u g a t i  f i lm m ű 
v é s z e t  k o n f l ik tu s a

Számtalanszor elhangzott már: a fiiművészet
tel foglalkozó könyvek 'körét bővíteni kellene. 
A sürgető — s természetesen jogos — igény 
ellenére a könyvek száma nem nő, így örülnünk 
kell minden olyan tanulmánynak, írásnak, 
amely ugyan csak részfeladatokat old meg, de 
mégis segít tisztábban, világosabban látni, 
nemkülönben a filmművészet táguló világában 
biztosabban tájékozódni.

Ilyen könyv Nemes Károlyé. A nyugati 
filmművészet elmúlt harminc évét vizsgálja 
abból a szempontból, hogy a megfelelő eszmei, 
világnézeti alap hiánya hogyan jelentkezik a 
legjelentősebb — immár filmtörténeti — alkotá
sokban. Milyen körülmények indokolják, 
hogy a nyugati filmművészetet egységesnek, 
művészi és lényegi vonásait tekintve közösek
nek tartsuk? Vizsgálódásának középpontjá
ba az olasz, a francia, az amerikai filmművé
szetet teszi. Joggal, hisz a háború utáni irány
zatok — beleértve még a svéd filmet is — itt a 
legkövethetőbbek, ugyanakkor a legárulkodób
bak is. Külön érdeme a könyvnek, hogy olyan 
alkotásokat elemez, amelyek úgyszólván „be
lenőttek” hazai filmművészeti életünkbe.

Nemes Károly a háborútól napjainkig négy 
periódusra osztja a nyugati filmművészetet. 
Az első szakaszban, 1943-tól 1952-ig lehetőség 
volt a harmincas évek haladó hagyományai
nak a folytatására. A második szakaszban, 
1952-től 1957-ig a „jobboldal politikai táma
dása következtében felbomlott filmiskolák és 
filmirányzatok után — a keresés, a kísérletezés 
folyt”. A második periódus végétől 1966-ig 
„a kapitalizmus viszonylagos gazdasági stabili
zációja, az ún. jóléti társadalmak konfliktusai 
alapján egy, főleg az elidegenedés problémá
jával foglalkozó irányzat kialakulásához veze
tett”. 1966-tól napjainkig a konszolidált tár
sadalom perspektívátlansága, elfojtott ellent
mondásai „már nem fértek el az elidegenedés 
problémakörébe, ennek megfelelően újabb 
átalakulás ment végbe”. A négy periódus vizs
gálata nem mennyiségi vizsgálatot jelent. A 
filmművészet elismert alkotásai ugyanis össze
tettségükkel meghatározzák a különböző film
iskolák, filmirányzatok alapvető tendenciáit.

Ennek a gondolatnak a jegyében indítja a 
neorealizmus társadalmi-történelmi és művészi 
meghatározóinak az elemzését. Példákkal 
bizonyítja, hogy a neorealista filmek az adott 
társadalomból nőttek ki, de nem tudta ez az 
irányzat kiküszöbölni azt az ellentmondást, 
amely az egyént anyagi körülményei között 
való hiteles bemutatása során gondolati-eszmei 
esetlegességéből kiemelte volna. Egyszóval az 
a világnézet hiányzott, amely a katarzis meg
teremtéséhez szükséges. A neorealista filmek
ben nem léphettek fel öntudatos, aktív hősök, 
„mert a valóság ehhez nem adott alapot, nem 
voltak meg az aktivitást lehetővé tevő forra
dalmi szituációk sem objektív, sem szubjektív 
feltételei”. Nemes Károly nagyon jól tudja, 
hogy a filmek a látható valóság jellegéhez, 
alakzataihoz való hihetetlen affinitásuk révén, 
alakjaik magatartásának modelljét a társada
lomból merítik, ily módon a kor egységesen, 
helyzetei, hősei, gondolati világa, egymást 
kiegészítve, egymásra felelve jelenik meg. Ott 
igazolódik ez a felismerés, ahol a neorealizmus 
utáni filmművészet alkotásait vizsgálja. El kell 
mondanunk, hogy ez ideig nem olvashattunk 
még magyar nyelven megjelenő könyvben 
olyan megállapításokat, amelyek egyazon idő
pontban, de különböző országokban alkotott 
filmek szemléleti-magatartásbeli azonosságait 
ilyen biztonsággal kimutatta volna, mint ez a 
tanulmány. Fellini A z  o rszá g ú to n , Ingmar 
Bergman A nap vég e  és Antonioni É jsza k a  
című filmjének szemléleti azonosságairól van 
szó . . .
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Zampanót, A z  o rszá g ú to n  hősét a társada
lom tanította meg a védekezés kegyetlen mód
jára. Borgban, A  nap v ég e  hősében ugyancsak 
védekezésként jött létre az önzés és a közöny. 
Ez a magatartás mindkettőjüket megfosztotta 
az emberekhez való kapcsolódás lehetőségé
től. Mottója lehetne ezeknek a filmeknek, hogy 
,,a boldogulás egyéni boldogulás, a közösség 
inkább fenyegetés, semmint támasz”. Az É j
s za k a  hőse Giovanni is hasonló Borghoz: 
tisztelettel van körülvéve, de végül „kiderül 
elleniük csekélyessége, önzése” . Antonioni 
— kortársaival együtt — nem azért marasz
talja el hőseit, mert nem vesznek részt a tár
sadalom megváltoztatásában, hanem, mert 
még az alapvető emberi normáknak sem felel
nek meg, mert éppen a normák, az eszmék 
hiánya tapasztalható náluk. Luis Bunuel 
művészete pedig azt bizonyítja, hogy az ember 
lázadása az egyéni életre, annak egy síkjára 
korlátozódik, s hogy az ember lázadása, 
„mennyire függetlenné vált a társadalom ellent
mondásaitól, mennyire azoktól elszakadva 
megy végbe és azoktól független eredményre 
visz”.

Az 1966 után kezdődő modern filmművé
szet kialakulásának okai között Nemes Ká
roly szerint három volt a legjelentősebb. A 
fogyasztói társadalom egész problémaköre, 
„az emberek legnagyobb részének önmegvaló
sítása az egyéni fogyasztás területén összpon
tosul . . . ” A második ok a munkásmozgalom 
helyzetének komplikálódása, „a polgári pro
paganda igyekszik a munkásmozgalmat, kü
lönösen annak kommunista magját kompro
mittálni”. Ennek eredménye azután a harma
dik ok, az egyén „egyre kevésbé rendelkezik a 
társadalmi folyamatok irányításában való be
avatkozás lehetőségével”. S mit mutatott meg 
a modern filmművészet? Megmutatta a fo
gyasztói társadalomba beilleszkedett réteg 
kettős arculatát: a tiszteletreméltóság álarca 
alatt a gyávaságot, az önzést, az ideálok teljes 
hiányát. Ugyanakkor a modern filmművészet 
megmutatta azt a harcot is, amelyet a fogyasz
tói társadalomba beilleszkedett réteg képvi
selői önmagukban vívtak, hogy rátaláljanak 
az elidegenedésüket megszüntető új eszmei 
alapokra. Ehhez a gondolathoz idézzük Anto
nioni nyilatkozatát, amit éppen legújabb 
filmjével kapcsolatban tett; „sokszor kérde
zem magam, vajon nem szeretnék-e más kor
ban élni, olyan korban, amely nem kényszerí
tené ilyen drasztikus módon rám (mint ahogyan 
a háború idején) a tanú szerepét. Alkalmasabb
nak érzem magam a szereplő funkciójára,

ami lehetséges lenne például a forradalmi 
időkben. Sajnos a háború utáni forradalmak 
kívül estek Európán. Talán most kezd valami 
megmozdulni.”

Nemes Károly könyvének tengelyében tu
lajdonképpen ez a gondolat húzódik végig. 
A nyugati filmművészet hősei miért nem tud
ták cselekvésükben megvalósítani az osztály
szolidaritást, miért nem tudtak a tanú pozíció
jából a szereplő pozíciójába kerülni? Alap
vető kérdésekkel foglalkozik tehát a tanul
mány, számunkra csak az okoz gondot, hogy 
a hatvanas évek második felében készült filmek 
elemzése, azt is mondhatnánk, hogy napjaink 
filmművészetének ez a — mégoly vázlatos — 
áttekintése, vajon megállja-e a helyét hosszabb 
távon is? Nem lett volna helyesebb 1966-tal 
lezárni a tanulmányt? Az 1966 után bemuta
tott filmek gondolati világáról elmondottakkal 
egyetértünk, csupán az elemzésre kiválasztott 
filmekkel vitatkoznánk. (Annál is inkább, 
mert Jean-Luc Godard A k ín a i lá n y  című film
jét nem láttuk hazánkban.)

Mindezeken túlmenően dicsérjük a könyv 
felépítését, logikáját, s különösképpen azt a 
módszert (amely egyébként nem új, hisz előző 
könyvében A  film m ű v észe t ú tján  címűben már 
találkozhattunk vele), hogy elemzései a filmek 
konkrét, pontos leírásán alapulnak. Egyetér
tünk azzal, hogy a „nyugati” filmművészet 
ellentmondásait nem lehet sommás ítéletekkel 
illetni, hanem konkrét vizsgálatokra van szük
ség, a különböző időszakokban és jelentkezési 
formákban. Nemes Károlynak a nyugati film- 
művészetről írt áttekintése kiindulási szem
pontokat, tanulmányozási alapot adhat a 
további munkához. (K ossu th  K ö n yvk ia d ó , 1971)

Balázs József

G a /s a i  P o n g r á c

B a jo r  Gizi j á t é k a i
„A színészet nem valamilyen szakma, amely
nek a végire lehet járni. A színész csak halad
hat, célhoz soha nem ér.” Jászai Mari sorai 
jutottak az eszünkbe Galsai Pongrác könyvé
nek olvastán. Talán az írott szóval való portré
festésre is vonatkoztatható hajdani tragikánk- 
nak ez a megállapítása ? Ügy véljük, ez esetben 
igen. A szerző ugyanis, évekkel ezelőtt a Nők 
Lapjában folytatásokban megjelent Bajor-raj
zához képest haladt ugyan, de célhoz ő sem
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ért. Legalábbis ami a fülön megjelölt szándé
kot illeti; „Megfejteni csodálatos művészeté
nek (B. G.) és máig sem felejtett sikereinek 
ti tkát. . Nem célunk e helyt az önként 
vállalt feladat megoldhatóságának esélyeit 
vitatni, inkább nézzük meg azt, hogy szerzőnk
nek mennyiben sikerült elérni a kitűzött célt, 
hol s miben támadt hiányérzetünk az olvasás 
folyamán.

Az a szándék, hogy nem akart regényes 
életrajzot írni, méltán támasztja az olvasóban 
azt az igényt, hogy egy művészpálya elemző 
értékelését fogja kapni úgy, hogy ugyanakkor 
megismeri a civil embert is, tudva, hogy annak 
jó-rossz tulajdonságai alakítják, befolyásol
ják a művész teljesítményét, hiszen szerepeit 
önmagából, saját testéből és leikéből, önön 
intellektusából építi. Éppen e cél érdekében 
az író a művész gyermekkorába vezeti vissza 
az olvasót, hogy később világosan kitessék, 
milyen élmények, családi emlékek motiválják 
az életpálya egyes szakaszait. E szándék ala
posságát jelzi, hogy Galsai nem mulasztja el 
néhány bekezdés erejéig a család származásá
nak bemutatását sem. Érdekes, az egyéniség 
alakulásának folyamatát jól szemléltető lapjai 
ezek a könyvnek. Mindvégig jellemző az élet
portréra (a szerzőtől származik e megjelölés) 
a magánélet bemutatásának olvasmányos 
megoldása anélkül, hogy csak egyszer is a jól 
értesült bennfentes bizalmaskodó hangján szól
na olvasójához, anélkül, hogy akár csak egy 
történet ereiéig is „intimpistáskodó” lenne.

Vannak azonban ennek a szálnak fölösle
gesen hosszúra nyújtott, a jellemzést jobban 
nem segítő, túlírt részei, mint például a Pau- 
pera villa üres, nem meggyőző bemutatása, 
vagy a keszthelyi Helikon ünnepségek leírása. 
Az említett részeknél az az érzésünk támadt, 
hogy szerzőnk is beleesett abba a hibába, 
amellyel a közelmúltban 80. életévét betöltött 
Zilahy Lajost vádolja. Enged az olcsóság csá
bításának, könnyebb megoldásokkal keresi a 
közönség kegyeit, ugyanakkor az ötvenes évek 
tankönyveire emlékeztető módon mindjárt 
bírálja is az elmondottakat, nehogy az olvasó 
gondolatai „rossz irányba” tévedjenek.

Mindezekkel együtt úgy érezzük, az író 
mindent elmondott Bajorról az emberről, ami 
a szoros családi és baráti körön kívül álló 
olvasóra tartozik. Esetleg születésének évét 
közölhette volna, főleg ha már a testvérek 
esetében ezt megtette.

Kétségeink inkább a színész ábrázolásával, 
az életmű bemutatásával kapcsolatosak. Ké
telyeink nem azért támadtak, mert végül

Galsai sem fejtette meg a titkot, hanem, mert 
a titok keresése során több mindenről meg
feledkezett. Az olvasó, amikor kezébe vette 
a könyvet, joggal várta, hogy az írás során 
legalább akkora hangsúlyt fog kapni a mű
vészpálya avatott leírása, mint a magánélet 
ábrázolása. Ezzel azonban részben adósunk 
maradt. Magyarán: hiányoljuk az olyan 
szerepleírásokat, mint amilyet megkísérelt 
Bajornak O’Neil Amerikai Elektrájában nyúj
tott Lavinia alakításáról. Bőven kínálko
zott volna erre alkalom anélkül, hogy az 
olvasót túlterhelte volna, hiszen e veszély el
kerülése lényegében csak a módszeren múlik. 
Azokra a szerepekre lettünk volna pl. kíván
csiak, amelyeket az író így említ: „boldog Sió 
és a boldogtalan Szendrey Júlia, a viharos 
Blanche és a csöndes Lilla, a bűnös Feleség és 
a bűntelen tiszteleteslány, a fanatikus Déryné 
és a gyámoltalan Fruzsina . . Hasznára vált 
volna az érdeklődő olvasónak, ha Bajor új, 
közvetlen hangú Júlia szerepfelfogásának 
(Shakespeare: Romeo és Júlia) kapcsán nem
csak azt mondja meg a szerző, hogy színészünk 
a 150. előadáson vette át a szerepet, hanem azt 
is, hogy kik voltak az elődei, akiknek Júlia 
ábrázolásától különbözött a Bajoré. A gyen
gébb memoriájú olvasót pedig könnyen meg
téveszti, hogy Galsai többször említi Bajor 
fellépését Az ember tragédiájának Kimon 
szerepében. Ez az alig tizenegy sornyi szerep 
nemigen növeli érdemben Bajor klasszikus 
szereplistáját. Nincs is szüksége művészetének 
ilyen jóindulatú kozmetikázására. Szerepeinek 
vizsgálatakor említi a szerző, hogy Bajor — a 
Nemzeti Színháznak a Horthy korszak elején 
folytatott műsorpolitikájának megfelelően — 
több történelmi darabban lépett fel. Két adatra 
szeretnénk ennek kapcsán felhívni a figyelmet! 
Az egyik, Bajor nem egy 1526 című darabban 
lépett fel akkoriban, hanem az 1514 című 
Hevesi drámában. Lehet, hogy ez csak sajtó
hiba, de bosszantó. A másik, az 1920-ban 
műsoron volt Danton című dráma említésekor 
nem ártott volna megjelölni a szerzőt Pékár 
Gyula személyében, nehogy valami téves elkép
zelése legyen a gyanútlan olvasónak a darab 
felől.

Végezetül anélkül, hogy stilisztikai elem
zésekbe bocsátkoznánk, néhány szót a könyv 
nyelvéről. Nyilvánvaló a szerzőnek abbéli 
szándéka, hogy stílusában alkotóan önálló, 
másoktól — egyéni jegyei alapján — elkü
löníthető legyen. Minden író természetes joga 
és vágya ez, de ennek nem szabad odáig foko
zódni, hogy ilyen kifejezések kerüljenek köny
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vébe: „írásainak egészséges arcszíne”, „csive- 
gően derűs volt”, „a közönséggel kontaktust 
teremtő szemcsippentés”, „a jobbszeműek 
látását is megzavarják”, „a vihar alatt a magyar 
48-at kell érteni” stb.

Minden portré igényű színészekről szóló 
könyvnek lényeges tartozéka a fénykép. Bő
séges és sokszempontúan válogatott fotó
anyag élénkíti Galsai könyvét is. Egyként 
találunk benne a nagyközönség előtt ismeret
len családi képeket és szerepfotókat. Talán 
egyedül a Lili című operett semmitmondó 
kockáit lehetett volna valamelyik másik darab
ból vett képekkel, pl. amelyikben két vagy 
több szerepet alakított, helyettesíteni.

Galsai Pongrác könyvét mindvégig érdeklő
dő kíváncsisággal olvastuk, de befejezve az az 
érzésünk, hogy csak hasznára vált volna a 
műnek, ha a szerző határozottabban eldönti, 
hogy kinek szánja elsősorban írását. Ügy talán 
elmaradt volna az az érezhető bizonytalanság, 
hogy milyen arányban elegyítse a nagyközön
séget szórakoztató szándékot és az igényes 
ismeretterjesztést. (M a g v e tő ,  1971)

G yörgy Eszter

DERVIS S U S I C

Én, Danilo
Az utóbbi negyedszázad jugoszláv irodalma 
hosszú ideig a Népfelszabadító Háború hősi 
krónikájának minél jobb, árnyaltabb és mű
vészibb megrajzolásán fáradozott (jeles sike
rekkel!), s inkább csak az utóbbi évtizedben 
— amikor erre már a történelmi távlat is lehe
tőséget kínált — próbált szembenézni a jelen 
szocialista valóságával — eredményekkel és 
negatív szimptómákkal egyaránt. Hosszú lenne 
felsorolni most az ilyen természetű kísérlete
ket, hagyatkozzunk csak azokra, melyek a 
közelmúltban a magyar olvasó kezébe is el
jutottak, s a Susic-regény világával is rokon
ságot mutatnak. A példák: Mariján Matkovic 
drámája, a S e b ze tt m a d á r, Branko Copie re
génye, A nyolcadik  o ffe n z ív a , és mondjuk a 
szlovén Benő Zupancic A  m u la tsá g  c. terje
delmes elbeszélése (lásd a T é li é j  c., a mai szlo
vén novella mestereit bemutató kötetben). 
Valamennyi azonos szociális terepet igyekszik 
bejárni, a tegnapi, a harcmezőn csatákat nyert, 
s most a munkás hétköznapok frontjain is

helytállni akaró partizán dilemmáinak, nehéz
ségeinek, további sorsának-életútjának törté
netét nyomozza. A mindegyikben ott feszülő 
kérdés ez: képes lesz-e a tegnap hőse, a Nép
felszabadító Háború m inden  áldozatra kész 
katonája a béke, a konszolidáció, a gazdasági 
élet offenzívájában is csatát nyerni, hitét, a 
szocializmus ügyéért vállalt elkötelezettségét 
megőrizni?!

Ilyen mű Dervis Susie könyve is, Danilo 
Lisicic partizán zászlóalj parancsnok, majd a 
háború után „rendelkezési állományba helye
zett, vezető beosztású férfi” életútjának fog
lalata . . .

A háború befejeződött, a harcosok hazatér
nek, hogy a romokon elkezdjék egy új ország 
építéséhez az alapozást. Nincs könnyű dolguk : 
örökül egy kifosztott, felégetett, meggyötört 
földet és népet kaptak, mely alig ocsúdott még 
fel a tegnap rettenete után. Danilo Lisicic 
szűkebb hazájába, Labudovacra tér haza. 
Az „apai házból” jóformán egy megfeketedett 
fal s a küszöb maradt, de a faluban másnak is 
alig több. Az első feladat tehát az újjáépítés, s 
csak ezután indulhat a többi: a hegyekben 
megbúvó banditák likvidálása, a szocialista 
gazdálkodás megszervezése, ipartelepítés — s 
mindehhez az emberek megnyerése. Danilo 
Lisicic ezt is győzi energiával: szervez, boltot 
nyit a faluban, gépeket szerez — nem éppen a 
hivatalos formációk betartásával ugyan — 
Belgrádból, irányítja az építkezéseket — és: 
a g itá l. Nem szólamszerűen (többször is kide
rül: nem híve a fölösleges értekezleteknek!), 
őszinte és tiszta partizán lelkesedéssel és hittel. 
Módszerét maga jellemzi: „ . . . úgy  akartam 
beszélni, hogy felgyújtsam, rabul ejtsem, meg
ragadjam ezeknek a nyers és rettentő szűk 
bölcsességű embereknek a szívét, hogy meg
szabadítsam őket a szellemi nyomorból, fel
izzítsam koponyájuk fazekát, hadd forrjanak 
fel agytekervényeik, sivítva törjön fel bennük 
az eszme, és a szakállas Istennél valami em
beribb elképzelésben higgyenek.”

És Labudovac gyarapszik. Danilo szövet
kezetei alapít, fűrésztelepet építtet, s még sok 
sok mindent, hogy „földhözragadt szegény 
falujából” várost teremtsen . . .

És aztán egyszerre: „Danilo Lisicic, ennek 
az országnak és az Egyesült Nemzeteknek pol
gára”, a foglalkozása „szerint rendelkezési 
állományba helyezett vezető beosztású férfi. .  . 
fölfelé kígyózó káder-spirálisának” „legalján” 
találja magát. Miért? Talán, mert „a zsíros 
sapka és szárnyaló partizánlélek ideje . . .  
lejárt ?” Kitudódott a „szövetkezet. .  . ügy
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vitelének” zűrzavaros volta? Vagy a „gépek 
felszerelésének” szakszerűtlensége, s az alapí
tott vállalatok veszteségessége idézte elő a 
radikális leváltást? Valamennyi együttesen, 
bár a végső ok mégis egy kiadós pofon, melyet 
a fentieket fejére olvasó járási elnöknek adott 
Danilo nagy, bosnyák paraszti örökségként 
magával cipelt és sokáig fékezhetetlennek 
tűnő indulatában. így és ezért kellett eljutnia 
a kemény konklúzióig: „A bennem rejlő 
katona csatát nyert, a paraszt meg — botot a 
hátára.”

Még a regény felénél sem tartunk, amikor 
ez a Danilo számára egzisztenciába vágó ese
mény elkövetkezik, a próbatétel nagyobb része 
tehát még hátra van. Vajon képes lesz-e talpra- 
állni ez a nagyszívü, de hibáktól-botlásoktól 
sem mentes s az élete delén már bizony jócs
kán túljutott ember ? Lesz-e elég ideje és ereje, 
hogy felvegye a harcot a magány, a „szűk- 
bölcsességű környezet” káröröme és közönye, 
vagy a szocializmus rovására ügyeskedők 
nyomasztó szorításával ? Mert az a szociológiai 
közeg, melyben Danilo Lisicicnek élnie ada
tott, hihetetlenül végletes közönnyel tudja 
sújtani a szárnyaszegett embert, még ha elő
zőleg istenként tisztelte is.

Derviä SuSié hőse derekasan állja a próbát. 
S mert emberi-etikai tartását nem mindennapi 
körülmények edzették, van ereje az önvizsgá
latra, majd a tegnapi önmagával való egyenes 
számvetésre is. Susie írói képességeit dicséri, 
hogy hőse további sorsának megokolt rajzá
hoz — miként persze eddig is — kitűnő szituá
ciókat teremt. Egyfelől Danilo magára maradá
sának izgalmasan sarkított leírásával remekel, 
másfelől viszont az ellenpontozás gondos 
kimunkálása a célja. Az, hogy pontosan kör
vonalazza mindama lehetőségeket, melyek 
Danilo számára a talpraállás biztosítékai- 
ösztönzői lehetnek. Negatív és pozitív előjelű 
momentumok vonulatait sorjáztatja itt Susié, 
melyekből Danilo és Maiinka (az egykori baj
társ), illetve Danilo és Ibrahim (elesett partizán 
nyomorban felnőtt fia, akit Danilo gyógyíttat 
meg és vállalja neveltetését) viszonya-kapcso- 
lata rajzolódik ki a legmarkánsabban. Egy 
családias, tiszta emberségű, otthont, meleg
séget hozó mikroközösségé, mely — apróbb 
konfliktusai ellenére is — a magára találás 
erőforrása Danilo további életében. Annyira, 
hogy a történés végkifejletekor egy új Danilo 
térhet vissza első, békebeli offenzívájának 
színterére: „ . . .  megfogadtam, hogy az én
Labudovacomra úgy térek vissza, mint egy 
szótalan és szigorú tisztviselő, a k i  a z  ö sz tö n ö s-

ségnek a  tö rv én y  e re jé ve l csavarja k i  a  n y a k á t.” 
(A kiemelés tőlem. L.I.)

Ez a visszatérés — ügyes, de nem bravúros 
kompozicionális fogással — annak a Miéun- 
nak társaságában történik, akit Danilo elsőül 
segített falujában az új élet küszöbén. Micun 
akkor serdülő gyerkőc volt, most sofőr. 
Danilo akkor gennyedő sebét mosta ki és 
kötözte be, most egészségének és lelkivilágá
nak egyensúlyáról kell gondoskodnia. Mert 
Micun — a történelem sodrásában — éppúgy 
a szocializmustól idegen elemek és jelenségek 
áldozataként lett kallódó emberré — noha 
„tizenegy éves korában” már futár volt a 
partizánháborúban —, mint Ibrahim, akit 
Danilónak a középkorba illő embertelenség 
karmaiból kellett átmentenie emberi életfel
tételek közé. Pedig igazában ők lehetnek egye
dül a vérrel szerzett szabadság és forradalom 
jogos örökösei. A felismert igazság súlyát 
jelzi, hogy Danilo itt válik újra cselekvő, és 
cselekvéseinek gyorsan irányt is szabó emberré, 
partizán ná, amilyen a sutjeskai és más offen- 
zívák idején volt: „ . . .  esküszöm . . .  —
mondja —, hogy az elkövetkező harminc 
esztendőben virrasztani fogok Labudovac 
fölött, hogy minden tisztességes gondolat és 
őszinte szó szabad polgár legyen . . .”

Az olvasó itt nyilván a hős további sorsának 
magasba ívelő kifuttatására, vagy legalábbis 
ennek jelzésére számít, s döbbenettel veszi 
tudomásul: Danilo Lisicic útja ezúttal másfelé 
vezet: a  h alá lba . Váratlanul (szívroham dönti 
le lábáról), de mégsem a megokolás hiányával. 
Életútjára visszatekintve, sorsát, megpróbál
tatásait magunkban újraelemezve óhatatlanul 
is a halál eredőit kutatjuk. Az okot, sőt oko
kat, melyek a forradalom katonáját idő előtt 
a sír felé vitték. A cselekmény újbóli végig
gondolásakor a regény páratlanul gazdag 
életanyaga rajzik fel: a boszniai életforma 
számtalan árnyalata, a Népfelszabadító Háború 
emlékképei, az újjáépítés küzdelmei, a nemze
déki problémák, egy születőben levő társadalom 
rétegződésének problémái stb. — egyfajta 
válaszként a bennük feszülő kérdésekre . . .

Iróniát, szatírát, groteszk hangvételt szokás 
emlegetni Susie könyvével kapcsolatosan. 
Alighanem a gyakran szatírává élesedő ön
irónia-megjelölés lehetne a legpontosabb.

A könyvet Csuka Zoltán fordította magyar
ra, Ivó Andric és Mesa Selimovié után Dervis 
Susié személyében most újabb boszniai íróval 
ismertetve meg a magyar olvasót. (E urópa , 
1970)

L ő k ö s  I s t v á n
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JEAN G I O N O

Valaki a  h e g y e k b ő l
Zúgó jegenyék, a Durance könnyedén tova- 
sikló hullámai, dúsan lengő aranysárga kalá
szok, egy tanya távoli képe és a táj alkonyi 
sugárzásába simuló dal üde tisztasága, asszo
nyos vonzása. Egy lány énekel. Két férfi is 
figyeli egyszerre a sarjút öntöző Angèle haj
longó testének megvillanó vonalait. Louis 
vad tekintetében tüzek lobbannak, Albint 
eddig ismeretlen vonzás, bénító varázs járja 
át. Louis rajongása a pillanaté, a gyönyöré, a 
megszerzés vad sóvárgásáé. Albin hosszú nézése 
a hívásé, az óvó elrejtőzésé. Louis nemsokára 
megkapja, amit kívánt, durva, otromba ölelé
sében az övé lesz a lány. Albin messze menekül 
a dal, a hívás, a varázs és a kifosztott, meg- 
rablott őrzés elől. Amédée, az öreg summás, 
aki a történet elbeszélője, fiatal barátjának, 
Albinnak segítségére siet. Megtudja, hogy a 
lány szülei ott rejtegetik tanyai házuk pincéjé
ben a bukott Angélet, és harcba kezd, hogy a 
két fiatal egymásé lehessen. Látja Albin rendít
hetetlen hűségét, elszántságát, csodálja tiszta
ságát, szelídségbe rejtőző erejét. A fiataloknak 
az előítéletekhez, áligazságokhoz igazodó 
hazug erkölcsi normákkal szemben kell iga
zolniuk a maguk eredendően tiszta érzelmi 
erkölcsiségét. A szülők, a félelmetes Clarius 
és az ura haragját rettegő Philoméne mama 
kicsinyesek, babonásak, s emiatt rettenetes 
csapásnak érzik lányuk bukását. De a meg
vetésben és megtagadásban már nem ennyire 
következetes és egyértelmű a házastársak szö
vetsége. Philoméne mama, amikor csak teheti, 
lánya segítségére siet. Clarius ilyenkor fenye
getőzik vagy átkozódik, de végül is mindig 
megbékél, mert a lelke mélyén maga is érzi, 
hogy a harag, a gyűlölködés és az átok semmit 
sem old meg. Clarius rettenetesen szenved, 
mert képtelen gondolkodni. Persze nem azért, 
mert ehhez nincsen meg a természetes ítélő
képessége, józansága, hanem azért, mert érzi, 
tudja, hogy a meggondolás és belátás szembe
állítaná mindazzal, amit törvényként, erkölcs
ként, tisztességként, igazságként az idők rá
hagytak. Ezért olyan fontos Amédée-nak a 
szerepe, akinek vasakarata és leleményessége 
még a kemény öregen is felülkerekedik.

Amédée, bár a fiatalok boldogságáért talán 
ö tesz legtöbbet, mintha mindvégig kívül- 
rekedne a történet valóságán. A jellegzetes 
gionói „kívülálló” ő, aki az Ö rö m m el élni

hőséhez hasonlóan csak azért jár a földön, 
hogy az őt körülvevők világában a boldogság, 
a harmónia, a derű és a rend diadalmaskod
jék. Giono boldogság- és harmóniaeszménye 
olyannyira egyszerű, valóságos életelvű, hogy 
furcsa és titkos módon éppen e földhözköt- 
hetőségében, humanizálhatóságában válik 
transzcendenssé. Ezért érezzük a műben meg
jelenő világot ideális helyett idealizáltnak, 
valóságos helyett pedig gyakran idillikus
nak.

Külön kell szólnunk Illyés Gyula kiváló 
fordítói teljesítményéről is. A regény, amit 
szerzője 1929-ben írt, 1940-ben jelent meg 
először magyar nyelven. A francia író művét 
telezsúfolja tájszavakkal, hangulatkeltő szólá
sokkal. Az ilyen írás átültetése külön gond a 
fordítónak, mert nem elég, ha a szavak idegen 
rendjéből a jelentést felkutatja, a neheze még 
hátravan; ha nincs megfelelő hazai forma a 
helyettesítéshez, az anyanyelvi észjáráshoz és 
ritmushoz igazodva kell újraélnie s megterem
tenie azt. Illyés éppen ebben a teremtő köz
vetítésben remekel, a buktatókon oly köny- 
nyedén gördül át, hogy időnként úgy érezzük, 
szinte örült, amikor egy-egy újabbra akadt.

A hetvenöt éves írónak egyik legújabb 
műve a magyar nyelven, Jékely Zoltán fordí
tásában most először megjelent Ennem onde  
című különös műfajú írás. Talán akkor járunk 
legközelebb az igazsághoz, ha lírai „élmény
szociográfiának” nevezzük. Avignontól nem 
messze varázsos hegyvidék zord csúcsai, jég
csillogó fennsíkjai ágaskodnak, nyújtóznak 
a minden hangot elnyelő messzeségbe. Ennek 
a tájnak a világa a magány. Lakói furcsa 
természetű hegyi emberek, akik minden zaj
tól, evilágiságtól elhúzódó dacos-rajongó egye
düllétben élik a maguk életét.

Sartre úr — ahogyan Giono ironikusan 
megjegyzi — valóban nem sokat kereshetne 
itt filozófiájával, egy jó vadászpuska viszont 
annál többet ér. Ennek a tájnak lakói szoká
saikhoz acsarkodva ragaszkodó emberek, 
akiknek valóban saját törvényeik vannak. De 
ezek a törvények nem valami ősi erőszak- 
elvűségnek a továbbéltetői, hanem egy sajátos, 
különcségében vonzó érzelmi erkölcsiségnek a 
pillérei. Ennemonde Girard háromszoros gyil
kos, s mégsem illik rá a szó, mert ő nem ismeri 
a fogalmat, amit egy másfajta gondolkodás- 
mód rendelt mögé.

A szenvedélyt a kielégülés, a rajongást, a 
kívánást a beteljesülés mérsékli. S hogy mi a 
valós, tehát „jogos” vágy, kívánság, azt a 
csúcsok és völgyek száműzött világában csak
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a magányos lélek sóvárgása súgja meg. Enne- 
monde asszony bátor, vakmerő, büszke, 
délceg járású és mégsem férfias típus, mert 
hosszú hajának kibomló kuszasága, nézésének 
vad pillantása, testének duzzadó teljessége, 
termékeny dússága a sok férfi vonást asszo
nyossá engeszteli egy megfejthetetlen szépség 
és bőség sokhúrú egységében.

Rousseau-t idézi ez a természetlényegűség, 
civilizáció- és városellenesség. Ennemonde 
egyik lánya, aki világhírű kémikus, mindig 
visszamenekül anyjához, a hegyekhez, és úgy 
érzi, ennek a világnak tökéletességét, szín
pompás derűjét, engesztelhetetlen bánatos
ságát nem pótolhatja semmi. És Ennemonde a 
szépségről messze tájakon híres gyönyörű 
nő, már megfáradt öregasszony. A gyönyörű 
test alaktalanná duzzadt, s csak a néma, 
révedő pillantás őrzi régi fényét messzenéző 
arcán. Az asszony a tavaszt, az elmúlást várja, 
melyben testének megbomlott vonalai újra 
valami „hasznos formát” öltenek. Arra nem 
is gondol, hogy az új forma nem más, mint az 
ő végleges kiiktatódása a rajongva végigélt 
egészből.

Magányosságának nincsen személyes énje. 
Valahol már egyesült a tájjal; a csúcsok és a 
völgy ismeretlen tekintete ő, s akit szólít — a 
továbbáramló létté személytelenült önmaga. 
Ezért megnyugtató, felemelő és engesztelő a 
válasz, a törvény: „Igen, a tavasz jönni fog.” 
(E urópa, 1070)

Belohorszky P ál

Tom Wolfe

K an d íro zo t t
m a n d a rm z s e ié s z ín ü

á ra m v o n a l
Baby Jane Holzer az Év Nője. Baby Jane — jel
kép, a „pop” megtestesülése. „Hírét az élet
stílusa alapozta meg — a rock and roll, 
a földalatti filmek, a pusztuló padlásszobák, 
a modellek és festőművészek, Élő Pop Művé
szet, a twist, a happ, a krumplipüré, a lastex- 
nadrág, a preraffaelita haj, a Szép Gyere
kek.”

Tom Wolfe „tudósításai”, esszéi az ame
rikai néptömegek életforma-kereséséről szól
nak. A különböző témájú esszéket ez a szál 
köti össze: hogyan lehetne az uniformizált,

elidegenedett tömegek életébe egyéni szint, 
formát, stílust belevinni?

A milliós szériákban készült autókat a vevő 
kedve szerint alakítják, egyénítik: így születik 
a testre szabott autó, melynek legtökéletesebb 
példányait a Méretmennyországban (természe
tesen nagybetűvel írva!) — azaz a forma
alkotó George Barris műtermében találhat
juk meg. Itt készült a címszereplő műalkotás 
is: „Legszembetűnőbb a színe: a mandarin
zselé. Ez a festék — Barris kandírozott palettá
jának egyik színe — olyanná teszi a kocsit, 
mintha egy cukorkaüzletbe hajtott volna be, 
párszor megfordult volna a mandarinzselé- 
rekeszben, és aztán lakkzuhany alá állt volna 
lemosatni.”

Hasonlóképpen „egyénítődnek” a többi esszé 
szereplői is. Történetük karrierük, sikerük 
története. Phil Spector, az első kamaszmilliomos 
rock and roll lemezeivel szerezte vagyonát és 
nimbuszát, a disc-jockey a Beatles megin- 
terjúvolásával küzdötte fel magát ország-első
vé. Megismerkedünk a Confidential nevű 
pletykalap alapítójával, Harrisonnal, és még 
sok nevezetes személyiséggel, valamint kör
nyezetükkel.

Tom Wolfe tudósításai nem adnak teljes 
képet az amerikai társadalomról, hanem ki- 
pécézik mindazt, ami elképzelhetetlen, ami 
mániákus, hisztérikus, divatos. Ezek a divat
hullámok — tünetek. Tünetei annak, hogy az 
amerikaiak tekintélyes része eszeveszetten ke
resi azt, ami élete „stílusát” megadhatná (nem 
tartalmát!). így jönnek létre a különféle hó
bortok, a „leg”-ebb árucikkek (leggyorsabb, 
legtarkább autók, legszűkebb nadrágok). így 
született meg az a pop-kultúra, melynek Wolfe 
kiemelkedő tehetségű krónikása. „Pénz plusz 
hívő rajongás a formáért — ugyanez az össze
tétel — mondja Wolfe — hozta létre Versailles 
vagy a Szent Márk teret. „És ez hívta életre 
a pusztában, az isten háta mögött Las Vegast, 
a modern Versaillest, a gengszterek és művelet
len kispolgárok pénzéből, emlékműként saját 
életstílusuknak. Egy új barokk forma születik : 
kifacsart alakú és káprázatos színű neonreklá
mok, méretautók, ruhadarabok és egyéb „mű
alkotások”. Las Vegas az új amerikai ízlést 
tükrözi éppúgy, mint a modern hős kultusza, 
aki lehet autóversenyző, bokszbajnok vagy film
színész. Új népi cirkuszformák keletkeznek: 
az összecsókolózó versenyek, vagyis mestersé
gesen előállított tömegszerencsétlenségek egy
másba rohanó autókkal, a gyorsasági verse
nyek és a többi gladiátorjáték.

Tudósításnak neveztük Tom Wolfe beszá-
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mólóját az új kultúrateremtőkről, az össz
népi hősökről, a státuskeservekről és az ame
rikai élet egyéb szépségeiről. A könyv azon
ban két műfaj között táncol : eredetileg a tény
irodalomhoz tartozna, de egyre inkább a fikció 
felé tolódik el. Wolfe módszere következté
ben a valóság és a fikció összekeveredik: a lé
tező személyek irreálisak, személyiségük ön
maguk karikatúrájává válik. A riportok ala
nyai egyúttal a riportok szenvedő felei is. 
Fikcióvá teszi az esszéket a mindentudó író 
attitűdje, a hiperbolikus stílus, a hihetetlen 
metafórák. Az olvasó — és különösen az Ame
rikát nem ismerő magyar olvasó — hajlamos 
lenne az egész könyvet mint képzeletbeli 
alakokkal benépesített hihetetlen színhelyek 
és események sorozatát tekinteni. De egy-két 
ismert név (Beatles, Cassius Clay, Cary Grant) 
felkelti gyanúját: hátha mindez igaz? Akkor 
nyilván létezik Murray a K, Baby Jane és 
a többi hős is. De Wolfe már rég túllépte az 
újságírás kereteit; nem riporter, hanem „szép
író” , vagy még inkább: ip a rm ű vész. Éppolyan 
iparművész, formatervező, mint a pop mes
terei. Megmarad a felszínen, a dekorációnál. 
Mesterien cifrázza tudósításait: hangok, szí
nek és formák kavargása, argókifejezések, 
bölcselkedő elmefuttatások, mellbevágó asszo
ciációk színezik leírásait.

Ritkán látható a tartalom és forma ilyen 
szoros egysége. Wolfe lélegzetelállító iramban 
lihegi el tudósításait, a nagy szenzációknak 
kijáró izgalom hevében. Mi sem jellemzőbb 
erre a tudósításra, mint hogy végig jelen 
időben történik mindez, s ez is az egyidejűség, 
az egyidejű történés illúzióját adja. Wolfe 
szemmel láthatóan élvezi és jól ismeri azt 
a világot, amelyről ír. Fejest ugrik a pop-élet
stílusba, és katalógust készít az ott található 
emberekről és tárgyakról. ( . . .  Seszínű söré
nyek, kasfejek, beatle-sipkák, seprűszempillák, 
súlyos szemfestékek, kétszemélyes pulóverek, 
francia mellemelők, szarvasbőrrojtos farmer- 
nacik, lastexnadrágok, csipőnadrágok stb. stb.) 
Leírásai az újságok első oldalának harsogó 
főcím-stílusában tükrözik ezt a felsrófolt vi
lágot, s éppen ezért gyakran önmaguk paródiá
jába csapnak át.

Wolfe állásfoglalása az „új kultúrával” 
szemben természetesen ambivalens. Nemrit
kán kritikusan nézi ezt a világot, de a leg
gyakrabban az elemző készség lép előtérbe, 
s ilyenkor természetesen eltávolodik hőseitől. 
Az elemzés viszont általában megreked a köz
helyeknél (. . . a háború pénzt teremtett, s 
újabb néprétegek kaptak pénzt a kezükbe), és

az olykor találó, olykor blöffölő hasonlatok
nál, metaforáknál (Amerika Késő Császár
kora; s ugyanakkor a Cézanne-ra, Freudra, 
Max Weberre, Jeffersonra stb. stb. hivat
kozások).

A K a n d íro zo tt m andarin zse lészínű  áram von a l 
inkább stílusa, pop-szellemisége, hangulata, 
mint tartalma révén jó könyv. Szórakoztató 
és tanulságos olvasmány. De nem szabad túl 
komolyan venni. Dekoráció.
( E u ró p a , 1970) Karafiáth Judit

Pierre Jean Jouve

A s z e g é n y e k  e rd e je
Pierre Jean Jouve harminchat éves korában 

megtagadja addigi — sikeres — műveit, hogy 
— Dante szavait kölcsönözve — új életet 
kezdhessen. Vállalt életműve a század meg
lepetésekben oly gazdag francia költészetének 
egyik legkülönösebb, jócskán vitatott alkotá
sa; ismerünk olyan — a századvég íróival in
dító — 1946-ban kiadott antológiát, amelyben 
tanítványának Pierre Emmanuelnek verseit 
már olvashatjuk, de az övét — akárcsak André 
Bretonét — hiába keresnénk, más antológiában 
viszont szinte valamennyi kortársánál gazda
gabban szerepel. Az újabb francia költészet 
történetét nemzedéke — a ma harmincasok — 
szemszögéből áttekintő könyvében Marc Alyn 
az elmúlt másfél évtizedben indulók egyik 
mesterének tekinti Pierre Jean Jouve-t, hogy 
könyvének vele egykorú kritikusa éppen ezért 
a tételéért bírálja a leghevesebben. És akad
nak olyanok is, akik számára a fordulatot 
jelző kötet, a Menyegző előtt írt Jouve-versek 
az értékesebbek, az egykori magyar avantgarde 
folyóiratokban nem egy olvasható ezek közül.

A magyar kiadás tiszteletben tartja a költő 
igényét. A szegények erdeje című válogatásban 
az „új élet” megkezdése előtti verset nem 
találunk, csupán gondos utószavában említi 
Lator László, hogy Jouve valaha az unanimis- 
ták táborába tartozott, és hogy 1924-ben kezd
te ma is vállalt életművét megalkotni. 1924 
az e századi francia költészet nagy éve: Pierre 
Jean Jouve „új életével” egyidejűleg indul 
a szürrealizmus, és jelentkezik Saint-John 
Perse első remekművével, azaz ez az év volt 
az értékek és az abszolutum meghódítására 
tett három makacs, kompromisszumot nem
ismerő kísérlet nyitánya. Jouve arcaira Lator
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figyelmeztet: a katolicizmus békéjére és az 
egyetemesség növesztett érzékiségre, az arisz
tokratikus félrehúzódásra és a prófétikus hang
ra, a halálkultuszra és a mámoros életöröm
re.

A Jouve-i fordulat pszichológiája különö
sen érdekes. René Micha idézi a Seghers-féle 
sorozat Jouve-kötetének bevezetőjében a meg
tagadott Priére-kötet egyik részletét:

e z  években  se m m i b izton ság , se  vá g y , 
se  b a rá t se  k ö n y v  én m int eg y  e llen ség  
eg yed ü l

b á rm e ly  ég  a la tt  a z  em berek k ö z ö t t  
m agam ban egyedü l,

és ugyancsak Micha közli Jouve egyik — 1915. 
december 13-án — Romain Rollandhoz, ak
kori barátjához és mesteréhez — írt levelét: 
„úgy hiszem, a vallásos gondolkodás egyik 
formája felé közelítek.” A magány, a vágy- 
talanság, a háború, a családi válság, a minden
napi élet esetlegessége ellen az unanimizmus 
intimitást gyakran nélkülöző külsődlegessége 
már nem óvta meg a költőt. Az unanimisták, 
a kollektivitás költői, istenkeresők is voltak, 
laikus istenteremtők, Jules Romains egy ma
gunknál erősebb isten megalkotásának vágyá

ról beszélt. A teremtett istennél azonban erő
sebb a teremtő isten, és a megnyugvást, illetve 
biztonságot kereső Pierre Jean Jouve a kato
licizmus abszolutizmusa és a pszichoanalizmus 
belső végtelenje felé fordult. (Az I. világháború 
után egyébként Éluard is elfordult az unani- 
mizmustól, a II. világháború idején ő is, 
Jouve is újra közeledett hozzá.) A hit újra 
behelyezi az embert a világegyetembe, meg
nyugtató hierarchikus viszonyt tételezve fel, 
a pszichoanalízis pedig a belső űr helyén új 
világok légióit tárja fel. Jouve az első költők 
egyike, akik a pszichoanaliz és a katolicizmus 
összeegyeztetésére törekedtek. A megtagadott 
egykori versek az új versek értékküzdelmeinek 
legjobb kommentárjai. És e küzdelem drámai- 
sága következtében Jouve költészete azok szá
mára is megközelíthető, akik nemhívők vagy 
akik a pszichoanalízisnek túlzott jelentőséget 
nem tulajdonítanak.

A fordítók kitűnő munkát végeztek. Lator 
László a „kalandok, szenvedélyek” útján 
újabb jelentős hódítással gazdagodott. Rónay 
György évtizedek óta foglalkozik Jouve köl
tészetével, több ízben is írt róla, megoldásai 
két műhely szerencsés találkozásának eredmé
nyei. (E u rópa , 1970)

F erenczi L á s z l ó
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L ukács G yörgy
( 1885 - 1971)

Halála a nemzetközi és a magyar tudomány nagy vesztesége. Hat évtizednyi tudomá
nyos tevékenysége óriási jelentó'ségű történelmi események és változások közepette 
növekedett nemzetközi méretűvé, oly módon, hogy a tudományterületek egész sorá
ban, az esztétikában, a filozófiában, az irodalomtörténetben megragadta és kife
jezte ezeknek a történelmi folyamatoknak a lényegét.

Pályakezdése egybeesik századunk legjelentékenyebb magyar művészei pályájának 
kibontakozásával. Ugyanazok a történelmi körülmények befolyásolták, s ugyanazok 
a  társadalmi feladatok inspirálták, mint nagy kortársait, Adyt, és Bartókot. Indulása
kor még a szellemtörténet módszereivel kísérelte megfogalmazni az esztétika leg
fontosabb kategóriáit. Fiatalkori munkái nevét már ekkoriban Európa-szerte is
mertté tették.

Életének és pályájának döntő fordulata azonban a társadalmi forradalomnak, a 
munkásmozgalomnak köszönhető. Mint a Tanácsköztársaság népbiztosa, az illegális 
párt funkcionáriusa kora történelmének tevékeny részese és alakítója lett. A forradal
már intellektuel a történelmi cselekvés folyamatában tette magáévá a forradalom 
tudományát, a marxizmust.

Lukács György életművének egyik legjellemzőbb sajátossága, hogy mindenkor 
valamely történelmi korszak alapproblémáját veti fel, s erre ad választ a tőle művelt 
tudományágakban. így került az emigráció esztendeiben tudományos tevékenysége 
középpontjába az antifasizmus, mint politikai és ideológiai feladat. Szellemi harcá
ban nem a tagadás ereje, hanem az értékek megmutatása volt a legfőbb fegyvere. 
Éppen a harmincas években foglalkozik újból intenzíven az esztétika kérdéseivel, 
megfogalmazva ezúttal már a marxista esztétika lényeges alapkategóriáit, a realizmus 
elméletét, a művészi visszatükrözés, tartalom és a forma viszonyának törvényszerű
ségeit.

Mint kultúrpolitikus, hazájába visszatérve, munkásságának eredményeit az új 
szocialista kultúra érdekében törekedett gyümölcsöztetni. Tevékenysége mélyre
hatóan befolyásolta a magyar szellemi életet, közvetve és közvetlenül nevelője és 
inspirátora lett a társadalomtudományokkal foglalkozó szakemberek több generáció
jának. E tevékenysége közepette az a tudós, akinek szavára világszerte figyeltek, egy 
pillanatra sem tért el újra törekvő, kutató, polémikus magatartásától, vállalva saját 
tévedéseinek veszélyeit és mások tévedéseinek kockázatait.

Küzdelmes, de eredményekben oly gazdag életének utolsó szakaszában, késő 
öregkorában vállalkozott egész munkásságát megkoronázó rendszerezés megalko- 
A z  e sz té tik u m  sa já to ssá g a  címen jelent mint gondolatilag zárt egység olyan alap
munka, amelyhez hasonlót századunk tudományossága ebben a nemben nem alko
tott. S ha további terveit, az Ontológiát, az Etikát már nem is tudta teljes mérték
ben megvalósítani, noha mindvégig fáradhatatlanul dolgozott, életműve, élete, szel
lemi formátuma példa arra a teljességre, to ta litá sra , amelyet a valóságban, a tudo
mányban és művészetben felfedezni, megragadni és kifejezni törekedett.
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Az AKADÉMIAI KIADÓ gondozásában jelent meg 

SZILÁGYI PÉTER

J Ó Z S E F  A T T I L A  

I D Ő M É R T É K E S  V E R S E L É S E

A szerző írja müvéről:

„Fő feladatomnak azt tekintettem, hogy a verselést az alkotás esztétikai egé
szének szerves részeként vizsgáljam, vagyis azt, hogy mi a verselés szerepe, 
funkciója József Attila költészetében.”

A mű témakörei:

A jambikus versek — Az anapesztusok funkciója — A polifonikus versek — 
A jambikus-trochaikus versek — A trochaikus versek — A klasszikus met
rumok — A szonettek — A gagliardák
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KLAN ICZ AY T I B O R

A m ű v észe t é s  a z  irodalom  
tá rsa d a lo m tö r té n e te

— Arnold Hauser könyvéről —

A paleolitikus sziklarajzoktól a szovjet filmművészetig egyetlen műben összefoglalni 
a művészetek (beleértve az irodalmat is!) egyetemes fejló'déstörténetét gigantikus, 
s egy ember erejét szinte meghaladó feladat. Tudományos színvonalon, maradandó 
eredményeket nyújtva, ez csak ritka esetben, a tudomány fejlődésének egyes kivételes 
történeti pillanataiban lehetséges. Hauser Arnold számára ez adva volt, elsősorban 
a művészettörténeti kutatások belső adottságai következtében. Hauser szintéziséhez 
a kiindulópontot, bizonyos fokig a gerincet a képzőművészetek története jelentette, 
műve létrejöttét már csak ezért is elsősorban a művészettörténet fejlődésébe ágyazva 
érthetjük meg. Ez a tudományszak, mely hosszú ideig elmaradt tudományos rend
szeresség és módszer tekintetében az irodalomtörténetírástól, a századforduló év
tizedeiben vált igazán nagykorúvá, a többi történeti diszciplínával egyenrangúvá, 
sőt bizonyos esetekben példamutatóvá. E fordulatban kimagasló szerepe volt Hein
rich Wölíflinnek, aki igyekezett tudománya számára megbízható, precíz és egyetemes 
érvényű „alapfogalmakat” kialakítani és meghatározni. Mint ismeretes, Wölfflin 
rendszerében centrális szerepe van a stílus kategóriájának, melynek segítségével mód 
nyílt a képzőművészeti kifejezési formák rendszerezésére, a hasonlóságok, rokonságok, 
összetartozások, illetve az eltérések, különbségek pontosabb megállapítására. Wölfflin 
nyomán a művészettörténetírás — főként a németeknél — nagy lendületet vett; 
hatalmas új ismeretanyag halmozódott fel, kibontakoztatva a wölfflini kategóriákkal 
élő — s gyakran visszaélő — stílustörténetet, mely nem állt meg a művészettörténet 
határain, hanem behatolt az irodalomtörténet és zenetörténet régióiba is. Amennyi 
új s termékeny impulzust szolgáltatott azonban a stílustörténeti szempont, ugyan
annyi torzítással, formalista dogmatizmussal és — a szellemtörténettel való össze
fonódása folytán — szélsőséges idealizmussal járt együtt. A stílustörténeti szempont
nak a művészettörténetben csaknem teljes, az irodalom- és zenetörténetben részleges 
eluralkodása, de egyszersmind korlátainak, elégtelenségének, veszélyeinek és öncélú 
spekulációkba való torkollásának a felismerése tette időszerűvé és lehetővé Hauser 
Arnold szintézisét, mely lényegében nem más, mint a stílustörténeti kutatások ered
ményeinek egy merőben más, nevezetesen társadalomtörténeti szempont alapján való 
megrostálása, korrigálása, rendszerbe állítása és e szociológiai módszernek a történeti 
fejlődés egészén való érvényesítése.

A magyar olvasó számára, aki 1968-ban vehette csak kézbe A művészet és az iro
dalom társadalomtörténetének köteteit, talán különösnek tűnik, hogy a mű genezisét 
a művészettörténetnek egy immár több évtizeddel ezelőtti, a 30-as években uralkodó 
irányával hozom kapcsolatba. Pedig ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megértsük 
Hauser intencióit, meghatározhassuk művének tudománytörténeti helyét, s méltá
nyosan ítéljük meg eredményeit. Hauser könyvét nem mint mai tettet kell ugyanis 
értékelnünk, hiszen első kiadása ezelőtt húsz évvel, 1951-ben jelent meg Londonban. 1
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A második világháború után szerte a világon újult erővel kibontakozó tudományos 
munka eredményeire a szerző így nem támaszkodhatott, s csak a háború előtti szak- 
irodalom lehetett a kiindulópontja és bázisa. Erről jegyzetei is félreérthetetlenül 
tanúskodnak, ezek ugyanis a 30-as éveknél újabb művekre általában nem hivatkoznak, 
legfeljebb rsagy ritkán egyes, a háború alatt angolszász nyelvterületen megjelent 
könyvekre. Hauser műve nem a kutatások mai, hanem jó harminc év előtti szintjéhez 
képest jelentett továbblépést. Igazi funkcióját akkor töltötte be, amikor a szellem- 
történettel összeforrott stílustörténet ellenében, abban csalódva, illetve annak csődjét 
felismerve a művészetek történetével foglalkozó tudományok művelői új utakat és 
módszereket kerestek. Ismeretes, hogy ezek egy jelentős részénél — különösen az 
irodalomtudományban — a szellemtörténet kritikája és tagadása a történetiség teljes 
feláldozásával járt együtt. Hauser ezzel szemben szociológiai módszere segítségével 
éppen a történeti szempontot őrzi meg, erősíti és teszi egzaktabbá. Felhasználja a 
stílustörténeti kutatások maradandó eredményeit, de megszabadítja azokat mind a 
formalista dogmatizmustól, mind az idealista torzításoktól. így jött létre Hauser 
szintézise: a művészet és az irodalom társadalomtörténete.

A mű a tisztulás irányában hatott a nyugati tudományban a háború után uralkodó 
eszmei és módszerbeli zűrzavarban. Nagy része volt abban, hogy a nyugati tudomány
ban is megnőtt az érdeklődés a művészetek társadalmi összefüggései iránt, s hogy a 
polgári tudomány számos képviselője is felismerte ezek nélkülözhetetlen voltát a mű
alkotások megértésében. Amikor még meglehetősen uralkodó volt az a nézet, hogy 
a művészetek fejlődése a stílusok változásainak valamilyen autonóm, önelvű folya
matában realizálódik, Hauser álláspontja, mely szerint „a stílusváltozásnak csak 
külső okai vannak, belülről nem magyarázható meg” (I, 342), s e külső okokat a 
gazdasági-társadalmi fejlődés változásában kell keresni, egészséges fordulatot jelen
tett.

Hauser történeti-szociológiai módszere, melyet kitűnően jellemez Németh Lajos 
a magyar kiadáshoz írt utószavában, számos vonatkozásban rokon a marxizmus 
módszerével, de nem azonos vele. Bár Marx művei tanulmányozásának elsőrendű 
szerepe volt Hauser művészetszociológiái szemlélete kialakulásában, s bár a marxiz
mussal megegyezően vallja a társadalmi tényezők primátusát a művészeti és irodalmi 
fejlődésben, szociológiája mégsem marxista szociológia. Ez utóbbinak központi 
eleme, az osztályharcról szóló tanítás ugyanis Hauser koncepciójában nem játszik 
lényeges szerepet. Ezért nem is határozza meg egyértelműen és világosan az egyes 
jelenségek osztálytartalmát, s inkább bizonyos formális, tipológiai szempontokat 
érvényesít. így például formális hasonlóságok alapján olyan alapvető terminusok, 
mint feudalizmus vagy kapitalizmus bizonyos típusadottságok megjelöléseivé válnak. 
Ezért olvashatunk könyvében az ókori Egyiptom „feudális arisztokráciá”-járól (I, 39), 
a Hellaszban létrejövő „feudális királyság”-okról (I, 47), vagy „ókori kapitalizmus”- 
ról (1, 74).

Ez a szociológiai tipológia szerencsére inkább csak terminológiai tekintetben 
jelentkezik, az ebből származható súlyosabb tartalmi-történeti buktatókat a könyv 
mindig elkerüli. Bonyolultabb s némileg zavaróbb egyes stíluskategóriák nem egy
értelmű használata. Ez elsősorban a naturalizmus terminusára vonatkozik. Natura
lizmuson Hauser egyrészt a természethűségre törekvő művészetet érti általában — 
bármely korról legyen is szó —, másrészt egy meghatározott XIX. századi stílust,
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mely magában foglalja a realizmust és a naturalizmust egyaránt. A „realizmus” 
terminust szemmel láthatóan nem kedveli, s ezért a múlt századi regénnyel kapcsolat
ban is csupán „úgynevezett realizmus”-ról beszél, mely hamarosan naturalizmussá 
fejlődik. Végső fokon szükségtelennek és félrevezetőnek tartja a két fázisnak ezt a 
megkülönböztetését, az egész egységes folyamatra alkalmasabbnak fogadva el a 
naturalizmus terminusát, míg a „realizmus fogalmát a romantikával és annak idea
lizmusával szemben álló világnézet számára” kívánatos szerinte fenntartani (II, 228). 
Mint minden terminológiai önkényesség, így a naturalizmus fogalmának részben 
kitágítása, részben kettős (történeti és tipológiai) értelemben való használata nem 
könnyíti meg a tájékozódást, de szerencsére a naturalizmusból nem kovácsol Hauser 
értékkategóriát, nem is konstruál számára egy esztétikai ellenpólust, s így koncepció
jának világosságát s a történeti szemlélet következetességét ez a terminológiai bizony
talanság nem veszélyezteti.

Hálátlan feladat volt a Hauseré, mert miközben valamennyi korszak specialistája 
új szempontokat, kitűnő megfigyeléseket, eddig fel nem ismert összefüggések éles 
szemű meglátását köszönheti neki, egyúttal elégedetlen is számos állításával szemben. 
Ha még oly tájékozott tudós vállalkozik is egy hatalmas összegező munkára, műve 
egyes részei szükségképpen hálás célpontjai lesznek a szakkritikának. A reneszánsz 
és barokk kérdéseiben járatos recenzens például felróhatná a szerzőnek, hogy némileg 
lekicsinyli a reneszánsz jelentőségét, s elmossa a középkortól elválasztó alapvető 
különbözőségét (I, 209), valamint, hogy a reneszánszt szinte kizárólag elitkultúraként 
értelmezi, nem szentelve figyelmet a műveltség demokratizálódásának, a lingua vul
garis győzelmének (I, 224 — 225). Nem is szólva arról, hogy a XVI. század gazdaság- 
és társadalomtörténetéről annyira gyarapodtak ismereteink az utóbbi húsz évben — 
főként Fernand Braudel és iskolája jóvoltából —, hogy a kor művészetének Hauser 
által nyújtott szociológiai megvilágítása számos ponton már elavultnak tekinthető. 
De ha a háború utáni eredményeket nem is lehet számon kérni az 1951-ben meg
jelent műtől, bizonyos hiányok abból is adódnak, hogy a szerző elsősorban a német 
és angol szakirodalomra támaszkodott, a franciára már sokkal kevésbé, az olaszra 
szinte alig, más nyelvűekre pedig egyáltalán nem. Ugyanakkor az adott kor kutatója 
még ma is termékeny ösztönző szempontokat kaphat a „Reneszánsz, manierizmus, 
barokk” című fejezettől. Változatlanul találónak és helytállónak érezheti, amit „a 
lovagság második veresége” címen a reneszánsz korban feltámadt lovagság-kultuszról 
és annak csődjéről mond ; továbbra is érvényesnek — s újabb nagy hatású koncepciók
kal (pl. Rousset) szemben is igaznak — tekintheti, amit a barokknak a kései reneszánsz- 
szál szemben dinamikusabb, népibb és nemzetibb voltáról állít; s különösen termé
kenynek tarthatja mindazt, amit az örök manierizmus híveitől (pl. Curtius) eltérően 
ennek az iránynak, illetve stílusnak a történeti és társadalmi meghatározottságáról ír 
— annyira, hogy a magam részéről nem haboznék Hauser itt kifejtett véleményét 
meggyőzőbbnek nyilvánítani, mint az 1964-ben megjelent Der Manierismus. Die Krise 
der Renaissance und der Ursprung der modernen Kunst című könyvében képviselt, a 
manierizmus kategóriáját túlzottan kitágító álláspontját.

A szociológiai módszerrel Hauser sikeresen bizonyította, hogy a művészetek és az 
irodalom történetét csak a társadalmi erők mozgásának részeként, ez utóbbiakból 
kiindulva lehet megérteni és magyarázni. Az általa nyújtott kép elsősorban azért 
meggyőző, mert nem szorítkozik egyik vagy másik korszakra, illetve egyik vagy
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másik művészeti ágra, hanem a művészeti fejlődés egész történetét elvben valamennyi 
művészeti ágban áttekinti. Ezért eleve elkerüli azt a nehézséget, mely nem egy elmé
letet és módszert joggal támadhatóvá és eredményeit kétségessé teszi, nevezetesen, 
hogy megejtő és meggyőzőnek tűnő magyarázatot ad valamelyik korszak, pl. a 
XIX. század művészetére, vagy valamelyik művészetre, illetve műfajra, pl. az iro
dalomra, vagy azon belül a regényre, esetleg a lírára, de más korokkal és más mű
vészetekkel, műfajokkal szembesítve már problematikussá válik alkalmazhatósága. 
Hauser persze amennyit nyer azáltal, hogy módszere egyetemesen érvényesíthető 
voltát igazolja, annyit veszít azáltal, hogy egyik korszakban sem mélyedhet el eléggé, 
egyik művészetnek sem tekintheti át egész problematikáját. Igaz, szerencsés módon 
arra törekszik, hogy az egyes korokból mindig a legreprezentatívabb művészetet 
helyezze előtérbe, annak alkotásain keresztül értesse meg a kor művészetének leg
lényegesebb összefüggéseit. így egészen a reneszánszig tárgyalásának középpontjában 
a képzőművészet áll, a XVIII. század végétől kezdve viszont az irodalom kerül túl
súlyba, hogy azután a XX. századról már — fejezetcímben is kifejezve — „a film 
jegyében” szóljon. Bár egy ilyen szelekció, illetve koronként bizonyos művészetek 
előtérbe állítása, mások háttérbe szorítása elkerülhetetlen volt, a kép teljességét mégis 
veszélyezteti. Felette kétséges például, hogy a XX. századi művészet alapkérdéseit 
meg lehet-e ragadni csupán „a film jegyében”, bármennyire is ez a század új, s talán 
legnagyobb hatású művészi ága. A XX. században sokkal inkább az egyes művészetek 
egyenrangú, párhuzamos fejlődésének és virágzásának vagyunk tanúi, amikor nehéz 
volna egyiket vagy másikat a vezető művészet rangjára emelni. Sajnálatos hiány adó
dik Hauser szintézisében a zene mellőzése miatt is. A reneszánszról és a barokkról 
nyújtott kép, ahol viszonylag egyensúlyban tárgyalja a képzőművészetet és az irodal
mat, a zene mint harmadik összetevő legalább olyan fontos tényezőként jönne 
számba. A  XVIII. században pedig egyenesen centrális szerepe volt a zenének, vitat
hatatlanul ez volt a század reprezentatív művészete. Ezzel van összefüggésben, hogy 
Hausernek a zenét mellőző szintézisében éppen a XVIII. század rajza sikerült a 
leghalványabbra.

A művészetek egyetemes fejlődésének a történetírója természetesen nemcsak az 
egyes művészeti ágak és műfajok között kénytelen szelektálni tárgyalása során, 
hanem az egyes nemzetek produktumai között is. Bár Hauser sohasem követi el azt 
a hibát, hogy egyik vagy másik korszak művészetét teljesen valamelyik nemzet 
vezető szerepéhez köti, mégis nyilvánvaló, hogy pl. a reneszánszban az olasz művészet, 
a XIX. században a francia, angol és orosz regény, a filmcentrikus XX. századi fejezet
ben pedig a szovjet film kapja a legrészletesebb tárgyalást. Ez azonban sohasem 
jelenti azt, hogy más nemzetek alkotásai, amennyiben egyetemes érdekűek, ne kap
nának helyet a fővonalba állított nemzetek mellett. így pl. Ibsen a XIX. század végi 
részben alapos méltatásban részesül a francia irodalom tárgyalását követően. A 
magyar olvasót különösen érdekelheti, hogy vajon a magyar művészet és irodalom 
legfőbb értékei beépülnek-e Hauser rendszerébe, legalább mint egy-egy korszak 
összképének teljesebbé tevői. A  várakozás annál inkább jogos, mert ezúttal végre 
magyar származású tudós tollából bírunk egyetemes jellegű, nagy igényű szintézist. 
Mások esetében a magyar anyag (illetve rendszerint az egész kelet-európai kultúra, 
a XIX. századi orosz irodalmat leszámítva) mellőzését szerették és szerettük a nyelvi 
nehézségekkel, az irodalmi művek és a szakirodalom nehezen hozzáférhető voltával
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magyarázni. Hauser esetében — legalább is magyar vonatkozásban — erről nincs szó, 
hiszen hazánkban nevelkedett, Budapesten járt egyetemre, első tudományos írásait 
magyar folyóiratokban magyarul publikálta, legfogékonyabb ifjú éveivel esett egybe 
a Nyugat-mozgalom kibontakozása, s beletartozott abba a progresszív intellektuális 
körbe, melynek tagjai sorában ott találjuk a fiatal Lukács Györgyöt, Fülep Lajost, 
Bartók Bélát, Balázs Bélát egyaránt. És mégis, a magyar irodalom és művészet még 
a legkisebb utalás szintjén sincs jelen Hauser szintézisében. A zene általános mellőzése 
eleve kizárja Bartókot, a magyar képzőművészetről pedig el kell ismerni, hogy pro- 
vincionális szintről igazában csak a XX. század elejétől kezdve emelkedett fel európai 
színvonalra, — de hol marad a magyar költészet, nemzeti kultúránknak ez a joggal 
legerősebbnek tartott hajtása? Egy árva szó sem esik róla, mint ahogy a magyarság 
mindenestül lemaradt Európának Hauser könyvéből kirajzolódó szellemi térképéről. 
Még a Bizáncot pusztító barbárok sorából is hiányzik említése a „perzsák, avarok, 
szlávok és arabok” (I, 109) mellől. Ezen a tényen érdemes elgondolkodnunk. Vajon 
azt jelenti-e ez, hogy a magyarság semmi új minőséggel sem gazdagította az európai 
művészetet és irodalmat? Semmi olyan produktummal, amely több lenne, mint már 
elért, másutt kiküzdött eredmények helyi, nemzeti változata? Semmi olyan eredeti 
és egyetemes érvényű értékkel, mely beleépült vagy beleépülhet az európai művészet 
fejlődésének fősodrába? — Nincs itt annak tere, hogy ezt a kérdést elemezzem. 
Tudomásul kell vennünk, hogy a magyar művészet és irodalom értékei akkor sem 
váltak egy egyetemes fejlődésrajz — akárcsak igen szerény — elemeivé, amikor a 
szerző esetében információhiányról vagy nehézségről nem volt szó. Érdemes lenne 
egyszer komolyan szembenézni azzal a kérdéssel, hogy az ilyen hallgatás a magyar 
művészet és irodalom valóságos helyét, szintjét, rangját fejezi-e ki, vagy pedig vala
milyen szemléleti hiba, a nagy nemzetekre koncentráló hagyományos szemlélet 
puszta továbbélése.

Hauser Arnold könyve megkésve, de nem elkésve jutott el a magyar olvasók 
kezébe. Bár közvetlen aktualitása már elmúlt, bár sok részletén és koncepciója több 
alapelvén már túlhaladt a kutatás, változatlanul ott a helye a művészetek minden 
történésze alapolvasmányai között. A művészet és az irodalom társadalomtörténete 
ma már nem zászlaja valamely irányzatnak, nem is utánozandó mintakép, hanem a 
művészeti tudományok egy olyan immár klasszikussá vált alkotása, mely összegező 
és kezdeményező szerepe, a tudomány történetében betöltött funkciója, a művészetek 
fejlődéséről nyújtott szuggesztív összképe, új vizsgálatokra ösztönző remek meg
látásai, s nem utolsósorban olvasmányossága folytán nem süllyed el az idővel bibliog
ráfiai adattá váló még oly kiváló szak monográfiák tengerében. Jobb lett volna, ha a 
Magyarországról indult tudós e főműve hamarább jutott volna el magyarul Magyar- 
országra, de még így is megelőzte egy évvel a művészettörténet egy korábbi klasszikus 
alkotásának, Heinrich Wölfflin Művészettörténeti alapfog álmák-yknak első magyar 
kiadását. Annak a Wölfflinnek a főművét, akinek formalista koncepciójával szemben 
éppen Hauser művészetszociológiája a legmeggyőzőbb cáfolat.

„A történelmi kutatás célja a jelen megértése” (II, 179) — írja egy helyütt Hauser; 
s ez a kijelentése félreérthetetlenül tanúskodik tiszteletre méltó objektivitásáról. Műve 
nem az apologetikus, a jelenkor valamely irányzatát igazolni akaró, s ennek érdeké
ben a múltat csak bizonyító és vitaanyagként mozgósító könyvek közé tartozik, 
hanem azok sorába, amelyek nem igazolni s nem is elutasítani akarják a jelent,
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hanem megérteni azt a hozzá vezető útnak és a fejlődés törvényszerűségeinek a meg
mutatásával. Az előbbiek átütőbb hatást tudnak elérni, s koruk tudatát is erőteljeseb
ben formálják, az utóbbiak azonban maradandóbbak.*

( Gondolat, 1968)

M odern reg én y leh e tő ség ek  
é s  p ersp ek tív ák

A  Kritika és a Voproszi Lityeraturi együttes szovjet — magyar kerekasztal-értekez- 
letet tartott, melyen megvitatták a regény problémáit és a műfaj lehetőségeit, hely
zetét az irodalmi fejlődés jelenlegi szakaszán és perspektíváit a jövőt illetően. 
A  két részletben, Budapesten és Moszkvában, lezajlott diszkusszió témáját a mai 
irodalomban a regény sorsáról kibontakozott viták sugallták, melyek az utóbbi idő
ben a világ sok országában kerültek az érdeklődés középpontjába.

Ezek a viták, melyek időnként éles ideológiai polémiába csaptak át, azoknak a 
tényezőknek következtében jöttek létre, melyekkel az irodalom az utóbbi időben 
találkozott. Itt meg lehet nevezni a „fölös információ” problémáját, mely sok nyugati 
irodalmár véleménye szerint a regénynek mint műfajnak kríziséhez vezet, hiszen 
a regény a valóságról kénytelen információkat szolgáltatni. Az okok közé tartozik 
még a társadalomtudományok új ágainak, a szociálpszichológiának, szociológiának 
stb. intenzív, ugrásszerű fejlődése, mivel e tudományok nézőpontjában ugyanazok a 
jelenségek találhatók, mint az irodaloméban. Végül föltétlenül fel kell figyelni az 
olyan tendenciákra magán az irodalmon belül, mint az írók erősödő törekvése a 
dokumentális pontosságra, a műben létrehozott kép maximális objektivitására. Ezzel 
együtt növekszik az érdeklődés az allegória, a fikció és a filozófiai elmélkedés iránt is. 
Ugyanakkor mindez nem a regény krízisének bizonyítéka, hanem ellenkezőleg, ana
litikai lehetőségeinek elmélyüléséről tanúskodik. A mű határait kitágítva az írók 
igyekeznek minél szélesebben átfogni a sokoldalú szocialista valóságot, és felvetni a 
fontos társadalmi problémákat.

A kerekasztal-értekezlet résztvevőinek figyelme elsősorban az utóbbi évek szovjet 
és magyar regényének új jelenségeire irányult. A szocialista realizmus irodalma hatal
mas és értékes tapasztalatokat halmozott fel, amelyek nemcsak megérdemlik az átható 
figyelmet, azoknak a problémáknak a fényében, melyek a vita során felmerültek — 
hanem a szocialista realizmus irodalmának műfaji tipológiája szempontjából is 
jelentős értéket képviselnek. Ebben a számban publikáljuk a vita anyagát, amely 
egyi dejűleg lát napvilágot a Kritika című magyar folyóiratban is.**

* A kiadó által gondosan közreadott könyvben néhol bosszantó sajtóhibák maradtak: a 
„cezúra” szóból pl. vagy „ceruza” (I, 23), vagy „cenzúra” (I, 89) lett; „kaotikus szenvedélyek” 
helyett „katolikus szenvedélyek” (II, 248) áll stb.

** A szovjet szerzők írásainak fordítását Gránicz István végezte.
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BÉLÁDI MI KLÓS

V an-e  a  r e g é n y n e k  jö v ő je
Válságban van-e a regény? A kérdést a század folyamán gyakran föltették; az irodalomtörténet
ből, a magyarból is, sok példát hozhatnánk arra, hány tanulmány, ankét foglalkozott a regény 
válságával. A kérdés m a i a k tu a litá sa  az, hogy sokan úgy vélik: a regényt — s egyáltalán az iro
dalmat — kétféle kihívás fenyegeti. Az egyik a tudomány részéröl éri. Ma már nyilvánvaló, hogy 
a társadalmi változás egyik motorja a tudomány, és életszabályozó ismereteinket is a tudomány 
eredményeiből merítjük. A másik kihívást a film, a televízió, a rádió jelenti: a gépesített kultúra 
sokkal nagyobb közönséget vonz és elégít ki, mint az irodalom.

Ezek tények: számokban kifejezhető, mennyivel több nézője van a televíziónak, mint ahány 
olvasója akár a legsikeresebb regénynek. De az egyértelmű fogalmakkal dolgozó tudomány és 
a hatalmas nézősereget vonzó tv, film eljelentékteleníti-e a regényt? Megszünteti-e a funkcióját, 
avagy korlátozza szerepkörét, vagy csupán az új helyzetnek megfelelően módosítja? Az utóbbi 
látszik elfogadhatónak. Sartre-nak van igaza, aki azt mondja: „elmélkedő korban élünk s a re
gény is elkezdett önmagáról elmélkedni”. Ez az „elmélkedés” a század eleje óta tart, máig sem 
ért véget, s ha vannak is kudarcai, az eredményei számottevőbbek.

A regény létét napjainkban az információelmélet felől is meg lehet kérdőjelezni. A regényt — 
s az irodalmat — úgy is fölfoghatjuk, mint redukáns pszeudo-információk továbbítását. A világ
ról, az emberről, az egzakt módszerekkel dolgozó tudomány megbízhatóbb, egyértelműbb köz
lést tud átadni. S nemcsak megbízhatóbbat, de optimálisan elegendőt is. A tudomány optimális 
kódjához képest az irodalom — s különösen a regény — fölöslegesen bőbeszédű. Nem azt mondja, 
amit feltétlenül szükséges; ráérősen ismételget olyasmit, amit amúgy is többé-kevésbé ismerünk. 
Az irodalom művelése és olvasása eszerint társadalmilag szentesített előkelő semmittevés: 
a fölösleges dolgok fényűzése.

A francia „nouveau roman” teoretikusai — más oldalról — szintén kétségbe vonják a regény 
létét. Michel Butor írja: „a világ, amelyben élünk, rohamos gyorsasággal változik. Az elbeszélés 
hagyományos technikái nem képesek mind megragadni az így létrejött új kapcsolatokat.” Robbe- 
Grillet még tovább megy: „Van-e értelme a valóságnak? A mai művész nem tud válaszolni erre 
a kérdésre: fogalma sincs róla. A mű megszületése előtt semmi sincsen, semmilyen bizonyosság, 
semmilyen tétel, semmilyen célzat.” A világ a „nouveau roman” írói szerint titokzatosságba, név
telenségbe burkolózik : nincs jelentése, értékhierarchiája, mégcsak nem is abszurd, hanem meg
fejthetetlenül létezik a dolgokban és a lélek bonyolult, tünékeny állapotaiban. Erről a teóriáról 
írta Szentkuthy Miklós, hogy nem egyéb entellektüel preparátumnál.

Végül is, mit tud a mai regény? Áttekinthető, rendszerezett és értékelt képet nyújt a világról, 
ezáltal — a fokozatok rendkívül széles skáláján — b e a va t a  k ö z ö s  e m b e ri dolgokba . Ezzel olyasmit 
végez el, ami egyedül az irodalom kiváltsága: közvetít az egyén és a világ között. Közvetlen kap
csolatot teremt az egyén és társadalom, az emberiség között, kiemel az elszigeteltségből ; a beépü
lés, az integrálódás élményével ajándékoz meg. Illyés Gyula szép mondata szerint: „A múltat is 
teremteni kell. Egy korszak attól lesz múlt, hogy megírják . . . s valamirevaló múlt megteremtésé
hez néha nagyobb erő kell, mint a jövendőéhez: mindent pontosan a helyére kell tenni. A rosszul 
elrendezett, a rosszul megírt múlt föltámad, visszajár, állandóan zavarja az embert. A megiratlan 
idő meg egyszerűen el se megy : ködszerűen üli meg a tájat meg az elmét. Barbár, mint a teremtés 
előtti sötétség.

Az irodalom mindig tudott, ma is tud elsőd leges in fo rm á c ió t közvetíteni. A dokumentum, a 
szociográfia, az ocserk a közvetlen környezettel, a legmaibb jelennel, az állandóan alakuló világ
gal való szembesítés műfaja. A dokumentum azzal kelt érdeklődést, hogy az élet legfrissebb jelen
ségeiről tudósít: ismeretlen világba kalauzol. Világszerte nő az érdeklődés a dokumentum iránt; 
az elmúlt években a szociográfiairodalomnak Magyarországon is erős bázisa szerveződött össze. 
A szociográfiai beszámoló, riport a szovjet irodalom ocserkjával vonható párhuzamba;azzal, amit 
Zaligin, Ovecskin, Tyendrjakov hétköznapi esetleírásai jelentenek. A tényirodalom iránti érdek
lődés fokozódásában, dokumentum és szépirodalom összeépítési lehetőségeinek kutatásában az 
illúzióvesztés következményeit is szemlélhetjük. A „mesélő” szépirodalom a sematizmus éveiben 
oly sokszor rászedte olvasóját, oly megtévesztő módon adta elő „igazságait”, hogy tartós kiábrán-
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dultságot idézett elő. Kellett a kétségbevonhatatlan tény, az ellenőrizhető adat, a valóság elő
ítélettől mentes friss izgalma. Ezt kínálják a szociográfiai fölvételek, az alaposan dokumentált 
irodalmi riportok.

A szociográfiai beszámolók és a világirodalomban tényirodalom néven ismert regényváltozat 
között lényegbevágó különbség van. A szociográfia és az ocserk alapos dokumentációra törek
szik, de a tényékhez ragaszkodást összekapcsolja azzal a nem-szépírói eljárással, hogy lehetőleg 
igyekszik megmaradni a tények kiválogatásánál és elrendezésénél — a szépírói szerkesztést már 
fikciós megoldásnak tekinti. A tényirodalom viszont a dokumentáltság és a szépírói képzelet 
együttműködésének kutatja új lehetőségeit, tényszerűség és szuverén ábrázolás új összhangját 
keresi. Venturi, Capote regényében a dokumentum fölszívódik az elbeszélés művészi közegébe. 
Tudjuk, hogy mindketten alapos és hosszas kutatómunka után írták meg művüket, a tények 
beszéltetésére törekedtek, mégsem csupasz krónikát rögzítettek, hanem igazi regényt alkottak, 
melyben a tények új, nyomatékos szerepben mutatkoznak meg. Ám a „dokumentáltság” nem 
nyomta el az írói teremtő fantázia működését.

A tényirodalom tehát nem fordítja szembe egymással a „fiction”-t és a „non-fiction”-t. Új
donsága, növekvő hatásának titka abban rejlik, hogy dokumentum és fiktív történet között próbál 
új viszonyt létesíteni.

Az intellektuális oldalról történő valóság- és embermegközelítés azt a lehetőséget nyitja meg 
az író előtt, hogy tárgyát — a létezés új értelmét, a technikai és társadalmi változásoktól meg
bolydult világ új arculatát, a magatartás módozatait — ne csupán leírja, de é r te lm e z ze  is. Ez az 
értelmező igény nem azonosítható még szándékaiban sem a klasszikus regény totális képével, 
másfelől viszont mindig valami általánosra irányul, az egyetemes érdekűt igyekszik láthatóvá tenni. 
Még akkor is, ha egy-egy regény bevallottan az író sejtéseiről, feltevéseiről beszél. A gondolati 
regény a jelenségek új kapcsolatrendszereire igyekszik fényt deríteni úgy is, ha azokat csupán 
„racionális intuícióval” megsejtette, de teljes egészében, minden vonatkozásában még nem lát
hatta át. A regény, anyaga részint tehát k ö v e tk e z te té s e k b ő l  épül, annak megfelelő erősségben, hogy 
az író gondolatilag mekkora területet képes „beteríteni” . Ezzel a módszerrel a múlt átvilágítható, 
a jövő érzékelhető, a jelen pedig — többé-kevésbé — megérthető.

A parabola-regény legyen az jelenábrázoló vagy történelmi tárgyú — az elbeszélés funkcióját 
gyökeresen átértelmezi. A példázatregényben az epikum hordozta témavilág legfeljebb nagyon 
szűk értelemben anyaga az alkotásnak, legtöbb esetben csak külső formája. A parabola hipoté- 
tikus viszonyokat, helyzeteket teremt. így van ez még a történelmi tárgy esetében is. Egyszerűen 
és némi túlzással fogalmazva : az író keres egy témát s kitalál hozzá egy történetet, hogy mindazt, 
amit a világról gondol, regényszerű keretben mondhassa el. Míg az esszéregény, ha csökkentett 
érvénnyel is, az életábrázoló epika hagyományos elbeszélő funkcióját megőrzi, a parabola
regény teljesen mellékes módon képzeli a cselekményt. Ha témát a múltból merít, az is csak keret 
az író számára ; lehetőség, hogy példázatát előadja. Akkor is a jelenhez fordulva beszél, a kortárs 
olvasóhoz szól közvetlenül, az epikai „áttételek” mellőzésével; a történelmi események és szerep
lők feladatköre az írói tételek kifejtésére korlátozódik. A téma arra való, hogy szabad kezet adjon 
az írónak etikai célzatú mondanivalója, az ember helyzetére vonatkozó eszmei kifejtésére. A 
parabola írója „helyzeteket” szerkeszt, éppen nem átlagosakat, mindennapiakat, hanem külön
legeseket, kivételeseket. Alakjai gyakran jutnak határhelyzetbe, válságos pillanatba, s életük for
dulópontján a nagy emberi értékek mellett vagy ellen kell dönteniük. Például arról, hűek marad- 
nak-e az emberi tisztességhez vagy árulókká válnak. Ezekben a sorsdöntő helyzetekben az ember 
valódi énje mutatkozik meg, mert nagy erkölcsi és lelki erőkifejtésre kényszerül, nem védi kon
venció, társadalmi rang, a mindennapi élet értekezési normája. Ilyen helyzetekben az író eszméi 
akadálytalanul szólalhatnak meg, mintegy sűrített állapotban, s a világot mozgató erők is lénye
gükre meztelenítve mutatkoznak meg. Az ember „lényegét” igyekszik föltárni, a jó és a rossz 
érvényes normáját megfogalmazni, ennek érdekében értékrangsort állít föl az emberi magatartás- 
formák között. Ezért gyakori, hogy hőseit fekete-fehér színezésben jeleníti meg. Hangnemére 
az ítélkezés feltétlensége üt bélyeget; pátoszát az igazságot kutató és kimondó eltökéltségből 
meríti. Ez a regénytípus b izo n y íta n i akar valamit; mindig olyasmit, ami az emberi létezés általános 
problémája, és amely tetszés szerinti tér- és időkoordinátában is elhelyezhető.

A „lényegre” törekvés magyarázza, hogy a parabolaregény a bővérű mesélő regénnyel össze
hasonlítva többé-kevésbé mindig elvont szerkezetet mutat. Az író a példázat tanulságaira össz
pontosítja figyelmét, miként tételdrámáiban Brecht és Sartre teszi, az epikus cselekményt hátrál-
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lató szövevénynek érzi. Hősei ezért válnak gyakran szimbólummá, egy elv, egy tévedés jelképévé- 
Ám amit ez a regénytípus veszt, az epikus érzékletesség mellőzésével visszanyerheti gondolati- 
erkölcsi komolyságával, a nyugtalanító kérdések fölvetésével. S ezzel teljesíti a mai regény 
legidőszerűbb hivatását.

P O M O G Á T S  BÉLA

T e c h n ik a ,  tu d o m á n y ,  reg én y
A regény „halálát” — mint kritikusokat és regényolvasókat szorongató víziót — több alkalom
mal is felrajzolták a kultúrfilozófusok. A modern regény alakváltó forradalmai idején — Proust, 
Joyce, Virginia Woolf és mások művei nyomán — már beszéltek arról, hogy a regény agonizál, 
hogy a klasszikus forma felbomlása a műfaj élettörténetének végét sejteti. Holott csak egy újabb, 
igaz, radikálisabb átalakulást hozott az idő, mint a regény története során már annyiszor. A hat
vanas évek formakereső kezdeményezései — például a francia „nouveau roman” — ismét napi
rendre tűzték a regény jövőjét érintő kérdéseket és aggodalmakat. De nemcsak ezek, nemcsak a 
kísérleti regény újabb, sokszor meghökkentő eredményei. A regényműfaj sokak szerint mélyebb 
válságban van; s az újító, formaromboló és formateremtö törekvések csupán ennek a válságnak 
a tünetei.

Vannak írók és filozófusok, akik még általánosabb válságról beszélnek. Szerintük — részben 
az emberi társadalom nagy metamorfózisai, részben a tudományos-technikai forradalom vív
mányai következtében — egész kultúránk átalakulás előtt áll, s a műfajok sorsa valójában csak 
ennek az átalakulásnak a függvénye lehet. Marshall McLuhan, a nagy feltűnést keltő kultúr- 
bölcselő egyenesen a „gutenbergi” civilizáció, vagyis a „nyomtatott kultúra” bukásáról beszél, 
és egy új, elektromagnetikus civilizáció eljövetelét hirdeti. Ebben a civilizációban az elektromos 
energiával működő modern információs csatornák fogják átvenni a könyvek helyét. S ha nem lesz 
könyv, a regényműfaj is természetszerűleg múzeumba kerül.

Manapság valóban tanúi vagyunk a gépesített kultúra előretörésének: a film, a rádió, a magne
tofon és a televízió mintha háttérbe szorítaná a könyvet, az „elektromagnetikus” információ a 
nyomtatott betűt. Új műfajok szorítják ki a régieket: a film, a rádió fél évszázados sikerei után 
a televízió teremt új kifejezési eszközöket, következésképp új műfajokat. Az emberekben van 
egyféle természetes igény a mese, a történet iránt ; saját sorsukra és saját kérdéseikre keresnek 
eligazító válaszokat a fiktív történetek alakzataiban. A népi kultúra szintjén a mese és a mítosz, 
a civilizáció közegében a regényirodalom elégítette ki ezeket az igényeket. S most, úgy tetszik, 
a televíziójáték, a televíziós film készül magára vállalni a hagyományos funkciót.

Csakhogy sokan félnek attól, hogy a gépesített művészet — éppen tömegigényeket kielégítő 
voltánál s az iránta mutatkozó hatalmas keresletnél fogva — nem teljesíti kellően a regénytől 
örökölt feladatokat. A regényirodalom jobb szintjén alakot öltő őszinte igazságkeresés és művészi 
igényesség — mondják — rutinos fordulatokká és olcsó fogásokká válik a születő új műfaj ter
mékeiben. Valóban, nehéz lenne azt mondani, hogy ezek az aggodalmak jogosulatlanok. Az 
elektronikus csatornákon érkező epikus anyag többnyire valóban nem autentikus, a művészi 
alkotás sokszor kulturális iparrá hígul a televízió műtermeiben.

De talán éppen ez a helyzet jelenti a regény fennmaradásának zálogát. Az új elektronikus mű
vészetek — a filmtől a televízióig — általában kevésbé igénylik az alkotó személyiség jelenlétét, 
mint az irodalom. Nem véletlen, hogy az új művészetek legjelentősebb alkotó személyiségeinek 
gyakran igen nehéz ellenálláson kell mondandójukat átverekedniük. A televíziós játék nem „egy
személyes” művészet, mint az irodalom, egész apparátust kíván, az apparátus összeműködését 
igényli, létrehozása sokszor tetemes költséget jelent. Vagyis az alkotás szintje mellett ki kellett 
alakulnia az organizáció szintjének is, s ezen a szinten jobban érvényesülnek a kommersz elemek. 
Ám éppen ezért a televíziós műsor nem töltheti be a regény helyét. Sőt általában azt tapasztaljuk, 
hogy az elektronikus csatornákon érkező művészet is a regényre szorul. Az adaptációk sokasága 
igazolja ezt. Igaz, egyre több ember ül a képernyő elé, s világszerte egyre nagyobb mértékben 
növekszik a műsoridő, de azért a nyomtatott könyvre is szükség van. A regényirodalom által fel-
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tárt valóság, a műfaj legjobb hagyományaiban gyökerező igazságkeresés és eligazító erő ma is 
új életet adhat a regénynek, mint változatos története során annyiszor. Nem hinném, hogy a 
vizuális művészetek végképp ki tudnák szorítani az olvasást.

Gondolom, sokkal nagyobb problémát jelent az a kérdés, hogy vajon a társadalom- és ember
tudományok munkamegosztása és információtermelése idején tud-e újat mondani a regény. A 
tizenkilencedik század regénye ugyanis részben a társadalomtudományokat helyettesítette: a 
történetbe ágyazott hatalmas ismeretanyag informálta a társadalom szociológiai helyzetéről vagy 
az ember pszichológiai sajátosságairól a kor eligazodni vágyó emberét. Sőt gyakran olyan fel
ismeréseket sejtett meg, amelyekre csak később jutott a szaktudomány. Balzac szinte a modern 
szociológia érzékenységével és egzaktságával vizsgálta a francia társadalom általa kiválasztott 
„mintasokaságait”, csoportjait és rétegeit; Dosztojevszkijről pedig közismert, hogy a modern 
lélektan felismeréseit előzte meg. A regényirodalom mintegy előre jelezte, anticipálta a későbbi 
tudományos információt.

Korunkban a regény és az „embertudományok” viszonya alapvetően megváltozott. A szocio
lógia különböző módszereinek kifejlődése idején, a pszichológia természettudományos feltöltő- 
désének eredményei mellett illúzió lenne azt hinni, hogy a regénynek ma is éppolyan információ- 
közvetítő szerepe van, mint mondjuk Gogol és Stendhal, Balzac és Thackeray napjaiban. Sokan 
végképp le is számoltak ezzel a szereppel. Alain Robbe-Grillet a P ou r un nouveau rom an  és Natha
lie Sarraute a V é r e  du sou pçon  lapjain — mindkét könyv a francia „új regény” teoretikus meg
alapozását adja — kihívóan meg is fogalmazzák azt a véleményüket, hogy az információt kínáló 
regény ideje lejárt.

Vajon igazuk van-e? Vajon valóban a regény hagyományos információs tartalmának — legyen 
ez szociológiai, filozófiai vagy lélektani — válsága kényszeríti-e ki a kor formaromboló és forma
kereső kísérleteit?

Nem hinném, hogy a regény ma már nem hordozhat társadalmi vagy embertani információt. 
Igaz, a tudományok igen differenciálódnak, szinte osztódásszerűen szaporodnak és specializálód
nak, hogy fel tudják dolgozni a társadalomról és az emberről érkező s felkutatott hírek hatalmas 
tömegét. Ma már a szociológia, az ethnográfia,a biológia és a lélektan is számtalan résztudomány
ra oszlik, s legfeljebb néhány kivételes tudós tudja áttekinteni egy-egy szaktudomány globális 
ismeretanyagát. A szakosodás az információözön terméke volt, s maga is további lehetőségeket 
teremtett ahhoz, hogy az ismeretek minden eddigit meghaladó mértékben áradjanak a tudomá
nyos műhelyek és a közönség felé. Ma már — találó metaforával — az információk „robbanásá
ról” beszélhetünk. A tudományos differenciálódás azonban „részekre tördelte” azt az egységes 
képet, amit a tegnap embere alakíthatott ki a világról. A sokak által emlegetett szakadék, amely 
a humán és a természettudományos-műszaki civilizáció között keletkezett, valójában ennek a 
szakosodásnak és „részletekre törésnek” a következtében jött létre.

A „részleteket” — úgy tetszik — megint csak az alkotó emberi személyiség : a filozófus és az 
író tudja kohézióba fogni, egységes világképpé, akár látomássá összeállítani. Ez a lehetőség 
jelentheti a regény fennmaradásának zálogát. A regényíró ugyanis olyan elemeket, információs 
rétegeket kapcsolhat össze szerves egésszé, melyeket a szaktudományok szinte végérvényesen 
elszakítottak egymástól. A kor tudományos eredményeinek birtokában a regényíró ismét egységbe 
foghatja a társadalom- és embertudományokat, egységes képbe rendezheti a szaktudományok 
differenciálódása során széttöredezett ismeretanyagot. Vagyis helyreállíthatja azt az egységet, 
ami a valóságban is tapasztalható ; így adva korszerű tartalmat annak az esztétikai követelmény
nek, amely az irodalomtól a valóság visszatükrözését várja. S valóban, a gyakorlatban is azt látjuk 
hogy a társadalom- és embertudományok ugrásszerű fejlődése nem teszi feleslegessé a regényt. 
Egyetlen példát szeretnék említeni. Ismeretes, hogy az Egyesült Államokban milyen gazdag 
a szociográfiai irodalom, hogy a deskriptiv szociográfiai módszer milyen értékes eredményeket 
hozott. David Riesman, C. Wright Mills és Whyte tevékenységére gondolok. Az ő munkájuk 
mégsem tette feleslegessé a legújabb amerikai regényt: Mailer, Bellow, Malamud, Salinger, Ca
pote, Styron, Updike és mások műveit. Az írók ugyanis nemcsak szociográfiai rétegfelvételeket 
adnak, mint a szociológusok, hanem egységes képpé, alkotássá rendezik a valóság általuk felismert 
jelenségeit és összefüggéseit.

Ugyanezt a szerepet töltik be a szocialista országok regényirodalmai. A társadalomtudományi 
kutatás más minőséget hoz létre; s noha erre is egyre égetőbb szüksége van a szocialista társada
lomnak, nem nélkülözheti a regényt. A regény foglalja egységes képbe a szocialista társadalom
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ban élő ember helyzetét, sorsát, törekvéseit. Egy olyan valóságot fedez fel és ábrázol, amelynek 
irodalmi bemutatása korunk nagy művészi feladatai közé tartozik. Olyan információkat hoz, 
amelyeket egyelőre még nem is gyűjtött össze a szociográfia vagy a pszichológia.

S ugyanez mondható el az úgynevezett „harmadik világ” regényirodalmáról. Ázsia, Afrika 
és Latin-Amerika világát, helyzetét most kezdi csak felfedezni a világközvélemény. E három kon
tinens regényirodalmára még igen nagy információs feladatok várnak. S információs feladatokat, 
sőt „előrejelző” funkciót tölt be korunk egyik népszerű műfaja: a tudományos-fantasztikus re
gény is. A jövőre tekintő emberiségnek a futurológusok jelzésein kívül ez a műfaj kínálja a legtöbb 
— sokszor hitelesnek látszó — információt. És hátha a fantasztikus könyveket is úgy fogja 
igazolni az idő, mint a tizenkilencedik század lélektani ábrázolását a huszadik századi pszichológia?

K E N Y E R E S  Z O L T Á N

H a g y o m á n y o k o n  á t  a z  ú j í tá sh o z
Alberto Moraviától egyszer megkérdezték, hogy mi a véleménye a regény jövőjéről. így válaszolt : 
„A regényt — amilyennek mi ismertük a XIX. században — Proust és Joyce egyszer s mindenkorra 
megölte. Ők voltak az utolsó XIX. századi írók, hatalmas írók. Úgy rémlik, mintha most a „ro
mán à idée” felé haladnánk, vagy a dokumentumregény felé, az eszmék vagy a tudományosan 
regisztrált életfolyamat regénye felé, megszerkesztett jellemek és lélekrajz nélkül. Világos az is, 
hogy a jó regény bármilyen lehet, de most két forma kerül előtérbe, az esszéregény és a dokumen
tumregény, vagyis valami, ami egyszerűen csak történik az emberrel, quelque chose qui arrive. 
Az élet a mi korunkban kétfelé ágazott, s az egyik a tömeg, a másik az értelmiség útja. A tömeg 
élete csupa esetlegesség, az entellektüelé csupa filozófia. Nincs már polgárság, csak tömeg és 
értelmiség.”

Mindig gyanús, ha egy irodalmi folyamatról az írók ilyen szabatosan és tárgyilagosan beszél
nek; ha a fogalmak nyelvén ilyen pontosan és hűvösen fejezik ki magukat. Ilyenkor gyanítható 
ugyanis, hogy valami baj van a megelevenítés nyelvével. Ha az író cselekvőén részt vesz egy iro
dalmi mozgalomban, akkor vagy hebegni-habogni és köntörfalazni szokott vagy pedig szenvedé
lyesen beszél róla. A tárgyilagosság nála a távolságtartás jele. Már a kritikáé. Mint alighanem Al
berto Moravia esetében is, akit inkább lehet a realizmus vagy a naturalizmus követőjének minő
síteni, mint annak az irodalmi folyamatnak, amelyről nyilatkozott. A képlet tehát úgy áll, hogy 
az „újításról” beszél, és közben többé-kevésbé „hagyományosan” ír.

Na, de mi is az „újítás” és mi a „hagyomány” és különösen mi a „többé-kevésbé” ? Mégpedig 
nemcsak Moraviánál, hanem általában a mai regényirodalomban.

Amikor hajdanán, a regénytörténet időszámításának kezdetén a pikareszkből lassan kialakult 
a tulajdonképpeni regény, akkor első rendezőelve a linearitás volt. Egyetlen vonalon — olykor 
szó szerint : pl. Fielding Tom Jones-ja a Somerset — London postakocsi járat vonalán — játszódott. 
Az első regényújítást tehát az jelentette, amikor egy századdal később az ún. nagyrealizmus fel
bontotta ezt az egyszálúságot több egymásba fonódó, egymást keresztező szálra. Legalább olyan 
mértékű formabontás volt ez, mint később Prousté és Joyce-é. Az olvasó csak kapkodta a fejét, 
ki hová tartozik, és bosszankodott, amikor a legizgalmasabb epizódok kellős közepén változott 
a szín, és egy másik cselekményszálba kellett átváltania, hogy esetleg csak 80—100 lappal később 
térhessen vissza. Ez a regénytípus a főcselekményt motiváló kitérők, mellékesemények és anek
doták látszólag kusza, valójában nagyon pontosan elrendezett szövevényéből állt. Éppen azt 
sugallta, hogy a világ elrendezettsége csak a kusza felszín alatt érhető tetten. És kinek sikerül ez? 
A cselekvő embernek, aki küzd valamiért, akinek célja van. Ez a regénytípus csodálatos müveket 
hozott létre. Gazdagsága kifogyhatatlan, minden olvasó bátran válogathat benne ízlése, alkata és 
érdeklődése szerint.

Gyakran már a nagyrealista regény is arról szólt, hogy a cselekvő ember aközben ismeri föl 
a világ lényegét, miközben kudarcot vall, miközben elveszíti a cselekvés iránt az illúzióit. Már a 
nagyrealista regény is gyakran nem a cselekvés győzelmével, hanem kudarcával ért véget. A 20. 
századi regény első „új hulláma”, Proust és Joyce kísérlete azt kutatta, mi lehet az oka annak,
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hogy a cselekvő emberi tett körül egyre fogy a levegő a modern polgári világban. Elsősorban a 
cselekvés egyik alapfeltételét : az időt vizsgálták meg, pontosabban az ember, mégpedig az izolá
lódó, elmagányosodó ember időélményét. Abból az emberből, abból a teljes személyiségű ember
ből, aki a 18. század regényében még a fél világgal bírókra kelt, és ha kellett, egy lakatlan szigeten 
is civilizációt teremtett, ekkorra már Bloom úr lett, akinek legfeljebb csak reflexiói voltak.

A z alapvető időélmény ebben a regényvilágban a múlt idő volt. Mégpedig nem az elbeszélő 
író múlt ideje, aki múlt időben beszél, hanem a „mesében” részt vevő szereplők állandó múlt 
ideje. A cselekvés szerepét átvette az emlékezés és az emlékképi asszociáció. Azt mondta ezzel ez a 
regénytípus, hogy a körülvevő világ mélyére már nem a cselekvés, hanem csak az emlékezés köz
ben lehet látni. Mégpedig nem is akármilyen emlékezés közben. Bergson és nyomában Proust 
megkülönböztették egymástól az „akaratlagos emlékezés” és az „akaratlan emlékezés” fogalmát. 
Az előbbi — amikor az ember tudatosan kutat, keres az emlékeiben — csak nagy erőfeszítés árán 
hoz némi eredményt, az utóbbi viszont egészen éles képeket emel ki a tudat mélyéről; mégpedig 
minden erőlködés nélkül, egyszerűen úgy, hogy az embernek egy ízről, egy szagról, egy látvány
ról, maga sem tudja hogyan, egyszerre csak eszébe jut egy arc, egy mozdulat, egy személy.

A  regény, abban a kísérleti hullámban, amelyet leginkább Proust és Joyce nevével szoktak meg
jelölni, bár Artur Schnitzlertől Virginia Woolfig sok más író is részt vett benne, lassan visszavo
nult a külvilágból a lélek belső övezetébe. Ennek a regénynek már alig volt elbeszélhető meséje, 
mert egy olyan világot kívánt megjeleníteni, amelyben egyre kevesebb szerepe lehetett a cselekvés
nek, és ezért az ábrázolóeszközökből is száműzték a cselekményt.

Úgy is mondhatnám, a regény poetizálódott. A műfajok nagyfokú átalakulásának és keveredé
sének idején nincs is ebben semmi meglepő: a líra drámai lett, a dráma epikus, az epika pedig 
lírai. Ha valaki az Ulyssest a nagyrealista regény szerint kezdi olvasni, akkor bizony az első olda
lak után leteszi, és többé nem is veszi kézbe, olyan unalmasnak találja. De ha a líra felől közeledik 
hozzá, és hömpölygő, áradó belső monológjait lírai vallomások gyanánt fogja fel, akkor talán 
megérinti a szöveg gazdagsága és a kifejezés szépsége. A lélek mélyén harmónia helyett drámák 
fogantak, a tettek helyén pedig líra tört fel. Joyce nem volt társadalmi forradalmár, sőt a század 
nagy társadalmi mozgalmaiból nem is sokat értett meg, de egy világállapot lehetetlenné válását 
kevesen ábrázolták nála élesebben és keserűbben.

Az első új hullám regényeiből már jobbára hiányzott a cselekmény, de még voltak jellemeik, 
ha nem tevékenykedtek is, de még léteztek bennük világosan körvonalazott szereplők. A z50— 60-as 
évek új hulláma, mindenekelőtt a francia „nouveau roman” a jellemeket vette célba. Mivel a 
hagyományos személyiség elvesztette meggyőző erejét, hiszen a társadalmi elidegenedés elszürkí- 
tette és megfosztotta dimenziójától, ezért ezek az írók megpróbálták közvetlenül lefordítani a 
társadalmi folyamatot a regény nyelvére, mégpedig a lehető legkevesebb fáradsággal: nem a 
társadalmon akartak segíteni, hanem az elnyűtt személyiséget akarták levetni, mint egy kopott 
ruhát. Nathalie Sarraute pl. azt hirdette, hogy többé nem szabad ragaszkodni az élő személyiség 
„ósdi kritériumához” . A modern regényíró, mondta, többé nem a személyiséget keresi, hanem 
„egy névtelen szubsztanciát” ; nem új típusokat teremt, hanem új valóságot.

Csakhogy miféle regényvalóság az, ami nem embereken keresztül nyilvánul meg? Fel lehetett 
bontani a cselekmény egyszerű linearitását, meg lehetett szüntetni a történeti időrendet, és helyet
tesíteni lehetett a pszichikai folyamatok belső idejével, redukálni lehetett magát a cselekményt is, 
külső események helyett a lélek köreit rajzolva rá — ezektől a regény még regény maradt, legfel
jebb a formája, a szerkezete és a témavilága változott meg. Az eltűnt személyiséggel azonban el
tűnt a regény is, és maradt helyette az antiregény, ez az egyszerre epikaellenes és értelemellenes 
műfaj, századunk szellemi válságtermékeinek legriasztóbb torzszülötte.

A műfaji újítás tehát egy fokon túl önmaga ellen fordul, és ahelyett, hogy felfrissítené, korszerűb
bé tenné a művészetet, felrobbantja, mint egy laboratóriumi baleset a kísérleti eszközöket. A 
formai újításnak tehát előttünk áll a legvégső példája. Persze nagyobb baj még nem történt, mert 
az „új regény” hívei többet beszéltek, mint cselekedtek, és nagyobb volt az esztétikájuk, ahol meg
tervezték, hogy majd mit fognak csinálni, mint az irodalmuk, ahol megvalósították volna a 
terveket.

Ami megtörtént, az mégis megtörtént, és nem lehet elfeledni. A tanulságaival számolni kell. Az 
„új regény” ugyan önmaga lehetetlenségét bizonyította be, de mégsem a „régi regény” javára 
sorakoztatott érveket: Robbe-Grillet, Sarraute, Butor és a többiek művészi kudarcai nem a XIX. 
század újraélesztésére hívnak fel. Természetes, hogy Proust óta nem lehet úgy írni, mint Proust
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előtt, s a korszerű regényírónak fel kell tudnia használnia a modern természet- és társadalom- 
tudományok eredményeit, ismernie kell a modern lélektant, és szüntelenül meg kell újítania a 
szótárát.

A „hagyományos” író nem más, mint a klasszikusok epigonja. A „többé-kevésbé hagyomá
nyos” író egészen más. Épít a műfaj hagyományaira, de szem előtt tartja, hogy a változó időt 
mindig a legkorszerűbb eszközökkel fejezze ki. A regényt nem a kísérlet szabad terepének, hanem 
az ember egyik társadalmi eszközének szánja. Nem elvont igazságokat és nem dogmákat akar ki
fejezni vele, hanem az emberi valóságot. Témája és célja az ember.

A hagyományos író nem teremt, csak utánoz. Az antiregény írója teremt ugyan, de egy ember 
nélküli világot. A „többé-kevésbé hagyományos író” típusokat teremt. Louis Aragon beszélt 
egyszer arról, hogy a típus ismeretelméleti fogalom: a valóság csak létezőt ismer, de az egyes 
létezőket nem csoportosítja és nem minősíti. A csoportosítás és minősítés az emberi megismerési 
folyamat dolga. Amit típusnak nevezünk, nem más, mint egy csoportosítási és minősítési folyamat 
eredménye. Don Quijote azáltal vált típussá, hogy Cervantes felfedezte és megírta, noha addig 
is létezett, de beleolvadt a minősítetlen tömegbe. Az igazi író dolga tehát, hogy minősítsen, még
pedig emberi minőségeket. Ezzel fejezi ki és teremti egyszersmind az emberi világot. Ezt a hiva
tását nem szabad elárulnia, e feladat vállalásában kell, ha úgy tetszik „hagyományosnak” lennie. 
S ha ezt teljesítette, akkor másodrendű kérdés, hogy milyen technikai eszközöket használ fel.

így, azt hiszem, az a „többé-kevésbé hagyományos” író, aki hagyományosan őrzi az emberi 
szolidaritást, de szüntelen újat alkot, ez teremti meg az igazán korszerű regényt. Az ő igazát hir
deti a modern nyugati regény Thomas Manntól, Hemingwaytól és Faulknertől Bellow-ig és 
Updike-ig. És az ő igazát hirdeti, mindenekelőtt a Szovjetunió és a szocialista országok irodalma 
Gorkijtól, Alekszej Tolsztojtól és Ivó Andricig, Solohovig, Leonovig, Németh Lászlóig és Déry 
Tiborig. Egyetlen témája van csak: az ember.

G R Á N I C Z  I S T VÁ N

A reg én y  é s  korunk
Marshall Mac Luhan torontói szociológia-professzor „Understanding Media” c. könyvével alapos 
felzúdulást idézett elő az irodalombarátok körében. A gyengébb idegzetűek nem mulasztották 
el az alkalmat, hogy kétségbeessenek és nagy sietséggel elméleteket gyártsanak az irodalom vég
órájáról. A pánikhangulat olyannyira úrrá lett magukon az írókon is, hogy Armand Lanoux 
a Pen-Clubok 36. mentoni kongresszusán kemény szavakkal átkozta ki a „kinyomtatott gondolat 
eme XX. századi Dzsingisz kánját”.

Pedig a problémákat aligha lehet ráolvasással és „Apage satanas” kiáltásokkal megoldani. 
Bevallom őszintén, én nem osztom a nyugati kritikusok pesszimista nézeteit, és ha arról hallok 
beszélni, hogy a televízió az írott betű sírásója, akkor önkéntelenül is Lev Tolsztoj Leonyid Andre- 
jevvel kapcsolatos megjegyzése jut eszembe: „Ijesztget ugyan, de én nem félek.” El tudom kép
zelni, hogy a könyvnyomtatás feltalálásakor a bárdok, troubadourok és minnesängerek körül
belül hasonló elkeseredéssel szaggathatták meg ruháikat a művészet állítólagos halála feletti 
fájdalmukban.

Ugyanakkor felelőtlenség, sőt súlyos hiba lenne, ha nem vennénk figyelembe azokat a reális 
veszélyeket, melyeket az új tömegközlési eszközök — a rádió, televízió, film, hanglemez, magneto
fon — rohamos elterjedése rejt magában. Természetesen nem könnyű feladat meghatározni 
a „mass media” térhódításának az irodalmi folyamat további fejlődésére gyakorolt tényleges 
hatását. Ha mégis megkíséreljük, akkor elsősorban a regényről kell szót ejtenünk, mert e műfaj
nak kell korunkban leginkább számolnia az eddig sohasem tapasztalt méretekben özönlő infor
mációáradat konkurrenciájával.

A regényt az idők folyamán már többször eltemették. Elég, ha itt csak a LEF teoretikusainak 
— Q. Brik, N. Csuzsak, B. Arvatov, Sz. Tretyakov — a klasszikus örökséggel való szakítást 
követelő és új formák kialakítását sürgető hangzatos deklarációira vagy arra a Szovjetunióban 
a 30-as években divatos állásfoglalásra emlékeztetünk, mely szerint „ez a burzsoá társadalom
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viszonyai között kitermelt műfaj” nem egyeztethető össze a szocialista művészet célkitűzéseivel, 
és a kapitalista renddel együtt pusztulásra van ítélve. Ezeket az elképzeléseket azután a gyakorlat 
olyan nagyszerű alkotásokkal cáfolta meg, mint Alekszej Tolsztoj „Első Péter”-e, Németh László 
„Égető Eszter”-e, Leonyid Leonov „Orosz erdő” és Hja Ehrenburg „Vihar” c. műve.

A regény tehát az előzetes jóslatok ellenére sem halt ki, de a jövőjéről folytatott eszmecserét 
mégis indokolttá teszi az a körülmény, hogy napjaink prózairodalmának néhány jelensége e 
műfaj metamorfózisáról tanúskodik. Arra a kérdésre, hogy ez vajon a válság, avagy a változás 
jele-e, még korai lenne egyértelműen válaszolni. Mindenesetre tény, hogy az utóbbi évek leg
nagyobb vitákat kiváltó, legtöbb új gondolatot ébresztő könyvei — terjedelmüket, kompozícióju
kat, funkciójukat tekintve — majdnem kivétel nélkül ellentmondanak a múlt századi regény ta
pasztalatából leszűrt definícióknak. Az írók mintha elbizonytalanodtak volna — nem mernek 
vállalkozni a társadalom minden rétegének életét bemutató hatalmas történelmi freskók elkészí
tésére, és a balzaci totalitásigény helyett a valóság kisebb darabjának pszichológiailag hiteles 
rajza került előtérbe. Belinszkij még teljes joggal nevezhette Puskin „Anyegin”-jét az „orosz élet 
enciklopédiájának” . Ma viszont a társadalomtudományok ugrásszerű fejlődése és differenciáló
dása következtében az emberrel és környezetével kapcsolatos „általános” szociológiai, pszicho
lógiai, történeti információk hordozójának szerepét a szakkönyvek vették át. Az érdeklődő 
minden fontosabb adatot megtalálhat a grafikonokkal és statisztikákkal ellátott tudományos 
munkákban, és a művész nem képes arra, hogy saját empirikus tapasztalatára támaszkodva 
versenyre keljen az őt minden oldalról körülvevő, a tudomány által felhalmozott óriási ismeret- 
anyaggal. Ezért szűkíti vizsgálódása körét, és hogy ne kelljen közismert dolgokat ismételnie, a 
valóság művészi modellálása közben csak a leglényegesebb momentumokra koncentrál: az em
bert életének legsorsdöntőbb pillanataiban szembesíti korával és a történelemmel. így zsugorodik 
össze a Hábetler család története Fejes Endre „Rozsdatemető”-jében — „Az Artamonovok” , 
„A Thibault család”, „A Buddenbrook-ház”, a „Forsyte Saga” regényfolyamától eltérően — 
néhány száz oldalas kisregénnyé. A mindent felölelni próbáló, részletező leírások helyett a figye
lem az em b erre  összpontosul. A második világháború borzalmai, a szovjet népnek a fasiszták 
ellen vívott hősi harca, melyet a történészek hat vaskos kötetben örökítettek meg, művészi hite
lességgel tárul fel az utóbbi évek kisregényeiben annak ellenére, hogy az események színhelye 
csak egy „talpalatnyi föld” , melyet ha törik, ha szakad meg kell védeni. Az epika drámai feszült
séggel telítődik a regényidő lerövidülése következtében. Sánta Ferenc „Húsz órá”-ba sűríti egy 
magyar falu felszabadulás utáni történetét, és Szergej Zaliginnak is elég két hónap eseményét 
ábrázolni ahhoz, hogy bemutassa a „Sósvölgy” lakóinak öntudatra ébredését, azt a gyökeres 
változást, melyet a forradalom idézett elő életükben.

A XX. kongresszus előtti konfliktustól mentes alkotásokkal ellentétben, napjaink prózája bőven 
vet fel megoldásra váró kérdéseket. A hatalom és forradalmiság, az eszmékhez való hűség prob
lémáit boncolgatja Sánta Ferenc „Az áruló”-ban, illetve Déry Tibor „A kiközösítő”-ben. De 
az aktualitások jegyében született művekre jó példa V. Akszjonov „Kollégák” c. kisregénye is, 
csakúgy, mint Csingiz Ajtmatov írásai. A „Gegenwartsroman” korát éljük, mely a je len n ek  szó! 
a je le n rő l. Szerkezetét tekintve nyitott, nem ad végleges megoldást, de azzal, hogy rákérdez ko
runkra és önmagunkra, arra készteti az olvasót, hogy eltöprengjen, és maga próbáljon meg a 
feltett kérdésekre választ találni.

Másfelől a regény hagyományos eszköztárának megújulása azáltal megy végbe, hogy egyre 
nagyobb szerepet kap benne a költőiség. Olga Bergholz „Nappali csillagok” című lírai naplója 
és V. Szolouhin „Harmatcsepp”-je a szerző szemével láttatja az eseményeket, és tulajdonképpen 
azokat a benyomásokat rögzíti, melyeket az események sodrába került egyén átél. Hasonló 
tendencia figyelhető meg Sütő András „Anyám könnyű álmot ígér” című regényében is, melyben 
a kollektivizálás folyamata az egyéni sors prizmáján keresztül örökítődik meg.

Az útkeresések sokszínűségét igen jól nyomon követhetjük az örök, és most a centenárium 
alkalmából különösen időszerű Lenin-téma legújabb feldolgozásait vizsgálva. V. Katajev „Kis 
vasajtó a falban”, Marietta Saginyan „Sorentói karácsony” vagy Gyurkó László „Lenin, október" 
című művei a legkülönfélébb irányzatok egymás mellett éléséről és ugyanakkor kétségbevonha
tatlan sikereiről adnak számot.

Az audio-vizuális hírközlési eszközök vitathatatlan hegemóniája egy sokkal komolyabb prob
lémát is fölvet. A televízió és rádió információs csatornáin keresztül a széles néptömegekhez eljutó 
ismeretek fő veszélye abban rejlik, hogy egy átlagízlést próbálnak kielégíteni. Sokan azt állítják ,
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hogy a felületes műveltség ilyen könnyűszerrel történő elsajátítása esetleg megkérdőjelezheti az 
irodalom létjogosultságát. William Faulkner egy 1963-as interjújában aggodalmát fejezte ki 
azzal kapcsolatban, hogy a képes újságok és a képregények elvonják az embereket a komoly 
művészi alkotások fáradsággal járó olvasásától. Való igaz, hogy a pszeudo-kultúra kétes értékű 
termékeinek tömegméretű inváziója meglehetősen leszűkíti az átlagolvasó választási lehetőségét. 
Még sem hiszem, azonban, hogy a Ray Bradbury által a „Fahrenheit 451°” című regényében meg
rajzolt fantasztikus kép a jövő társadalmáról valóra váljon. Optimizmusomat személyes élmé
nyeimmel szeretném alátámasztani. A moszkvai földalattin utazva meglepetéssel vettem észre, 
hogy az egyik utas társaitól eltérően nem újságot vagy folyóiratot szorongat a kezében, hanem 
egy meglehetősen vastag könyvet. Érdeklődésemre megmagyarázta, hogy mindennap munka
helyéről hazafelé menet harminc perc ideje van az olvasásra, és ez idő alatt tud csak Tolsztoj 
„Háború és béké”-jében elmerülni. Ez a rövid kis beszélgetés is azt bizonyítja, hogy az írott betű 
tisztelete nem veszett ki az olvasókból. A Tolsztojéhoz hasonló mélységű művek ma is megtalálják 
az utat az emberekhez, mert napjaink irodalmában is elsőrendű fontosságú az ember nevelése. 
Az olyan emberé, aki büszicén mondhatja el Eduardas Miezelaitis szavaival: „A földet újjáterem
tettem — Jobbá, gyönyörűvé, olyanná, Amilyen nem volt soha még!”

Hogy ez a munka a még ezután megszülető, napjaink jelentős történelmi változásait széles 
körű panorámába foglaló regényeposzokra hárul-e, vagy a jelenleg domináló kisregényekre, ezt 
csak a jövő dönti el.

A. T U R K O V

A re g é n y  — feg y v e r
A regény kríziséről, sőt haláláról folytatott eszmecserék nem újkeletűek.

A 20-as években Majakovszkij elég állhatatosan bizonygatta, hogy a Háború és békét hamaro
san nem fogják olvasni, mert olvasása rengeteg időt venne igénybe.

A múlt század második felében Szaltikov-Scsedrin szükségét érezte annak, hogy a regényt széi 
lesebb, tágasabb térségre vezesse, mivel túlságosan szűknek tűntek számára e műfaj korább- 
határai.

Most még nagyobb követelményeket támasztunk a regénnyel szemben, melynek pedig termé
szetesen nem túlságosan könnyű alkalmazkodnia az élet száguldó üteméhez és globális jellegéhez.

E műfaj mai állapotáról pontos diagnózist készíteni meglehetősen nehéz, és remélem, elnézik 
nekem a kerekasztal-értekezlet kezdeményezői, hogy az általuk javasolt kérdések olyan képzet- 
társításokat engednek meg részemről, mintha hálóval próbálnának bálnát kihalászni.

Ha a bálna döglött vagy megrekedt a sekély vízben, akkor ez lehetséges. De amint ismét a 
szokásos mély vízben érzi magát, úgy az első hatalmas farkcsapástól darabokra szakad a furfan
gosan csomózott háló. Sok író elégedetlensége a regényformával időnként a krilovi szemüvegre 
vágyó selyemmajom bosszúságát és háborgásátjuttatja eszünkbe. Úgy gondolom, hogy a regény 
mindig is éles fegyver marad. Csak tudni kell vele bánni.

Valamikor a huszárokat arra tanították, hogy egy csapásra szeljék ketté az agyagból készült 
próbababát. Az ügyetlen harcos kardja ilyen esetben sokszor reménytelenül beleragadt az agyag
ba. De ebben nem a kard volt a hibás.

Szerintem a regény éle még nem tompult el. Korábbi funkcióinak egyes részei lehetséges, hogy az 
információ rohamos áradatának következtében most háttérbe szorulnak (nekem már volt szeren
csém a Voproszi Lityeraturi hasábjain utalni arra az analóg szituációra, melybe a festészet került 
a fényképezés és a mozi léttrejöttekor). Mit tegyek még hozzá ? Folytatja útját a rakéta, amely meg
szabadult egyik fokozatától, és most növeli sebességét.

Engem a realista regény fejlődésének néhány aspektusa sokkal jobban izgat. Különösen azok, 
amelyek a különböző politikai rendszerek harca idején az irodalom szerepével kapcsolatosak.

Egy divatos analógiára utalnék a tudománnyal. Niels Bohregyik beszélgetése során azt követelte, 
hogy legyen a tudósnak joga bármilyen kísérletet folytatni függetlenül a kísérletek végső gyakor
lati eredményétől. A történelem azonban már bebizonyította, hogy egyáltalán nem veszélytelenek 
a tudomány gyümölcsei a mai körülmények között.
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A realista regény fegyvere olyannyira éles, hogy időnként az író a tudóshoz hasonló kételyek 
között szenved, és azon töpreng, hogy laboratóriumából nem jut-e ki esetleg olyan felfedezés, 
amelyet a gonoszság érdekében lehetne felhasználni.

Másik oldalról az író, ha erre az útra lép, túlságosan óvatosnak is bizonyulhat, minden oldalról 
biztosítani akarja magát, és igy szerencsétlenül eltompítja fegyvere élét.

Vagy nem ez az igazi dilemma? Ez a kérdés, őszintén bevallom, sokkal jobban nyugtalanít 
engem, mint azok, amelyek a kerekasztal körüli beszélgetéseink során elhangzottak.

S Z .  M A S I N S Z K I j

A reg én y rő l  á l t a l á b a n  é s  a  
mai regényrő l  — r é s z le t e ib e n

A jövendőmondók dicsősége nyilvánvalóan nem hagyott nyugtot Ralph Emersonnak, a múlt 
századi amerikai költőnek és filozófusnak. Egyik kinyilatkoztatása olyannyira felvillanyozta a 
korántsem ismeretlen Henry Miller képzeletét, hogy az mottóul használta fel a 30-as évek elején 
,,A  rák ösvénye” c. sikamlós regényében: „Idővel a regényt kiszorítják a naplójegyzetek és az 
önéletrajzok, melyek érdekfeszítő olvasmánnyá fognak válni, ha az ember megtanulja múltjának 
eseményeiből kiválogatni azt, amit valóban átélt, és képes lesz az igazságot hitelesen leírni.” 
Milyen szórakoztató kollekció jönne létre, ha valakinek eszébe jutna összegyűjteni az ehhez 
hasonló jóslatokat, melyek gomba módra elszaporodtak századunkban ! És milyen mulatságos 
regényt lehetne írni ennek az „anti-regénynek” az alapján!

Mi, a kerekasztal értekezlet résztvevői, mindannyian egyformán értékelünk egy nem kis fon
tosságú körülményt: az évtizedek óta eget-földet rengető apokaliptikus próféciák a regény jövő
beni sorsát illetően nem bizonyultak helytállónak. A regény, a szkeptikusok komor előrejelzéseivel 
nem törődve, folytatja, mintha mi sem történt volna, nyugodtan földi létét, él és virul, bár időről- 
időre „új bőrbe bújik” .

Valószínűleg egyetlen irodalmi műfaj sem esett át az utóbbi évszázad folyamán olyan bonyo
lult és érdekes fejlődésen, mint a regény. És ezzel együtt egyetlen műfaj sem árult el ilyen bámu
latos életképességet, mint éppen ez.

A regény strukturális formái — ugyanúgy, mint stilisztikai ismertetőjegyei — szokatlanul 
váltakoznak. Minden bizonnyal nincs még egy műfaj, mely ennyi változatot hozott volna létre. 
Pillantsanak, például, az orosz irodalom történetére — a regénynek hány különféle típusát lehet 
benne megtalálni! Verses regény, elbeszélésregény, regény-poéma, biografikus regény, levélregény, 
önéletrajzi memoárregény, regényeposz . .  . Alighanem minden nagy író megteremti saját 
„regénymodelljét”. És még a regénynek arról a „törvényszerű” típusáról is kiderül, mely általá
ban Goncsarov és Turgenyev, Tolsztoj és Dosztojevszkij nevéhez kötődik tudatunkban, hogy 
egyáltalán nem tekinthető egyszer s mindenkorra véglegesnek, mivel esetről esetre jellegzetes 
eltéréseket mutat a klasszikus regénynek attól a „hagyományos” típusától, melynek alapjait 
a múlt században Balzac, Stendhal és Dickens rakta le.

A regényről folyó jelenlegi vitákban erre a körülményre korántsem fordítanak mindig 
kellő figyelmet. Legalábbis úgy tűnik, hogy beszélgetésünk résztvevői közül senki sem számolt 
elméletében a regény „többértelműségével” és struktúrájának rendkívüli sokféleségével. A regény
ről, múltjáról és jelenéről legtöbbször sommása nyilatkoznak. Pedig ez az eljárás aligha gyü
mölcsöző

És még egy általános megjegyzés. A modern regény problémái elválaszthatatlanok azoktól a 
folyamatoktól, melyek az irodalom egészének fejlődését nyomon kísérik. Nemcsak most áll így 
a helyzet, így is volt mindig.

A regény valamikor forradalmat hajtott végre a művészi gondolkodás jellegének és az élet
ábrázolás formáinak viszonylatában. Az epikus költészet főleg a történelmi valóságnak — vagy 
a valóság szerves részének tekintett mítoszoknak — felidézésén alapult. A regény a kitalált 
események és jellemek ábrázolására helyezte át a súlypontot. És bebizonyosodott, hogy ez az író
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fantáziája által teremtett költői világ csodálatos erővel képes hatni az emberekre. És ilyen szem
pontból igaza van Sartre-nak, mikor azt mondta: „minden író hazug; azért hazudik, hogy igazat 
mondjon” . Az élethez közel álló formákban tárva fel a valóságot, a regény az író által kitalált 
események és emberi sorsok teljes hitelességének illúzióját kelti. Ezáltal egy második valóság 
keletkezik, mely pontosan olyan eredetinek tűnik, mint az, amelyben a reálisan létező emberek 
élnek.

A regényt a jellemek ábrázolásának szüntelenül tökéletesedő plaszticitása bizonyos mértékig 
a drámához közelítette. Meg egyébként is az irodalmi műfajok már régen feladták a valamikor 
rájuk jellemző elzárkózottságot. Kihaltak a „tiszta” műfajok, melyekkel ilyen minőségben 
csupáncsak az irodalomelméleti tankönyvek lapjain találkozhatunk. Ügy gondolom, nagyon 
ésszerűen jegyezte meg „kerekasztal” beszélgetésünk egyik résztvevője — Kenyeres Zoltán —, 
hogy ma a regény líraibbá vált, a drámában pedig állandóan erősödik az epikus elem. A műfaji 
„diffúzió” szemmelláthatóan hatalmába kerítette a nemzeti irodalmak többségét.

Ennek a folyamatnak egyébként meglehetősen régi története van. Ismét csak az orosz irodalom 
példájára hivatkozhatom.

Kiváló költőinket és prózaíróinkat ellenállhatatlanul és — azt lehet mondani — ösztönösen 
vonzotta a dramaturgia. A „Borisz Godunov” nélkül nem lehet elképzelni Puskint, mint ahogy 
Lermontovot sem az „Álarcos bál” nélkül. Még az olyan nyilvánvalóan epikus tehetségű író is 
mint Lev Tolsztoj, a drámában kereste az „önkifejezés” módját. Dosztojevszkij egyetlen szín
darabot sem írt. Viszont úgy tűnik,nincs „A Karamazov testvérek” szerzőjén kívül még egy olyan 
prózaíró, akinek művészetében a dramaturgiai indíttatás ilyen hatalmas erővel nyilvánult volna 
meg. Az orosz élet robbanóanyaggal telített szociális konfliktusai szinte maguktól kéredzkedtek 
drámai művekbe, melyek nem mindennapi temperamentummal és közvetlenséggel juttaták ki
fejezésre az egész XIX. századi nagy orosz irodalom hazafias pátoszát.

Ez — egyik oldalról. Másik oldalról pedig megállapíthatjuk, hogy a XIX. századi orosz dráma 
felettébb nyíltan vonzódott az epika felé. A „Borisz Godunov” és a „Vihar”, az „Élő holttest” 
és a „Három nővér” és még rajtuk kívül az orosz klasszikus dramaturgia sok más kitűnő alkotása 
magán hordja az epika különféle ismertetőjegyeit. Az itt megnevezett színdarabok tulajdonképpen 
drámai formába öntött regények, a valóság epikus felidézésének rájuk jellemző nagyvonalúságává 
és lendületével.

A regény a legszintetikusabb műfaj, mely magába sűríti a többi műfaj felfedezéseit és ered
ményeit. Bolgár barátunk, Pantelej Zarev joggal jelentette ki, hogy a regény a legmesszebb menő 
tiszteletet érdemli, mint az emberiség fáradhatatlan szorgalmú segítőtársa a lét alapvető kérdéseire 
adandó válasz megkeresésében. A regény más műfajoknál tüzetesebben képes tanulmányozni a 
modern világ problémáit, mivel a regényíró már természeténél fogva egyesíti magában a filozófust 
és szociológust, a történészt és pszichológust, a józan elemzőkészséget és a költői ihletet. Éppen 
ezért a regényíró előtt nyílik lehetőség arra, hogy legmélyebbre hatoljon le az emberi lélek titkos 
rejtekeibe. Ralph Fox még a 30-as években úgy nevezte a regényt, mint a világ megismerésének 
legtökéletesebb eszközét, amit valaha is kidolgozott az emberiség művészi gyakorlata. A regény 
valóban mindenható. És óriási érdemei vannak a mai civilizáció szellemi fejlesztésében.

A modern regényről folytatott vitában állandóan a múlt nagy árnyait nyugtalanítjuk. És nem 
ok nélkül. A klasszikusok tapasztalata folyton beleavatkozik mai dolgainkba. Ráadásul teljesen 
függetlenül attól, hogy mi miként viszonyulunk ehhez a tapasztalathoz.

Alain Robbe-Grillet kifejtette, hogy „a hagyományos regénynek olyan eszközként való védel- 
mezését, mely állítólag még ma is alkalmas a világ művészi ábrázolására, csalásnak tartjuk, amin 
nem is lepődünk meg, ha a francia polgári kritikusok tolla alól kerül ki, hiszen teljesen természetes, 
hogy igyekeznek kitartani a pusztuló burzsoá értékek mellett; de ugyanez a csalás megdöbbentő, 
ha az ország forradalmi íróinak tollából származik, vagy szájából hangzik el. Ismerős motívumok ! 
Szemmel láthatólag nem sok változik a Nap alatt! Félévszázaddal ezelőtt a mi hazai futuristáink, 
rettenetes forradalmároknak képzelve magukat, azt hitték, hogy Puskint és Dosztojevszkijt ki 
kell dobni a Jelenkor Gőzhajójából, tíz évvel később pedig Viktor Sklovszkij a regényt „kihunyt 
csillag fényének” nyilvánította. Azt hihetnénk, hogy a könnyelmű nihilizmus a múlt magasztos 
hagyományai iránt már régen korszerűtlenné vált. És tessék! A történelmi leckék egyeseknek nem 
olyan könnyen mennek a fejébe . . .

A „nouveau roman” — a „tudatfolyam” iskolájához hasonlóan — nem egyszerűen éles elméjű, 
leleményes toliforgatók találmánya volt. Ezeknek a jelenségeknek az alapjában néminemű
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örvényszerűség rejlik, mely a kapitalista társadalomban és a polgári tudatban lejátszódó bizonyos 
folyamatokat tükrözi vissza. A dekadens világlátás megnyilvánulási formái rendkívül sokfélék. 
Gyökerük azonban közös : az ember és a társadalom között fennálló diszharmónia, a világ fel- 
daraboltságának és embertelenségének érzete. Az emberek ebben a világban izoláltnak, egymástól 
elidegenedettnek érzik magukat, és ezzel együtt erőtlennek, ahhoz, hogy megismerjék az élet 
viszontagságainak igazi okait — mintha felfoghatatlan irracionális erők tragikus hatalmának 
rabságában sínylődnének. A világ — káosz, mely nélkülözi a racionális elvet és nem engedelmes
kedik az ész kontrolljának. A világ megismerhetetlenségének elfogadása és annak a lehetőségnek 
elvetése, hogy az emberek megismerhetik egymást, a tárgyi leírásokkal való túltelítettség és az 
egocentrikusán értelmezett, társadalomból és történelemből kiszakított személyiség antipszicho- 
logikus megközelítése, valamint a „nouveau roman” koncepciójának sok más eleme nem teremti 
meg az előfeltételeket a modern valóság bonyolult problémáinak feltáráshoz. A „nouveau roman” 
alapjául szolgáló filozófia megfosztotta ezt az áramlatot attól a lehetőségtől, hogy a valóság 
kutatója és elemzője legyen — vagy más szavakkal: elvette tőle azokat az erényeket, melyekre 
joggal büszke a „hagyományos” regény.

A „nouveau roman” hívei azt bizonygatják, hogy az „új regény” olyan művészi lehetőségeket 
fedezett fel az intellektus és a valós jelenségek titkos értelmének kifejezésére, melyek korábban 
ismeretlenek voltak. Ezzel nehéz egyetérteni. A modern burzsoá társadalom tragikus ellentmon
dásainak labirintusából kiutat keresve a kifinomult individuális tudat felé menekülő regényhős 
csak szellemi gyengeségéről és arról tesz tanúbizonyságot, hogy képtelen megérteni a történelem 
menetét és ésszerű úton eljutni az előtte és a társadalom előtt álló problémák rendezéséhez.

A művészet bármilyen terméke csupán annyiban művészi, amennyiben kitágítja a világról 
és az emberről alkotott elképzelésünket. A tegnapi és mai viták a regényről elválaszthatatlanok a 
realizmus körül folyó vitától. A „nouveau roman” elvileg antirealista. A realizmus, úgymond, 
korlátozza az alkotó fantáziát. Nathalie Sarraut kijelentette, hogy a mai regényírónak semmi 
köze a valós természethez, mert a reálisan érzékelhető, látható valóság „nem képezi a regény 
s zubsztanciáját”.

Leningrádban a nemzetközi írótalálkozón Dusán Matié, a szerb regényíró, egy érdekes és 
bizonyos mértékig föltétlenül tanulságos epizódot mesélt el. Egyszer úgy adódott, hogy elolvasta 
Sz. A. Tolsztoja naplójának egyik feljegyzését, miszerint Tolsztoj divatlapokat kért Anna Karenina 
báli öltözékének leírásához. Matiéot, aki abban az időben szenvedélyesen rajongott a szürrealiz
musért, megdöbbentette ez a feljegyzés, melyben gyilkos érvet látott a realista regény és általában 
a realizmus ellen. Ha még olyan lángész is, mint Tolsztoj, a párizsi divatlapok modelljei szerint 
készült papírruhába öltöztette hősnőjét, akkor az szintén egyszerűen viaszbáb, nem pedig emberi 
jellem. De múltak az évek; Matic, mint sajátmaga bevallotta, kigyógyult antirealista előítéleteiből 
és ezt az egész-epizódot új — egyszerűbb és emberibb, igazibb és tartalmasabb — fényben látta 
meg. Engedtessék meg, hogy felszólalásából idézzek néhány sort : „Anna báli öltözékét kiválasztva, 
Tolsztoj, mint alkotóművész, csupán reprodukálta Anna viselkedését, mely egy nagy szerelem 
küszöbén álló szép nőnél annyira természetes, olyan érthető, mintha „veleszületett” volna. És nem 
Tolsztoj, hanem — a művész közvetítését felhasználva — éppen ő, sajátmaga volt kénytelen két 
héttel a bál előtt ezeket a folyóiratokat áttanulmányozni. És könnyen megtörténhetett, sőt, így 
is kellett történie, hogy éppen azokat a divatlapokat vette kézbe, melyeket Szofja Andrejevna 
adott Tolsztojnak, és éppen az a báli öltözék nyerte meg a tetszését, melyet a divatlapból Tolsztoj 
választott ki számára. Emlékezzünk vissza Flaubert szavaira: „Emma Bovary én vagyok”.

A Dusán Matic által elmesélt történet nekem azért tűnik tanulságosnak, mert szemléletesen 
igazol egy napjainkban nem kis fontosságú igazságot: az antirealista előítéletek leküzdése nem
csak abban van az író segítségére, hogy átfogóbban és megbízhatóbban érezze a művészet való
sághoz fűződő esztétikai viszonyának igazi jellegét, hanem abban is, hogy a művészi anyagot 
— titkos, specifikus természetével együtt — mélyrehatóbban megértse.

Nyugaton néhol a realizmus tagadása annak a harcnak a zászlaja alatt folyik, melyet a művészi 
öntudat teljes szabadságáért vívnak az esztétikai dogmatizmus ellen. Holott a dogmatizmus és 
a különféle előítéletek éppen az antirealista táptalajon szökkennek leginkább szárba.

Körülbelül két éve alkalmam volt részt venni Zágrábban az expresszionizmus problémáinak 
szentelt nemzetközi szimpóziumon. A tanácskozóteremben írók, kritikusok és tudós irodalom- 
történészek üldögéltek, jó tucatnyi országot képviselve. Az expresszionizmus különbözőképpen 
adott hírt önmagáról ezekben az országokban, más és más mérvű hatást gyakorolt irodalmaik
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fejlődésére. Sok — főleg nyugati — irodalmár felszólalásából azonban állhatatosan kiszűrődött 
a szándék, hogy szeretné minél szélesebbre tágítani az expresszionizmus határait és a XX. század 
irodalmi mozgás majdhogynem minden valamirevaló eseményét ennek az irodalmi áramlatnak 
jegyében szemlélni. Emellett néhány szónok meglehetősen őszintén kinyilvánította ellenszenvét
— az általuk „archaikusnak” és „statikusnak” bélyegzett — realista művészettel szemben, mely 
állítólag erőtlen ahhoz, hogy kifejezze a ma emberének eleven lelkületét.

Magától értetődően meggondolatlanság lenne, ha nem jelentőségének megfeleőlen értékelnénk 
azt a szerepet, melyet az expresszionizmus a nemzeti irodalmak egész sorának fejlődésében be
töltött. Hiszen századunk első évtizedeiben néhol valóban aktivizálta a regény — és az egész 
irodalom — fogékonyságát az erkölcsi és társadalmi problémák iránt, és az ember ábrázolásának 
néhány új aspektusát is felfedezte. De az expresszionizmusnak az a törekvése, hogy megingassa 
a realista művészet tradícióinak tekintélyét, nem termett babért, nem járt sikerrel. Sok kiemelkedő 
író, aki az expresszionizmus lobogója alatt kezdte tevékenységét, a későbbiek során gyökeresen 
megváltoztatta hadállását és áttért a realista művészet pozícióira. Elegendő, ha csak egy olyan 
költő sorsát idézzük fel példaként emlékezetünkben, mint Johannes Becher. Jellemző ebből a 
szempontból a kiváló jugoszláv író, Miroslav Krleza evolúciója is.

A „tradicionalizmus” ellenfelei azt hangoztatják, hogy a realizmus korlátozza az alkotó kép
zelőerőt. A világirodalom történetének tapasztalata viszont vitathatatlanul arról tanúskodik, 
hogy éppen a realizmus nyit beláthatatlan térségeket az író előtt, hogy költőien tanulmányozza 
a valóságot és biztosít — ennek kapcsán — határtalan lehetőségeket művészi öntökéletesítése 
számára.

A regény napjainkban megfeszített erővel kutat új poétika, új stílus, új ábrázoló és kifejező 
eszközök után. Élénk viták zajlanak le azzal kapcsolatban, hogy a film és a televízió, a rádió és a 
képes magazinok mennyire kedvezőtlenül befolyásolják a regény jövőjét. Roger Cauisua aggódva 
figyelmeztet arra, hogy a látható és hallható képek ismét visszaszerzik uralmukat a nyomtatott 
szavak felett, és ez halálos következményekkel járhat a regényre nézve.

A mai ember optikai érzékleteire apellál Iliadisz Venezisz görög prózaíró is, aki azt állítja, 
hogy az ember pszichológiai állapotának, érzéseinek és lelki rezdüléseinek elemzése ma túlsá
gosan terjedelmesnek, ormótlannak hat, és ezért, úgymond, le kell mondani róla, ugyanúgy: mint 
ahogy kívánatos lenne „a mondatokat felesleges dekorativitással megterhelő” jelzők mennyiségét 
is a minimumra csökkenteni. Mit ebből a következtetés ? „A klasszikus szövegek lakonizmusa 
ez esetben példaképül szolgálhat”. Vagyis egyszóval — előre . . . vissza a régi görögökhöz.

„Kerékasztalunk” körül felvetődött egy másik kérdés is, melyet Pomogáts Béla élesen fogal
mazott meg: „a társadalomtudományok és antropológiai tudományok munkamegosztásának 
korszakában”, a fokozatosan növekvő információáradat körülményei között tovább élhet-e 
a regény?

A tények, melyekre Pomogáts Béla hivatkozik, komolyak és semmiképpen sem szabad őket 
ignorálni. A tudomány legújabb felfedezései által kialakított új világlátás magától értetődően 
nem lehet, hogy ne tükröződjön vissza a művészetben. De azért mégis szeretnék emlékeztetni 
kitűnő fizikusunknak, Landaunak a szavaira: ,,. . . A jelenség igaz elmélete éppen abban külön
bözik az ismert tények tudós szavakkal való elismétlésétől, hogy sokkal több következik belőle, 
mint magukból a tényekből, melyeken alapszik . . . ” A regény elméletének és történetének tanul
mányozása nemcsak arra hivatott, hogy kimutassa e műfaj kölcsönös kapcsolatát a mai ember 
hétköznapi életének legújabb tényeivel, hanem arra is, hogy mélyrehatóbban értelmezze azokat 
a belső törvényszerűségeket, melyek hatást gyakorolnak a műfaj fejlődésére és biztosítják viszony- 
lagos önállóságát.

A regény új poétika és új stílus keresésére irányuló erőfeszítéseit csupán abban az esetben 
koronázhatja siker, ha — Leonov szavaival élve — módot talál „gondolati és képi kapacitásának 
növelésére” . A művészi fölfedezés sohasem történhet csak a forma területén, hanem mindig a 
valóság új jelenségének elsajátítása során megy végbe. A szovjet regény félévszázados tapasztalata
— nem kis fontosságú bizonyíték errenézve.

A szocializmus szellemi újjászületést hozott az embernek. A történelem már kimutatta annak 
az irodalomnak az újító természetét, mely a kapitalista igától megszabadult országokban fejlődik. 
A szocialista országokban a regény híven kitart saját fejlődési útja mellett és érezhető hatást 
gyakorol az egész világ haladó irodalmára. Ez — társadalmi regény, melyet a valóság iránti 
bizalom, az ember és a valóság közti bonyolult kölcsönkapcsolat széles körű, általánosító ábrá-
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zolásának pátosza jellemez. Ez olyan regény, melynek megismerő jelentősége van, mivel az élet 
történelmi törvényszerűségeinek és a benne zajló reális társadalmi folyamatoknak gondos 
tanulmányozásán alapszik. Ez — pszichológiai regény, mert visszatükrözi azoknak a lelki moz
gatórugóknak és belső erkölcsi motívumoknak a megértésére irányuló törekvést, melyek az embert 
történelmi alkotómunkája során vezérlik. A szocialista realista regény biztos helyet vívott ki 
magának a világirodalomban és részaránya szüntelenül növekszik.

Az, hogy védelmezzük a regényt támadói ellenében, egyáltalán nem jelenti, mintha feltételez
nénk, hogy e műfaj megállt fejlődésében és megkövesült. Ellenkezőleg, a regény egész története 
tanúsítja, hogy milyen érzékeny és fogékony a kor esztétikai szükségletei iránt, mennyire változé
kony a valóság visszatükrözésének formáit tekintve. Balzac, Stendhal vagy Dickens, Turgenyev, 
Tolsztoj vagy Dosztojevszkij — teljesen különböző művészi struktúrák. De a regény az utolsó 
fél évszázad alatt is állandóan változott. Thomas Mann és Remarque, Solohov és Leonov, 
Fagyejev és Fegyin, Hemingway és Faulkner esetében — de a többi, meg nem nevezett írónál is 
— a regény minden egyes alkalommal utánozhatatlan költői eredetiségében jelenik meg. E műfaj 
evolúciójának lehetőségei végtelenek, mint maga az élet. És ma roppantul szükséges lenne, hogy 
megkíséreljük tipológiailag értelmezni a legfontosabb jelenségeket. Európa és a világ regénytör
ténetében. Egy ilyen mű, ha elméletileg átfogóan, irodalomtörténeti vonatkozásban pedig alaposan 
van kidolgozva, akkor megmutathatná, hogy e műfajban még milyen hatalmas, eddig fel nem 
használt művészi energiaforrás rejtőzik.

V. O S Z K O C K I ]

A s z i n t é z i s  f e l é  v e z e t ő  u tó n
Nagy a csábítás, hogy szkeptikus aforizmát költsünk: a viták lezajlanak — a probléma megmarad. 
Vajon nem ugyanez-e a helyzet a regény esetében is, melynek problémája azzal fenyeget, hogy 
örökzöld témává válik a kritika számára?

Egyébként maga a regény „gondoskodott” arról, hogy az iránta megnyilvánuló érdeklődést 
állandóan ébren tartsa. Bár a 60-as évek elején lefolyt viták a regényről, melyek széles körű nem
zetközi visszhangot keltettek ideológiai vonatkozásban is, nem múltak el nyomtalanul, a kritika 
még ma sem mentesül az alól, hogy védelmezze a regény életrevalóságát és szüntelenül bizony
gassa : a regény képes kielégíteni jelenünk szellemi szükségleteit. A regény állhatatosan új meg 
új kérdéseket vet fel, melyek megkövetelik, hogy a kritika az utóbbi évek irodalma által felhal
mozott művészi tapasztalat fényében értelmezze őket.

Kezdjük a legalapvetőbb kérdésnél: milyenek a regény perspektívái korunkban? Az irodalom 
valós tapasztalata nem a perspektívák szűküléséről, hanem, ellenkezőleg, tágulásáról tanúskodik, 
ami azzal jár, hogy a műfaj megpróbálja kiszélesíteni kutatói hídfőállását és elmélyíteni analitikus 
lehetőségeit. Éppen ezért jogosulatlan a regény létét és perspektíváit az információmennyiségtől 
függővé tenni, mely, természetesen, a társadalomtudományok rohamos fejlődése és — hogy a 
magyar kollégák terminológiáját használjam — a „gépi kultúra” viharos elterjedése következté
ben valóban nagy mértékben megnövekedett.

A regény sajátosságai és az információmennyiség két teljesen különböző dolog. Lehet őket 
egymáshoz hasonlitani, egymáshoz mérni, de semmiképpen sem szabad egyiket a másik feltétele
ként vizsgálni.

Minél szélesebb az információáradat, minél nagyobb iramban növekszik korunkban, annál 
halaszthatatlanabbul vetődik fel feldolgozásának igénye, annál aktívabb az a törekvés, hogy 
rendszabályozzuk, irányítsuk, alárendeljük az egyén szellemi szükségleteinek, a társadalmi 
feladatoknak.

A káosztól való félelmében, mellyel a vezérlés nélküli információáradat fenyeget, a személyiség 
igyekszik megőrizni egyéniségét. Érdekei megegyeznek a társadaloméval, mely szocialista jellegé
nél fogva gondoskodik arról, hogy megteremtse a megfelelő körülményeket az ember egyéni 
képességeinek maximális kibontakoztatása, társadalmi aktivitásának korlátlan növelése, szellemi 
erőinek és alkotói potenciáljának zavartalan kifejezésére juttatása számára.
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Az irodalom egésze — és különösen „legtekintélyesebb” műfaja: a regény — hivatott arra, 
hogy legteljesebben kielégítse ezeket az egyéni és társadalmi igényeket. És ezzel olyan feladatok 
megoldására vállalkozik, melyek meghaladják a „gépi kultúra” erejét, bármilyen intenzív legyen 
is egyébként fejlődése.

Ez az aktív, formáló szerep, mely az információval kapcsolatban az irodalomra hárul és 
képessé teszi, hogy az egyre növekvő információfolyamot szabályozza és irányítsa, magából az 
irodalom természetéből, az élet alkotó újrateremtésének benne rejlő lehetőségéből fakad. Éppen 
ezért tölt el bennünket mindig óvatossággal — még az „információ” fogalmának filozófiai több
értelműsége mellett is —, ha a regény funkcióját csupáncsak információközlésre akarják vissza
vezetni. E mögött általában a művészet specifikumával való nemtörődömség bújik meg.

Pedig voltaképpen a regény, a művészet specifikumának köszönheti mind az irodalomban 
betöltött előkelő helyét, mind a mai „gépi kultúrához” fűződő különleges viszonyát. Ha a művé
szetet nem globálisan, hanem két nem-egyenértékű és nem-egyenjogú áramlatként vesszük 
szemügyre, különválasztva az ún. tömegkultúra „közszükségleti cikkeitől” az igazi művészet 
jelenségeit, akkor kiderül, hogy ezeknek a jelenségeknek a forrása mindig és mindenkor a művészi 
szó.

így volt ez Andrej Wajda „Hamu és gyémánt” c. filmjének esetében, mely új fejezetet nyitott 
a lengyel filmtörténetben, és így volt M. Kalatozov „Szállnak a darvak” c. filmjével is, mely a 
szovjet filmművészet csúcspontját jelentette az 50-es 60-as évek fordulóján. Ugyanez érvényes a 
jelenlegi tv-játékokra is, hiszen a legsikeresebbek közülük — még ha nem is közvetlen adap
tációk vagy dramatizálások — mindig az írói szóból indulnak ki.

Az írói szó elpusztíthatatlanságára jó magyarázatot találunk Pomogáts Bélánál: „Az új 
elektromos művészetek — a filmtől a televízióig — általában kisebb mértékben igénylik az alkotó 
személyiség jelenlétét, mint az irodalom. Pedig ki az, ha nem az alkotó egyéniség — folytatja a 
szerző —, aki képes leküzdeni az „információ-robbanás” következményeit és újból egységes 
világképpé összeilleszteni a szétszakadt részeket?

Itt a teljes világ- és emberképnek arról a csillapíthatatlan áhításáról van szó, melynek követel
ménye mindig felmerül a társadalmi tudat előtt — különösen korunkban. Ebben rejlik a regény 
életképességének alapja, hiszen e legmagasabb rendű műfaj megtestesíti a realizmus kiérleltségét 
és teljességét, mely — epikai jellegénél fogva — afelé vonzódik, hogy a művészi újrateremtés 
törvényei segítségével a művészetben megismert valóságot a lehető legátfogóbban, legtökéleteseb
ben és legszintetikusabban ábrázolja.

Tanulságos, hogy R. Garaudy-t arra inditotta a regény társadalmi-analitikus lehetőségeibe 
vetett hit hiánya, hogy egyáltalán ne hagyjon számára helyet „parttalan realizmus”-ában és ki
jelentse, miszerint „azt kívánni egy műtől, a realizmus nevében, hogy a valóság egészét tükrözze, 
hogy megrajzolja egy kornak vagy egy népnek a történelmi pályáját, és kifejezze a pálya alapvető 
mozgását és jövendő perspektíváit — ez filozófiai és nem esztétikai követelmény”. A filozófia és 
esztétika azonban egyetért abban, hogy a regény az újkor eposza. Ugyanígy megegyeznek a 
regénnyel szemben támasztott fenti követelményben is, mely jogosan követeli meg az írótól az 
élet befogadásának és ábrázolásának teljességét.

A regény, egy ilyen teljesség felé haladva, polemikus kihívást intéz azokhoz a kritikusokhoz, 
akik műfajelméletüket a reális eszmei-művészi tapasztalattól elvonatkoztatva konstruálják.

Jellemző és szimptomatikus példa ilyen szempontból J. Avyzius „Falu a válaszúton” c. regénye, 
valamint I. Melezs „Erdővidéki krónikája” — az „Emberek a mocsárban” és „A vihar fuvallata”. 
Ezek a könyvek a regényről folyó vita kellős közepén jelentek meg, mikor már majdnem bűvige- 
ként hatott a „modern stílus” egy-két bajnokának dinamizmust, lakonizmust, expresszivitást 
hiányoló felhívása. így még polemikusabb és még meggyőzőbb, hogy az írók síkraszálltak a 
műfaj klasszikus poétikájának hagyományos normái mellett.

A cselekmény dinamikája? Ki van zárva a portré-jellemzés és a tájképek részletekbe menő 
rajzának folyamatossága és késleltetése miatt.

A leírás lakonizmusa? Nem illik a paraszti munka és a falusi élet hétköznapi jeleneteinek apró
lékos reprodukálásához.

A stílus expresszivitása? Elképzelhetetlen a szétágazó, számtalan periódusra tagolódó monda
tok esetében.

És végül: a kis terjedelem? Szó sincs róla! Huszonöt ívet tesznek ki egyenként az utóbbi 
évek belorusz és litván irodalmában jelentős eseménynek számító regények.
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A modern regény stíluskereséseinek sokaságából szándékosan emelem ki — J. Avyzius és 
I. Melezs példáján — a terjedelmes epikus leírást, mely a klasszikus realizmus hagyományaira 
támaszkodik. Ügy gondolom, ezek a művek tartalmazzák a választ a tradíció és az újítás kölcsön- 
viszonyának és a klasszikus regénytapasztalat jelentőségének kérdésére.

A „nouveau roman” esztétikája által a klasszikus regényformákhoz intézett kihívás — mint 
Kenyeres Zoltán bemutatja — elkerülhetetlenül a „személyiség eltűnéséhez” vezetett, mellyel 
együtt „eltűnik a regény is, és helyét — a századunkban megfigyelhető szellemi széthullás leg
rettenetesebb terméke — az antiregény foglalja el. „Ez a megállapítás pontosan utal a regény 
művészi krízise és a burzsoá társadalom szellemi válsága között fennálló kapcsolatra.”

A szocialista országok irodalmában nincs társadalmi alapja a regény krízisének. Minden egyes 
szovjet nép nemzeti irodalmának belső fejlődési törvényszerűségei arról árulkodnak, hogy az 
irodalom a nagy, epikus prózai formák felé tendál. Országunk nem is oly régen kialakult írás- 
beliségű irodalmainak túlnyomó többségében, az Észak-Kaukázus népeinek irodalmában ma 
nyomon követhetjük, mint születik a regény. Intenzíven fejlődik a regény Közép-Ázsiai és 
Kazahsztán irodalmaiban is, annak ellenére, hogy itt e műfaj története csak alig néhány évtizedes 
múltra tekinthet vissza. Világméretekben is nehéz tagadni ezeknek a tényeknek a nagy eszmei 
esztétikai fontosságát: a soknemzetiségű szovjet regény tapasztalata képes megtermékenyíteni 
azoknak a népeknek irodalmát, melyek most vetették le magukról a gyarmati elnyomás igáját, 
és szemléletesen bizonyítani, hogy a realizmus és a népiesség a nemzeti kultúra fejlődésének egyet
len útja, mely korlátlan térségeket tár fel annak eleven alkotóerői előtt.

A szovjet regény története lehetővé teszi, hogy kimutassuk a nemzeti irodalmakban bekövet
kezett kialakulása és fejlődése és a népek nemzeti öntudatának növekedése között meglevő eltép- 
hetetlen köteléket, mely az epikus művekben jut legteljesebben kifejezésre. A műfaj megújulásának 
és gazdagodásának egyik állandóan ható tényezője a nemzeti kapcsolatok mai állapota orszá
gunkban, melyet „a népek további egymáshoz közeledése és tökéletes egységük megteremtése 
jellemez” . Ez a rugalmas és sokoldalú egység dialektikus, minden nivelláló uniformizálástól 
mentes, hiszen nincsen olyan náció, mely „üres tarisznyával” vágna neki a hozzá vezető útnak. 
Ezért a mai valóságnak a regény által történő megismerése szervesen együtt jár azzal az elmélyült 
figyelemmel, mely a nép történelmi múltjára irányul, és azzal a törekvéssel, hogy értelmezze és 
általánosítsa a nemzeti történet verejtékes tapasztalatát azoknak nemzet társadalmi és szellemi 
életéből átörökölt legjobb haladó hagyományoknak a fényében, melyeket minden nép magával 
visz a jövőbe.

Az irodalom melyik műfajának, — vagy még inkább — a „gépi kultúra” melyik válfajának 
van elég ereje ahhoz, hogy teljes egészében, teljes terjedelmében megoldja ezt a feladatot ?

Erre a regény hivatott, mivel csak az képes terjedelmes, átfogó, szintetikus világképet adni 
és képi felépítésében egyesíteni a történelmét a jelennel.

Törvényszerű ezért a mai szovjet regény esetében a történelmi, történelmi-forradalmi téma 
előterébe kerülése, mely iránt fokozódott a figyelem a különböző nemzeti irodalmak mindegyiké
ben. Itt rejlik a válasz arra a kérdésre, hogy a társadalomtudományok — köztük a történettudo
mány — viharos fejlődése idején van-e létjogosultsága az epikus műfajnak. P. Zagrebelnij „Csoda”, 
G. Csikovani „Lasarela” és „Hosszú éj”, V. Korotkevics „Kalászok sarlód alatt”, A. Alimzsanov 
„Mahambet nyila” c. regényei, melyek országunk népeinek közeli és távoli múltjából merítik 
eseményeiket, egyáltalán nem ismétlik a történettudomány felfedezéseit és korántsem az infor
máció-közvetítő szerepét töltik be, hanem esztétikai realitássá változtatják a történelmet és a 
művészet specifikus törvényei szerint összekötik jelenünkkel. A ma élő nemzedékek történelmi 
emlékezetét gazdagítva, kitágítva, társadalmi és erkölcsi tapasztalatuk határait, önálló, független 
jelenségként léteznek, és arról tanúskodnak, hogy a társadalomtudományok — a történettudo
mányt is beleértve — nem tudják kielégíteni a mai társadalom összes szellemi szükségletét.

A műfaj bonyolultabbá válása felveti a filozófiai regény problémáját. Hiba lenne a probléma 
megoldását csak az új típusú epikus leírás műfaji megformálódásának külső folyamatában látni 
és árnyékban hagyni a modem regény elmélyülő filozófiai konceptualizmusának tartalmi folya
matát, intenzív „intellektualizálódását” általában. E folyamat hullámtaréján az epikus formák 
folyamából, természetesen, kiemelkedik az allegorikus regény-példázat, de abszolútizálása (melyet 
úgy gondolom, Béládi Miklós hellyel-közzel elkövet) azzal a veszéllyel fenyeget, hogy leszűkítjük 
a művészi útkeresések sokoldalúságát és reális gazdagságát.

I. Merasz antifasiszta művei mindennél jobban megfelelnek a filozófiai regény-példázat meg-
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határozásának. De hogy elszegényesítenénk a modern irodalmi folyamatról alkotott elképzelé
sünket, ha csak a regénypéldázatot tekintenénk napjaink litván prózájában igazi sikernek !

Ezzel kapcsolatban engedjenek meg néhány szót szólni a kritika kutatási feladatairól a modern 
regény műfaji sokszínűségének viszonylatában.

A valóság reális gazdagságában gyökerezik felelevenítésének, megtestesítésének formai sok
félesége is. A művészi formák elemző értékelése során a kritikának aligha áll jogában, hogy ki
vételezzen bármelyikkel is, legyen az társadalmi regény, mely az élet életformákban való ábrá
zolásának törvényei szerint jött létre vagy romantikus regény-legenda, „belső monológra” épülő 
pszichológiai regény, dokumentumregény vagy filozófiai regény-példázat. Nem a realista poétika 
elavultsága, hanem a realizmus megismerése, kutatási lehetőségeinek kimeríthetetlensége okozza 
ezt a sokoldalúságot. Itt minden a tartalmi mélységtől függ.

Mikor Béládi Miklós a dokumentalizmusnak — az 50-es évek közepén lezajlott — irodalomba 
való „betörését” magyarázza — csak részben van igaza. Az olvasóközönségnek a „cselekményes” 
művészi prózából való „kiábrándulása” az éremnek csak egyik oldala. A történelem nem egy 
olyan periódust tart számon útja során, mikor végbemegy a társadalom szellemi „áthangszere- 
lésének” mélyre ható folyamata és élesen felvetődik „a közvetlen környezettel való szembesítés” 
igénye, ami a dokumentális formák intenzív fejlődését serkenti.

így volt ez a szovjet irodalomban is az októberi forradalmat követő első években és a 20-as 
és 30-as évek évek fordulóján — az új szocialista valóság elsajátításának kezdetén.

„Azt akartam, hogy a »Hajrá!« magán viselje a korszak bélyegét; azt akartam, hogy krónikám 
a mai olvasót mobilizálva, megőrizze értékét a jövő olvasója előtt is, aki mintegy történelmi 
krónikaként veszi majd kezébe” — V. Katajevnek ez a kijelentése ma sok mindent megmagyaráz 
nekünk a szovjet regény történetéből. Ugyanúgy, ahogy Ny. Osztrovszkij sokatmondó tanúság
tétele is „Viharban született” c. regényéről, mely „az ukrán, lengyel munkásoknak és a galíciai 
parasztságnak a fehér lengyelekkel vívott 1918—1919-es harcát eleveníti fel eredeti adatok alap
ján” . Mindkét esetben a dokumentalizmus egy későbbi szintézis előhírnöke volt.

Az irodalmi folyamatnak ugyanez a törvényszerűsége mutatkozott meg a Nagy Honvédő 
Háború éveiben is, mikor I. Ehrenburg, A. Tolsztoj és O. Bergholz publicisztikája előkészítette 
a háborús téma művészi feldolgozását az olyan könyvekben, mint A. Fagyejev „Ifjú Gárdá”-ja 
vagy V. Nyekraszov, „Fordul a kerék” c. regénye. Jellemző, hogy még az 50-es—60-as évek 
fordulójának háborús prózája is (Ju. Bondarev, G. Baklanov, V. Rikov, A. Adamovics kis
regényei) magán viselte a személyesen átélt élmény hitelességének bélyegét, és az igaz tény, a 
valódi esemény illúzióját keltette. Vajon nem ebben rejlett-e különleges vonzereje?

De a dokumentalizmus itt is annak a szintézisnek „előszobája” volt, mely eddig olyan szociális
analitikus regényekben valósult meg, mint L. Pervomajszkij „Vadméz” , Ju. Bondarev „Forró hó” , 
P. Kuusberg „A nyár hevében”, O. Goncsar „Ciklon” c. műve. Ezeket a széles körű művészi 
általánosítás már új eszmei esztétikai minőséggel ruházza fel: az író a háború filozófiájának, a 
harctérre került ember pszichológiájának megértésére törekszik, és már nincs szüksége a doku
mentális alap belletrizálására.

Szemtanúi vagyunk ma annak is, milyen erőfeszítéssel folynak az irodalmi Leniniána szinté
zisének megteremtésére irányuló kísérletek. V. I. Lenin életéről és tevékenységéről még nem 
született meg a polifonilcus regény. De vajon nem kecsegtetnek-e sikerrel az olyan biztató elő
készületek, mint J. Drabkina írásai, M. Saginyan és B. Galin dokumentális „ocserk”-jei vagy 
E. Kazakevics „Kék füzet” és V. Katajev „Kis vasajtó a falban” c. kisregénye. Ez utóbbiak 
szintén tényleges, dokumentális alapra épülnek, de már kezd bennük kicsírázni az az esztétikai 
minőség, mely nélkülözhetetlen támaszul fog majd szolgálni az irodalomnak az új művészi 
általánosítások keresésében.

Az új és mind bonyolultabb szintézis felé irányuló mozgás — ez az, ami elsősorban a regény 
műfaji természetét jellemzi és hosszú életet ígér neki a továbbiakban is.

Nem korlátozottak-e a regény lehetőségei, hogy eljusson a széles olvasótömegekhez? Szemmel 
láthatólag a lehetőségek körének kitágítása nemcsak a regénytől függ. A regény is osztozik az 
egész irodalom sorsában, mivel az olvasók esztétikai nevelésének feladata még nem vesztette el 
aktualitását.

Megoldása sokban függ a kritikától, mely köteles következetesen elkülöníteni a regényt a 
műfajt kompromittáló imitációktól, hogy ezzel is őrizze tekintélyét.
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O.  RO SS Z IJ A NOV

R egény ,  in te t le k tu a l i t á s ,  r e a l izm u s
A regényről folyó viták nemritkán „előre beprogramozott”, kész válaszokra vezetnek. Mintha 
egy sajátos matematikai játékról lenne szó: tudomásul véve a feltételeket (az „élet gyorsuló 
ritmusa”, a táguló információfolyam, a regény, mely öblös edényként tárolására szolgál) kény
telenek vagyunk logikájuknak engedelmeskedni (a regény „elveszti perspektíváját”, „műfaji 
zsákutcába” jut).

Meg kell hagyni — nem rossz serkentő szer; mondhatnánk — hadicsel, mely ellenakciót vált ki. 
Valójában azonban a feltételek csak első pillantásra tűnnek helyesnek. A következtetést („a regény 
alkonya”) pedig — legalábbis Nyugaton — gyakran túlságosan komolyan vonják le, hogy elejét 
vegyék az általánosabb és fontosabb esztétikai — vagy egyszerűen — társadalmi kérdések rögtöni 
felmerülésének. Hiszen a regény lényege — a tárradalmi konkrétságában és történelmi méreteiben 
feltárulkozó valóság analitikus-szintetizáló megközelítése az egyes emberi sorsokban, jellemekben 
és belső, lelkivilágunk egyetemes érvényű teljességén és dinamikáján keresztül. És ha csak a 
külsőségekre és a mennyiségi, absztrakt-matematikai mutatókra (terjedelem, információ, idő stb.) 
szorítkozunk, akkor odajutunk, hogy nemcsak a regény, hanem a realista irodalom, sőt, általában 
a művészet szükségszerűsége is kétségessé válik számunkra !

A regény azonban mégis létezik, olvasótábora van — és korántsem csak a történelmileg „el
késett” és a lemaradást sietve behozni igyekvő irodalmakban és országokban —, továbbra is 
keletkeznek jellemek, melyek kitörölhetetlen nyomot hagynak az emberben. Már Dosztojevszkij 
a kritikával vitázva — többek között a következő argumentummal védte analitikus józanságát 
és éleslátását: „új jellemet fedeztem fel”. Ezektől a felfedezésektől és útkeresésektől egyáltalán 
nem menekülnek a mai írók sem. Jellemekkel „dolgozik” például Simenon is, akiben hiba lenne 
a „detektív” műfaj maítre-jét látni. Maigret felügyelőt most ne bántsuk. De vajon Alain Simenon 
„Börtön” c. lélektani kisregényének hőse, művészi létével nem segíti-e elő, hogy meglássuk, meg- 
érezzük és ezzel világosabban tudatosítsuk magunkban a modern kapitalista társadalom életének 
néhány vonását és törvényszerűségét? Vajon nem ragad-e meg emlékezetünkben ez a fiatal 
újságíró, ez a valódi két lábon járó automata, aki „elemberteleníti” önmagát, hogy kiszolgálja 
a kapitalista civilizáció mindent tárgyassá tevő, lélekölő gépezetét, és túl későn érti meg, hogy 
sajátmaga sietteti erkölcsi csődjének bekövetkeztét? . . .  Hasonló alak Max Frisch „Homo 
Faber”-ében a tutyimutyi mérnök, aki szentül meg van győződve az érzelmektől mentes, raciona
lizált gépi haladás csalhatatlanságáról, és szemünk láttára fizet keserves árat ezért a hitéért. 
Az ilyen — nem mechanikusan illuzórikus, hanem érzelmileg érzékletes, lélekre ható — „szem
léletességnek” közismerten előnyei vannak mindenféle tudományos, szociológiai, politikai vagy 
közgazdasági tanulmánnyal és magyarázattal szemben.

Vagy vegyük Koeppen ingadozó értelmiségi hőseit, akiket meggyötört az emberek feletti 
militarista, soviniszta, áldemokratikus, kispolgári haszonlesésből fakadó gúnyolódás. Bár elmé
jük nem világosodik meg és nem születnek erkölcsileg újjá pusztulásuk előtt, végtelen elcsigázott- 
ságukkal, be nem gyógyuló lelki sérüléseikkel afelől győznek meg, arra szólítanak fel, hogy más
ként kell élni. Igaz, Koeppen regényei rendelkeztek még egy sajátos, intellektuális-lélektani cse
lekménnyel is, melynek alanya — maga a szerző. Nem perspektivikusabb és jellemzőbb-e ez a 
modern regény szempontjából ? . . .  A fontos mégis az, hogy ebben az esetben is a lelkiéletről 
van szó, mely igazságnak megfelelő egyetemességével foglyul ejti az olvasót — bár nem az inkább 
szokásos, objektivált képekben jut kifejezésre, hanem szubjektív-lírai, individuális változatban 
jelentkezik.

A regény, mint az igazi irodalom egészében véve, nem az általános és egyedi, a kitalálás és 
„tény” szétszakítására, hanem teljesebb egybeolvasztására törekszik a történelmi fejlődés egy 
új szintjén. És engedtessék meg egy kérdés feltevése: Koeppennelc és Camus-nak a filozófiai 
„líraiság” mellett miért volt mégis szüksége arra, hogy filozófiáját eleven alakokban testesítse 
meg ? Lehet, hogy Camus idejében a „figuratív” regény még nem volt eléggé „elavult” ? . . .  
Inkább egyszerűen az a magyarázat, hogy a voltaire-i filozófiai kisregény általa átvett tradícióin 
kívül tovább élt a legújabb realista regény hagyománya is, melyet az író szintén nem tudott és 
nem akart megkerülni, mivel ezt elsősorban ellentmondásos, hellyel-közzel hiányos, de minden
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kétséget kizáró humanizmusa nem engedte meg. Mert éppen a realizmus, mely az embert tökélet
len konkrét létének és általános történelmi lehetőségeinek tükrében mutatja be és lelki sajátos
ságainak egész halmazára hatást gyakorol, már mintegy természeténél fogva is — humanista, 
demokratikus, társadalmilag aktív művészet. Ezért nem mondott le és nem mond le a jellemekről 
sem Norman Lewis, sem Hemingway, sem Böll.

De nézzük a magyar irodalmat. íme itt van Fekete Gyulának „Az orvos halála” c. műve. 
Vajon ez a könyv „elmaradottnak” minősül-e, ha regényes-leíró formáját vesszük figyelembe; 
vagy „provinciálisnak” tekinthető-e az egyéni pszichológia és a filozofikus eszme egysége miatt ? . . 
Egyáltalán nem. Ha ez a sajátos, nem is annyira tudatos, mint inkább objektíve a gondolatokra 
és anyagra épülő párbeszéd Camus-val nem is éri el a „Pestis” intellektuális színvonalát, annak 
csupán az az oka, hogy nem vált a szó szoros értelmében regénnyé (bár szerzője így nevezi). 
A hősök lelki arculata, filozófiája (köztük a főhősé — Weisz doktoré) nincs kellőképpen kör
vonalazva és kibontva, ezért nem is készteti tudatunkat ugyanolyan erővel munkára. De csírá
jában, „magjában” Weisz doktor elmélkedése és sorsa, m о egy folytatja és fokozza Bemard 
Rieux filozófiájának demokratikus vonásait, erősíti (hogy Béládi Miklós és Kenyeres Zoltán 
gondolatához csatlakozzam) a „világ és az individuum közti kapcsolatot”, segít megteremteni 
az új embert.

Vagy emlékezzünk vissza Jóskára, az elnökre, Sánta Ferenc „Húsz óra”-jában, aki azért harcol, 
hogy szocialista üggyé változtassa a magasztos eszméket, és ezzel az üggyel kineveli a falubeliek
ben a közösségi erkölcsöt, továbbfejleszti tudatukat. Ő szintén nem valamilyen absztrak-logikai 
séma, hanem élő ember, aki tiszteletet ébreszt az olvasóban, és eleven érdeklődést követel. A 
realizmus mindig tény, mégpedig olyan tény, melynek etikai jelentősége van. Még a legtisztább 
parabola műfajában is, mint — ugyancsak Sánta kisregényében — „Az áruló”-ban, melynek 
sajátos filozófiai mondanivalóját (az agnoszticizmus bizonyos újszerű válfaját) lehet vitatni, de 
nem szabad itt sem szemet hunyni az egyénítés, és az emberi viselkedés állandósult, meghatározott 
szociálpszichológiai típusainak ábrázolása felett, aminek következtében lehetetlen nem érezni 
egész közvetlenségében a szerző következtetését, morális ítéletét.

Egyszóval, a regény, természetesen átalakulóban van. Növekszik tipizáló kapacitása és hatás
keltő ereje, aktivizálódik ezzel kapcsolatban az írói pozíció (mely lehet negatív, mint Örkény 
István „Tóték” c. kisregényében vagy pozitív, mint Fekete esetében és Sánta „Húsz órá”-jában; 
szocialista vagy egyszerűen humanista); az intellektualizálódás vagy a „líraiság” révén emelkedik 
a szerzői szöveg részaránya az elbeszélésben. De egyiket a másikkal szembeállítani, azt gondolni, 
hogy az esszé képes „megölni” a regényt, groteszk módon egyoldalú lenne. Nem szabad ráharapni 
az ördög csalétkére, akinek örök időktől az a foglalkozása, hogy összekeverje a lényeget a jelen
séggel, alárendelje egyiket a másikának. Nem kell azzal kísérletezni, hogy széthasítsuk az író 
személyiségét, elválasszuk egységes életérzését és világnézetét, líraiságát és „filozófiáját”, és ki
űzzük az érzelmeket (vagy, ellenkezőleg, de lehet, hogy éppen ennek következtében — az észt, 
gondolatot) az irodalomból. Ezzel csak hadd foglalkozzanak minden siker nélkül a reakciós, 
társadalmi „antisebészet” képviselői, a Goffredo Parisé „II padrone” c. regényéből ismert dr. 
Мах-hoz hasonló, dekadenskedő, különféle mai Moro doktorok, akik nem gyógykezelik az 
emberi tudatot, hanem megcsonkítják vagy végleg amputálják. Emlékezetünkbe kell vésni, hogy 
a regény számára az életet vagy a „halált” nem a „figuralizás” vagy az intellektualitás mint olyan 
hordozza magában, hanem az igazi vagy hamis, „rossz” intellektualitás, az éltető vagy egészség
telen tradíciók, az igazi vagy „megjátszott” újítás — vagyis napjaink realizmusának állapota.

Vannak olyan irodalomtudósok, kritikusok, akik azt tartják, hogy az avantgarde-é (legalábbis 
a baloldalié) a jövő. Vagy a mérsékeltebb nézeteket vallók — hogy a szocialista realizmus bölcsője 
és erőforrása a realizmus és a baloldali avantgarde „szintézise” volt és marad. De éppen a realiz
mus (és a regény !) természetes fejlődésének érdekében szeretnénk megkérdezni : egyenjogúak-e a 
javasolt triász tagjai — a realizmus és a baloldali avantgarde? . . . Természetesen itt végbemegy 
valamilyen összekapcsolódás, de nem lenne-e helyesebb azt mondani, hogy kialakulása — vagy 
legalábbis „felserdülése” — óta a realizmus csupáncsak magához csatolja, elsajátítja a művészet 
szempontjából értékes, hasznos eszközöket, valamint a művészi megismerés és ábrázolás fogásait, 
de ezt már saját (főként — nemzeti) realista alapjáról kiindulva teszi. Hiszen még az olyan erő
teljes művészi jelenség, mint a személyiség önmagára ébredését, burzsoáellenes tiltakozását ki
fejezésre juttató romantika sem vált a maga korában a realizmus „antitézisévé”, bár kétségtelen, 
hogy hozzájárult gazdagodásához.
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Kenyeres Zoltán helyes megállapítása szerint önmagában még nem sokat jelent egyetlen formai 
eljárás sem, mivel művészi élettel a tartalom tölti meg. A regény a realizmus egyik legértékesebb 
történelmi vívmánya. Elsősorban ennek a vívmánynak a kiegészíthetetlensége, pótolhatatlansága 
adja meg a választ a bennünket izgató kérdésre.

DI Ó S Z E G I  A N D R Á S

Z á rs z ó
Ez a beszélgetés, úgy gondoljuk, helyes irányban haladt. A szovjet és a magyar kritikusok fel
fogásának közö s a lap ja , hogy bíznak a regény jövőjében, jól látják önálló fejlődési lehetőségeit.

Honnan merítik bizalmukat?
Talán abból a tapasztalatból, amelyet a legutóbbi másfél évtized adott számukra. Ez az idő

szak sok tekintetben a szocialista realista regény megújulásának időszaka is volt, s nem egy világ- 
irodalmilag is figyelemre méltó példával szolgált.

Más kérdés, hogy a regényelmélet egyes képviselői néha aggódó hangot ütnek meg, ha a 
regény jelenéről és jövőjéről beszélnek; olykor pedig szűkös és vitatható elképzelések közt 
kívánják tartani a ma regényét, mert egyedül ezeket az elképzeléseket tartják korszerűeknek.

A dogmatizmus létrehozta szűkítő elképzelések „eredményeit” volt alkalmunk szemügyre 
venni.

D e olyan teóriákkal sem mehetünk messzire, amilyeneket a „nouveau roman” hívei propagál
tak. Ezek is leszűkítik a regényt, akár a „világ nélküli ember”, akár az „ember nélküli világ” 
tükrének tekintik. A regényt „szükségképpen” részlegesebbnek, esetlegesebbnek találják klasszi
kus elődjénél. Magyarul: eleve képtelennek a realizmusra.

Márpedig a regény valódi megújhodása napjainkban is a realizmus megújulása volt, abban 
az értelemben, hogy szerzőink mintegy párbeszédet folytatva valóságunkkal, meglepő frisseséggel 
fogták fel a belőle érkező üzeneteket.

Ahhoz, hogy a regényelmélet számára megfelelő általánosításokhoz jussunk, nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül ezeket a tényeket. Különben mindaz, amit állítunk merő absztrakció marad, 
nem ad választ a valóságos regényfejlődés és regényértelmezés kérdéseire.

Igaz, hogy a „nouveau roman” teoretikusai mindezen regényírói törekvéseket a tradicionális 
regény folytatásának tekintik. Mi azonban tudjuk, hogy szerzőik miben bizonyultak a „nouveau 
roman” alkotóinál is radikálisabb újítóknak. És ez az újítás fontos, mivel bizonyítja, a ma szo
cialista regényírója is vállalhat kezdeményező szerepet a valóság megismerésében és megváltoz
tatásában.

Ami a mai regényben olvasható új információmennyiséget illeti, az sem kevés. Olykor még a 
tudományt és hírközlést is megelőzi, pótolja. Nálunk például a nagyközönség az újvidéki háborús 
bűnökről nagyon keveset tudott, s a Hideg napok megrázó hatása nem kis mértékben a — nem 
is oly „apró!” — „igaz tények” feltárásával magyarázható.

Nálunk a közönség körében becsülete van a dokumentáris jellegű regény (sőt dráma- és 
líra-műfajoknak). A regényelméletnek mindezt nem szabad figyelmen kívül hagynia. De arról 
sem szabad megfeledkeznie, hogy a regény végül is m ű alko tás , és esztétikai hatása azon múlik, 
hogy nyersanyagát — az „egyszerű formák”-at, megformálatlan élményeket és tudományos in
formációkat — miképpen sikerül művészileg szervezett egészbe öntenie.

Lehet, hogy a regény „krízise” csak a forma krízise, a regényíróknak az „epikával való küz
delméből” származó válságérzet. E küzdelmet, mint a szép metafora felfedezője, Kolozsvári- 
Grandpierre Emil kimutatta : olykor maga az életanyag kényszeríti ki, amely — mint az egy
kori magyar valóság — szinte ellenáll a regényszerű ábrázolásmódnak.

A hatvanas évek szocialista regényirodalma — így a magyar is — számos példáját mutatja an
nak, hogy — új valóságtartalmakat hódítva meg — új regényformák felfedezésére is képes. 
Ezekről a törekvésekről beszélgetésünk során bőven megemlékeztünk, s nem hinném, hogy szük
séges volna a témát tovább variálni.
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Egy kiegészítő megjegyzést tennék csupán.
Én a magam részéről egy-egy műalkotást vizsgálva mindig felteszem azt a kérdést, m ilyen  

v ilá g k é p e t szuggerál ? A regény esztétikai hatása azon múlik, hogy tud-e a többé-kevésbé fontos 
és többé-kevésbé megragadóan tálalt információkon túl valamiféle életbölcsességet adni.

A regény tartósan válságba kerül, ha írója erről az igényről lemond. De nem kell lemondania, 
bár kétségtelenül: a mai regényírónak nehezebb a totalitásnak azt a szintjét elérnie, amelyet a 
XIX. század realista regénye reprezentál.

Azt hiszem azonban, hogy a totalitás problémáját nem szabad mechanikusan kezelnünk. 
Erre pedig megvan a hajlam. Sokan a „nagyregény” Balzac, Tolsztoj, Martin du Gard, Thomas 
Mann, Solohov megvalósította mintáját tekintik mérvadónak, elfeledkezve arról, hogy a totalitás 
nem méret, hanem szemlélet dolga. Thomas Mann, Lengyel József hívja fel rá a figyelmet, hogy 
a valóság teljességének az érzékelése nemcsak a Háború és békében, hanem az Iljics Iván halálá
ban és a Kozákokban, Tolsztoj ezen kései remekműveiben is megvan.

A regényben az objektíve adott művészi világkép totalitása nemcsak az ábrázolt tárgyi anyag
nak, hanem az írói ,,n ézőpon tn ak” is függvénye. E felismerésnek megvan a maga regényelméleti 
jelentősége, de megfelelő módon kell élnünk vele. A „new criticism” és a „nouvelle critique” 
képviselői szerint a „nézőpont” az „autonom műalkotás” része, maga is „autonom faktor” . 
Többen — így legutóbb Robert Weimann — élesen bírálták ezt az álláspontot, kimutatva, hogy 
a „nézőpont” semmiképpen sem vonatkoztatható el az alkotó szubjektivitásától, még ha objek- 
tivált formában jelenik is meg.

Úgy véljük, hogy a mi regényvizsgálódásunkban továbbra is helyet kell juttatni az alkotó
folyamat és az alkotói személyiség vizsgálatának. A műalkotás elemzése mellett, amely sokak 
szerint az irodalomtudomány fő útja lehet napjainkban, továbbra sem mellőzhetők azok a törté
neti, szociológiai stb. stúdiumok, amelyek a regényben jelenlevő művészi világkép művön kívüli 
determinánsait magyarázzák.

A művészi világképnek elhanyagolhatatlan eleme az író szu b jek tiv itá sa , a valóságról alkotott 
(kritikus, ironikus, reménykedő stb.) ítélete, amely a nézőponton mint „esztétikai középen” 
keresztül jut kifejezésre.

S éppen azok a tényezők, amelyek a mai író dolgát megnehezítik, hívják fel leginkább a figyel
met az írói személyiség fontosságára. Le nem becsülhető szerep jut a mai regényírásban az alkotó 
v ilá g n éze tén ek , amely segíti őt a helyes nézőpont kiválasztásában. Ez képesíti a fu n k c io n á lis  te l je s 
sé g  megvalósítására, amely a művészi alkotás esetében egyenértékű a tárgyi totalitással. E funk
cionális teljesség avatta oly teljes értékűvé például az Emberi sorsot, amely nem kisebb művészi 
teljesítmény Solohov egyéb nagyarányú alkotásainál, Az öreg halász és a tengert, Hemingway 
alighanem legteljesebb alkotását, és — hogy magyar példát is említsek — a Húsz órát, Sánta 
Ferenc szovjet olvasók által is ismert regényét.

Az írói személyiségről beszélve megszoktuk, hogy lehorgonyozzunk a világnézet boncolásánál, 
s ennek érdekében nem vagyunk restek rengeteg történelmi, szociológiai és ideológiai determináns 
feltárására. Bizonytalanabbak vagyunk, ha a teh e tsé g  konkrét elemzésére kell sort kerítenünk. 
Márpedig ennek boncolása megkerülhetetlen. Sokan ezt fölösleges pszichologizálásnak, irracio
nális tényezők hiábavaló értelmezésének tekintik, amolyan romantikus és szellemtörténeti 
örökségnek. Túl kell azonban tennünk magunkat az előítéleteken, s be kell látnunk, hogy a 
tehetség önmagában is világnézet, legalábbis annak egy neme. A művész ott kezdődik, hogy 
képes arra, hogy m ásk ép p  lásson, s a konvencionálisát eredeti nézőponttal cserélje fel.

összegezve mondanivalómat, úgy vélem, a mai regény vizsgálatánál akkor érhetünk el ered
ményt, ha a marxista módszer életszerű alkalmazására törekszünk, s igyekszünk mindazon té
nyezőket gondosan szemügyre venni, amelyek a regény változásainak megértéséhez és értékelésé
hez szükségesek. E  beszélgetésnek ez volt a célja, s bizonyos vagyok benne, hogy mindenképpen 
a kölcsönös tájékozódás javára szolgált. Köszönetét kell érte mondanunk a Voproszi Lityeraturi 
szerkesztőségének, melynek javaslatára létrejött, hasonlóan a mai lírai kérdéseiről két évvel 
ezelőtt tartott eszmecserénkhez.
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9 9

S Ő T É R  I S T V Á N

„S  mi v a g y o k  é n . . .
Keresztury Dezső Arany-monográfiájáról

Keresztury Dezső monográfiája, melyet nagyarányú esszének tekinthetünk, íróilag 
is igényes eszközökkel, nagy kutatási anyag birtokában dolgozza ki Arany János első 
korszakának képét. Keresztury könnyű kézzel nyúl igen bonyolult feladatokhoz, de 
megoldásaiban hiteles, tudományosan átgondolt, és a további kutatásokat segítő, az 
Arany-kérdést megvilágító eredményeket ér el. Könyvének formai szépségei, meg
fogalmazásainak eredetisége egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy ebben a még le
záratlan monográfiában máris az eddigi Arany-kutatások egyik legjelentősebb alko
tását láthassuk. Keresztury kevéssé törekszik az újabb Arany-irodalom eredményei
nek felhasználására, de utalásai világosan megmutatják, hogy birtokolja azokat. 
A maga sajátos Arany-koncepcióját bontja ki, és e koncepció kialakításában leg
inkább Horváth Jánosra támaszkodik. Kétségtelen, hogy könyve néhol megkerül 
bizonyos vitás kérdéseket, például az utóbbi idők ToWi-értékeléseit, de az Arany
pályakép kibontása során ő is érinti azokat a problémákat, melyek a Toldi kapcsán 
másféle formában merültek fel. Művének összkoncepciója néhány elgondolkoztató, 
sőt teljesen újszerű megállapítással is együtt jár, melyek az egész Arany-kutatás s a 
korszak irodalmára vonatkozó szemléletünket lényegesen gazdagítják. Ezekre külön 
ki fogok térni.

Keresztury könyvének egyik kiemelkedő érdemeként tekinthetjük azt, hogy elem
zéseiben Arany emberi egyéniségét minden eddigi Arany-monográfiánál gazdagab
ban, sokrétűbben bontotta ki. A könyv első fejezetei, melyek Arany jellemét, lelki
életét, egyéniségének vonásait, mindennapi habitusát rajzolják meg, nemcsak íróilag 
kiváló teljesítmények, hanem egy nagy költőt is megelevenítenek. Keresztury a leg
nehezebb irodalomkritikai feladatok egyikét oldja itt meg: közel hozza korunkhoz 
Arany életművét — és személyiségét.

Arany egyéniségének gondos és szerető rekonstrukciójával .együtt valósul meg 
Keresztury könyvében magának a kornak, az Aranyt övező világ mindennapi viszo
nyainak rekonstruálása is. A szerző bevezet bennünket egy számunkra már alig is 
felfogható, régi magyar világ szokásai, hagyományai, erkölcsi törvényei, emberi 
viszonyai közé. Szociológiai elemzései megjelenítik számunkra a szalontai kisvilágot, 
és e világnak azokat a ma már nehezen kitapintható sajátságait, melyek azonban oly 
erőteljes bélyeget nyomnak Arany társadalmi tudatára. Barta János mutatott rá első
nek a Toldi társadalmi hátterének és történelemképének forrására: a hajdú közössé
gek társadalmi viszonyaira és történelmi emlékeire. Toldi alakját, valamint Arany 
nemzetkoncepcióját csakis ezekből a viszonyokból és emlékekből érthetjük meg. 
Eszményítési szándék nélkül, de szeretet fűtötte érdeklődéssel közeledik Keresztury 
ahhoz a letűnt világhoz, mely Arany tudatát egész életére meghatározta. A régi 
magyar irodalmat talán csak ezeknek a sajátos, archaikus viszonyoknak az eddiginél



alaposabb ismeretében érthetjük és értékelhetjük az eddiginél helyesebben. Irodalom
történeti és kritikai szemléletünk deduktív jellege, sajnos, gyakran épp az ilyen mozza
natok felismerését gátolhatja.

Feltűnő az az otthonos biztonság, mellyel a szerző Arany korának irodalmi 
viszonyai közt mozog, ahogyan egy-egy folyóirat színvonalát, valódi rangját jelzi, 
vagy ahogyan az irodalmi élet ma már rejtvényszerűnek ható jelenségei között el
igazít bennünket. A magyar polgárosodás megértéséhez is adalékot nyújt pl. az olyan
féle intézmények méltatása, mint amilyen a Kisfaludy Társaság volt. Eddig kevéssé 
figyeltünk föl ennek az intézménynek jelentőségére, mind Arany, mind a kortársi 
irodalom fejlődésében, valamint a magyar irodalmi polgárosodás végigvitelében.

Arany népiességének jellegét is jobban értenünk segít az az elemzés, melyet Keresz- 
tury a szalontai jegyző társadalmi helyzetének a mezőváros osztályaihoz való viszo
nyának szentel. Ez a helyzet s ez a viszony eleve megszabja Arany népismeretének 
határait. Ahogyan Keresztury szép hasonlattal kifejezi: a pusztai pásztortüzeket 
messziről látta, tehát a népi költészetnek, zenének az a rétege, melybe Bartók és Kodály 
behatoltak, még sejthetővé sem válhatott az ő számára. Arany népiességének azonban 
nem a határai a fontosak, hanem a céljai és a funkciója. Ezek szabják meg, hogy mit 
tartalmazhatott ez a népiesség, és mit mellőzött, küszöbölt ki, szükségképpen. Arany 
népiességének végső célja a népnevelési szándék volt, és ez szélesedett ki pályája 
későbbi szakaszain nemzetnevelési hivatássá. Arany mély demokratizmusát behatóan 
tárgyalja a monográfia, és ezek a fejtegetések is megerősítik azt a korábbi felfogá
sunkat, mely minőségi különbséget lát Petőfi tudatos, programszerű forradalmisága, 
és a hozzá sok tekintetben igazodó, de tőle lényegében különböző Arany-féle demok
ratizmus között.

Keresztury könyvének legfontosabb részei a műelemzések. A kötet verselemzéseit 
olvasva egy felfrissült Arany-érzékelés válik birtokunkká, és követendő példának 
érezhetjük a művek megközelítésének azt az egyszerű, de talán legmagasabb rendű 
módját, mely belülről képes szemlélni egy-egy alkotást. Az irodalomtörténetírás nem 
mindig képes a művek költői érzékelésére. Régi irodalmunk ugyancsak rászorult az 
olyan felfedezőkre, mint Babits, aki Vörösmarty epikáját és líráját modern és újszerű 
módon tudta érzékelni, — vagy Szerb Antal, akinek magyar irodalomtörténete a 
művek ilyen érzékelése és mintegy újbóli felfedezése miatt maradt tanulságos mai napig.

Keresztury műelemzései általában a költői tevékenység folyamatainak és össze
függéseinek kirajzolását célozzák. Kimutatja a kapcsolatot az egymástól távoleső 
költemények között, s ily módon világossá válik, hogy mely művek készítik elő a 
későbbieket. Ez a módszer egy mozgásában megragadott, nagy fejlődési folyamat raj
zán kívül finom megfigyeléseket is lehetővé tesz. A Széchenyi-óda előzményének tekin
tett Dante-óda, és az emezt is előkészítő Rodostó : ennek a kapcsolatnak kimutatása 
csak egyik példája az egész életművön végigvezetett összefüggési rajzolatnak. Keresz
tury egyébként az Elveszett alkotmány jelentőségét is lényegesen megemeli, s ezt az 
eddig kevéssé méltatott művet az Arany-életmű egyik támpontjának tekinti. A pálya
kép későbbi állomásainak tárgyalása során az Elveszett alkotmányra történő vissza
utalások s ez első mű visszhangjának kihallása a későbbi (1853 körüli) alkotásokból: 
mindez a történetileg felfogott költészeti értékelés szép példáját is nyújtja. De példa
ként idézhetnők azt az összefüggést is, melyet az Egynémely nagyocska emberre . . . 
és A walesi bárdok közt mutat ki, igen meggyőzően.
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De épp az ilyen összefüggések keresése teheti szemünkben vitássá Keresztúry 
Arany-korszakolását, mely, megítélésem szerint, olyan helyre iktat be cezúrát, mely 
valójában egy tovább folytatódó folyamat szerves része.

Az Arany-életpálya első' szakaszát Keresztúry 1856 táján zárja le, s ez az eljárás 
azt is sejteti, mintha 1856-tól a Buda haláláig egy új fejló'dési szakasz bontakoznék 
ki Arany életművében. Kétségtelen, hogy Arany Világos utáni évtizedét, de még 
nagykó'rösi korszakát sem lehet változás nélküli, egységes korszaknak tekinteni. 
Az 50-es évek elejének válságát is hangsúlyosabbnak érzem, mint aminőnek azt 
Keresztúry mutatja. Az 1856 utáni korszak viszont aligha különbözik annyira az 
1856 előttitől, mint az 1861-et megelőző vagy követő pályaszakasz. Arany költői 
megrendülésének szakaszaként az 1861 utáni 4 — 5 esztendőt tekinthetjük, a 49 utáni 
korszak igazi lezárójának pedig a Buda halálát. 1861 politikai csalódásai, s a Teleki 
László öngyilkossága mögül megmutatkozó nemzeti válság érlelik meg Buda halála 
tragikum-szemléletét, és vezetnek, az Arany számára oly tragikus 1865-ös dátummal, 
tényleges elhallgatásához. Aligha kétséges, hogy 1861 és 65 között Arany alatt meg
rendülnek azok az alapok, melyre külső és belső életét építette. Arany tragédiáját 
még nem a Világos utáni években kell keresnünk, sőt éppen ezek az esztendők mutat
ják őt ereje teljében, midőn a személyes és a társadalmi végzettel szembeszáll. Ez a 
szembeszállás életműve egyik legértékesebb részét hozza létre. 1861 és 65 között 
azonban gyökeres változás megy végbe az őt övező tágabb és szűkebb világban, 
és ő benne magában is. Ehhez a változáshoz képest kevéssé markánsnak érezzük 
az 1856-os dátumot, melynél Keresztúry a maga fejlődésrajzát megszakítja. Ez a 
megszakítás megfosztja attól, hogy kirajzolhassa azt a drámai folyamatot, mely 
Aranyt a Nagyidai cigányoktól a Buda haláláig viszi, noha mindkét mű ugyanazt 
a kérdést ragadja meg, elébb szatírái, végül pedig tragikai felfogásban. A periodizáció 
ilyen felállítása még arra is kényszeríti a szerzőt, hogy a balladák tárgyalását az itt 
bemutatott művek elemzésétől különválassza. Arany 1856 utáni balladái és lírai 
költeményei valójában kevéssé ütnek el az 1856 előttiektől, s A walesi bárdok el
választása a Hunyadi-balladakörtől vagy a Szondi két apródjától, nem látszik meg
győző megoldásnak.

Lényegesek az Arany és a romantika viszonyáról szóló fejtegetések. Keresztúry 
formulája a magyar romantika legmélyebb indítékáról („végpusztulás — világcsoda”) 
kulcsot szolgáltathat e korszak néhány lényeges jelenségének megértéséhez. Az elve
szett alkotmány és Az ember tragédiája párhuzamba állítása, közös problémából 
eredeztetése, első szempillantásra talán meglepő lehet. Mégis, a két műben rejlő 
azonos paradoxon indokolttá teszi a tipológiai párhuzamosítást. Keresztúry elemzései 
meggyőznek bennünket arról, hogy Arany művének egyik gyökere a nemzeti roman- 
t ikába nyúlik, amiként Petőfié is. Ez a megállapítás kétféle értelemmel is bír : jelenti 
egyrészt az egész életmű tipológiai elhelyezkedését, nemzeti romantikánk összképé
ben. Másrészt pedig jelenti bizonyos romantikus sajátságok jelenlétét Arany alkotói 
módszerében, műveiben. Helyes Kereszturynak az a megállapítása, mely szerint a 
Bolond Istók első éneke a romantikus irónia legjellegzetesebb magyarországi példája. 
Elgondolkoztató az a fejtegetés, mely Toldy Ferencet és Aranyt egymáshoz közelíti, 
s Toldyban némileg Arany egyik előfutárját jelöli meg. Ha ismét tipológiailag szem
léljük ezt a kérdést, nem azt tekintjük itt döntő mozzanatnak, hogy Arany bizonyos 
kritikát érvényesített Vörösmartyval és Toldy első korszakának elveivel, működésé-
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vei szemben, — hanem azt, hogy régiség felidézésében, tudatosításában Toldy és 
Arany azonos szerepet vállaltak. A kettőjük közti tipológiai összefüggést mintegy 
láthatóvá és megfoghatóvá teszi mindaz, amit ők ketten a nemzeti versidomról mond
tak. Ugyancsak tipológiai szempontból nézve Arany pályáját az ő, valamint Erdélyi 
működésében egy herderi szerep kialakulását és betöltését kell látnunk. Ez a jelenség 
is kétféle módon jön létre. Részint a Kölcsey közvetítette herderi eszmék érvényesülése 
által (amire Keresztury pontosan rámutat), — másrészt annak következtében, hogy 
a magyar irodalom fejlődési helyzete egy, a Herderéhez hasonló funkció érvényesülé
sét igényli. Ezt a funkciót részint tudatosan, részint a fejlődés parancsának engedel
meskedve, Erdélyi és Arany töltik be. Amikor Arany Homérosz felé fordul, és a 
homéroszi klasszicizmus újjáteremtésére törekszik, valójában egy herderi módon 
felfogott Homéroszra fordítja figyelmét.

Mindezek után jogosultnak érezzük Keresztury összegezésében egy olyan bonyo
lult terminológia megjelenését, mely csak a felületesebb szemlélőt lepheti meg. 
Keresztury ugyanis Arany „klasszikus igényű, de romantikus színezetű költői realiz
musáról” — beszél. Klasszicizmus, romantika és realizmus ilyen egymásra torlódása 
főként azokat lepheti meg, akik elvont, vegytiszta irodalmi irányzatok létezésében 
hisznek. A történeti fejlődés sajátságai között, és éppen a polgárosodó magyar iro
dalom múlt századi helyzetében, többféle irányzat módszerének és esztétikájának 
együttes vagy váltakozó jelentkezését ismerhetjük föl. Arany igen sokrétű élet
művében ezek az egymástól sok tekintetben gyökeresen eltérő tendenciák és hagyo
mányok, módszerek és megoldások sajátos egységbe rendeződnek. Ennek az egység
nek és elrendeződésnek törvényszerűségeit csak oly módon érthetjük meg, hogy figyel
münket az alkotói módszerre, annak változásaira, módosulásaira — és állandó 
tényezőire fordítjuk. Ha a művek tanúságtételéből indulunk ki, akkor az alkotói 
módszer a voltaképpeni kiindulópontunk. Ha Aranyt és korát valamely irodalmi 
irányzat uralkodó szerepe alapján akarjuk megítélni, úgy kénytelenek vagyunk 
háttérbe szorítani, figyelmen kívül hagyni életművének nem egy nagyon is jellemző 
sajátságát. Ha csak a népies Aranyt akarjuk látni, úgy nem tudunk mit kezdeni a 
Katalinnal és a balladák némelyikével, — ha viszont Aranyt mindenestül romantikus
nak hisszük, úgy a Toldi realista elemei felett kellene napirendre térnünk. Ha nemzeti 
klasszicizmusnak akarjuk tekinteni Arany korát, úgy ki kell hagynunk belőle Petőfit, 
Jókait, Keményt, sőt Arany műveinek egy részét is. Ugyanakkor lehetetlen figyelmen 
kívül hagynunk Arany következetes vonzódását a világirodalom klasszikus példái
hoz. Ha magukból a tényekből indulunk ki, s irodalomkritikai, valamint történeti 
munkánk legfontosabb kategóriájának az alkotói módszert tekintjük, úgy kevésbé 
kizárólagos, de a valóságot pontosabban kifejező formulákhoz juthatunk el. Művei
nek befejezésében Keresztury Dezső is ilyen formulát talált meg.

Keresztury Arany-monográfiája fontos lépés egy nagy költő és egy nagy irodalmi 
korszak jobb megértése felé. A műben következetesen alkalmazott — bár nevén nem 
nevezett — tipológiai módszer azonos azzal az eljárással, melyet a marxista irodalom
történetírás egyre gyümölcsözőbben kezd használni. A személyiség és az életmű 
társadalmi alapjainak elemzésében Keresztury ugyanazt a módszert alkalmazza, 
mely marxista irodalomtudományunkban már jó ideje otthonossá vált.
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T A M Á S  A T T I L A

H uszad ik  s z á z a d i  i ro d a lm u n k  tö r t é n e t i  
p e r io d izá iá sá ró l

Egy régebben megkezdett, föltételezhetöen csak 
átmenetileg nyugvópontra jutott vitához sze
retnék néhány gondolat előadásával kapcsolód
ni. Indítékaim közt egy személyes természetű 
is van: alakuló álláspontomnak korábbi — 
igaz : egészen vázlatos — föltevése1 valamilyen 
félreértésnek a következtében téves ismertetést 
nyert a periodizációs vita állását értékelő 
összefoglalásban.1 2 Talán a részletesebben elő
adott, a korábbinál valamivel jobban kiérlelt 
elképzelés, illetőleg gondolatmenet megfelelőbb 
reagálást fog eredményezni.

Óvatosságból célszerűnek látszik nem mind
járt a közvetlen tárgynál, hanem bizonyos alap
kérdések megvilágításánál kezdeni.

Mikor egy hosszú — a mi esetünkben iroda
lomtörténeti — folyamatot kisebb egységekre 
osztunk, akkor ennek a műveletnek a során — 
legáltalánosabb szempontból tekintve — két 
döntő körülmény irányít bennünket. Egy, 
amely m agában a z  a n ya g b a n , annak belső 
rendjében rejlik, és egy másik, amelyik ben
n ü n k :  felfogóképességünk természetében van 
adva, függetlenül a vizsgált anyagtól. Közis
mert tény, hogy a tudatunkon kívüli valóság
ban objektíve is léteznek bizonyos szerves 
egységek, zárt összefüggésrendszerek, ez a 
tény azonban nem zárja ki annak szükségessé
gét (tehát jogosságát), hogy a tudatunk termé
szetéből adódó rendszerezési-felosztási igény 
kielégítésére alkalmanként önkényes egysége
ket alkossunk (pl. különböző mértékegysége
ket). Szerencsés esetben a külső, valóság adta 
egység — a természeti világban pl. egy-egy 
atomé — jórészt „megfelel” rendszerezési igé
nyeinknek, előfordul azonban ennek a meg
felelésnek a hiánya is. (Pl. domb, hegy, hegység ; 
patak, folyó, folyam kategóriái már csak a 
külső valóságra „belülről” mintegy ráaggatott, 
kétes értékű és mégis hasznos megkülönböz
tetések.)

A  gyakorlati élet igényei arra is rákénysze

rítik, vagy legalábbis ösztönzik az embert, hogy 
különböző és ezen túl különböző természetű 
(az anyag természetében különböző mértékben 
megmutatkozó) egységekből alakítson ki a 
maga megismerési vagy egyéb praktikus céljai 
számára félig elméleti, félig gyakorlati egysé
geket. Ilyen egységeket alkotnak pl. az egyes 
országok, melyeknek határait néprajzi, társa
dalmi, gazdasági, földrajzi, stratégiai szempon
tok e g y e z te té sé v e l alakítják ki. Az ideális eset 
— az „anyagok” természetében meglevő egy
ségek határainak egybeesése — némely sziget- 
ország kivételes esetét leszámítva, nem fordul 
elő. Ilyenkor a kutató tisztában van azzal, 
hogy a politikailag megvont határ kompro
misszumos jellegű: a hegy- és vízrajzi, gazda
sági, nyelvi (stb.) „anyagban”, illetőleg a való
ságnak ezekben a rétegeiben kirajzolódó kü
lönböző határoknak rajtuk kívüli szempontok 
figyelembevételével történt egyeztetése. Az 
egyeztetésnek tudományosan szentesíthető leg
főbb irányadója: törekvés m in él kevesebb  é s  
m in él k ise b b  je len tő ség ű  s ze rv e s  egységn ek  a z  
á tvá g á sá ra .

Hogy mostmár voltaképpeni tárgyunkhoz 
érjünk — az előbbiekre már csak egy hasonlat
tal visszautalva — , azt mondhatjuk : irodalom- 
történetünk folyamatában napjainkra végképp 
eltűntek a rendszerezés szempontjából önként 
kínálkozó „egységes szigetországok”. Mind
inkább élő, szerves egységként áll előttünk a z  
e g é s z  fo ly a m a t. Ugyanakkor ez a folyamat (v. 
„organizmus”) nemcsak hogy egészében nem 
változatlan, hanem változó ütemben és nem 
mindig azonos irányban változik, amellett 
korántsincs híjával némely több -kevesebb  b iz
to n sá g g a l egymástól elkülönülő kü lön böző  a la
p o n  lé tr e jö tt  egységeknek (életműveknek, moz
galmak és csoportosulások „életének”, eszmei- 
és stílustörekvéseknek). Amikor tehát rend
szerezésre törekszünk, egyértelműen abból kell 
kiindulni, hogy jogos rendszerezési igényünkön
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tal rendelkezésünkre bocsájtott anyag alapján 
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Ю. Illusztrációk Illyés Gyula Petőfi Sándor c. könyvének francia kiadásából ( 1970) -  Petőfi francia 
könyvei: egy Saint-Just-kötet és a konvent névsora Petőfi kézírásával a francia forradalom tör
ténetének belső oldalán
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túl minél nagyobb mértékben vegyük figye
lembe a meglevő valóság különböző egységeit, 
kapcsolatait, „erőtérrendszereit”, eleve tisz
tában kell azonban lenni azzal, hogy kategó
riáink több tekintetben is kompromisszumosak 
lesznek. A kérdés tehát csupán a steril elmélet 
szférájában — a tendenciák éles elkülönítésére 
való törekvésnek, a végső általánosításnak a 
magaslatain — tevődik fel abban a formában, 
melyben ezt Szili Józsefnek egyébként lényegre 
mutató cikke3 felvázolja.

A téma távolról való körbejárása s a köze
lítés talán körülményeskedőnek minősíthető 
lépései után vegyük most már a legközvetle
nebb közelből szemügyre a vizsgálni kívánt 
jelenséget, a föntebbi elvek szem előtt tartásá
val.

Utóbbi évtizedeinkben elméletileg magun
kévá tettük azt a koncepciót, mely szerint 
századunk magyar irodalma (legalábbis a szá
zadforduló átmeneti évei után) legfőbb saját
ságait illetően három szerves egységre, három 
„ k o rsza k ra ” tagolódik, melyek közt a határo
kat a legfontosabb történelmi-társadalmi vál
tozások időpontjai — 1919 és 1945 — jelentik. 
Ehhez igazodnak elvileg az oktatás különböző 
szinten folyó változatai is, címek tekintetében 
a megjelenő összefoglaló igényű munkák is. 
Ugyanakkor viszont — legalábbis gyakorlati
lag — irodalomtörténetírásunk nem tartja 
kisebb mértékben figyelembe veendő egységek
nek az e g ye s  író i é le tm ű veket : nem csupán a 
különálló írói monográfiák mutatják ezt, ha
nem u gyan ezek  a nagyobb rendszerezések is. 
Ily módon áll elő az a helyzet, hogy az 1919-es 
véghatárral megjelölt „korszakon” belül soro
zatosan nyernek tárgyalást a harmincas évek
ben megjelent művek, de elvétve még a negy
venes, ötvenes, sőt, a hatvanas években meg
jelent alkotások is „ide számítanak”. Ez nem 
tekinthető már egyszerű határelmosódásnak. 
Itt mindenképpen ellentmondással van dol
gunk: egy eg észé t tek in tve  mindössze m á sfé l  
é v tized re  terjedőnként megjelölt korszaknak 
néhol közel f é l  évszázados „ tú ln yú lása iró l” 
aligha lehet beszélni.

Ezt az ellentmondást csak látszólag tüntet
hetné el egy olyan — javasolt — megoldási 
kísérlet, mely 1919 határkőnek tekintését akar
ná egyszerűen megszüntetni. Részint azért, 
mert a probléma újból jelentkezik 1945-tel 
kapcsolatban: ez a negyedszázadosként fel
tüntetett „korszak” is újabb negyedszázados 
„átnyúlást” adott már az eddigiekben is. (És

remélhetőleg ad még újabb éveket is, amennyi
ben „oda számítónak” tekintjük a két háború 
közti időszakban íróvá érett alkotókat.) Vi
szont, hogy az ellentmondás megszüntetése 
kedvéért ezt a korszakhatárt is nemlétezőnek 
tekintsük, s így aztán századunknak szinte 
az egész irodalmát egyetlen korszak terméke
ként kezeljük, az ellen nemcsak elhatároláso
kat kereső rendszerező igényünk tiltakoznék 
igen élesen: semmivel nem kevésbé mondana 
ellent egy ilyesfajta elképzelésnek maga a 
vizsgált anyag. Hiszen aligha vállalkoznék 
kutató annak tagadására, hogy mind eszmei
leg, mind tematikailag, mind szűkebb értelem
ben vett stílus tekintetében, de még író és 
közönség viszonylatában is jelentősek az utóbbi 
hatvan év alatt végbement változások.

A meglehetősen kirívó ellentmondás-meg
szüntetésre tehát valamilyen más megoldást 
kell keresni. Olyan meglevő egységeket kell 
mindenekelőtt a rendszerezés gyakorlatában 
figyelembe venni, amelyek nem keresztezik 
ilyen nagy mértékben egymást. Tehát: vagy 
az é le tm ű vet nem kell ennek során komolyabb 
mértékben egységként figyelembe venni, vagy 
pedig a k o rsza k  kategóriájának helyébe kell 
valamilyen másikat állítani. (Elméletileg egy 
képzelhető még el: m in d k e ttő t egy vagy több 
mással helyettesíteni.)

Az első lépés megtétele bizonyos szem
pontból rendkívül kockázatosnak látszik. Egy
mástól korszakhatárral elkülönítve tárgyalni 
pl. Németh László nő-regényeit? Széjjelvágni 
a korai Kosztolányi-versekben való jelentkezés
től a H ajnali ré szeg ség ig  fokozatosan fölívelo- 
gazdagodó motívumláncolatot? Más-más egy
ségen belül tárgyalni A befejezetlen  m on da t 
és a F elelet íróját, a B u d a p est N a g y k á vé h á z  és 
A lázadó  em ber szerzőjét? — Egyfajta „név 
nélküli irodalomtörténetírás”-nak madártáv
latból történő vizsgálódásai során ugyan föl- 
tételezhetően az anyag nagyobb sérelme nélkül 
is végre lehetne hajtani ilyenfajta vállalkozást, 
az írások közvetlenebb összefüggéseit is tár
gyaló, részletesebben kidolgozott irodalom- 
történeti mű azonban már aligha mondhat le 
a nem minden esetben egyformán zárt, vala
milyen szerves egységgel azonban mindig ren
delkező életműegységek figyelembevételéről.

Főleg akkor, ha azt a tényt is figyelembe 
veszi, hogy belőlük épülnek föl némely más — 
kevésbé világosan elhatárolható, de nem ke
vésbé szerves — nagyobb egységek is. Ilyen 
egységnek tekinthető a N y u g a t „nagyjai” közé

3 Az irodalomtörténeti korszakolás elmélete — Helikon 1970. 2. sz. 188-9.
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számító vagy körülöttük elhelyezkedő írók 
életműveinek összessége is, melynek együttes 
tárgyalását a vita — minden bizonnyal indo
koltan — nem támadta vagy kérdőjelezte meg. 
Hiszen a részleges „szervezeti” közösségen túl 
számos rokon látás- és alkotásmódbeli sajátság 
és bizonyos fokú világnézeti közösség alapján 
(a korábbiakénál igényesebb, erőteljesebb s 
ezáltal nyugtalanabb valóságérzékelés, mely 
többeknél a szecesszió és a szimbolizmus törek
véseinek érvényesülésével jár legalább időlege
sen együtt) már a korukbeli köztudat is egy
séget ismert föl bennük.

Olyannyira „adottnak” látszik ez az egység, 
hogy természetszerűleg tevődik föl a kérdés: 
nem ebből a nagyjában-egészében közmeg
egyezéssel elfogadott nagyobb egységből, ill. 
csoportból, mint többé-kevésbé kézzelfogható 
konkrétumból kell-e hát kiindulni — ennek 
egység-meghatározóit, „kohéziós erőit” minél 
alaposabban megismerni — és innen , ebből a 
tüzetesebben megvizsgált k o n k ré tu m b ó l ki
indulva kísérelni meg az általánosítást, a mu- 
tatis mutandis más esetekben is egységmeg
határozóknak tekinthető törvényszerűségek föl
ismerését.

Ez a kérdésföltevés azonban valójában már 
föltételezi, hogy a „korszak” irodalomtörté
neti kategóriáját esetünkben valami mással — 
ezzel a majd meghatározandóval — helyette
sítjük. Ezért előbb még nézzük meg: elvi 
szempontból indokolható-e egy ilyen kísérlet.

A korábbi évszázadok esetében a M a g ya r  
iro d a lo m  történ ete  meglehetős határozottsággal 
indul ki a korszakok létezésének koncepciójá
ból. Egy igen fontos tényezőt azonban már itt 
sem hagyhatunk figyelmen kívül.

Bevezetőjében Klaniczay Tibor kifejti, hogy 
a felosztás során (Horváth János elméleti kon
cepcióját követve) az egyes korszakokat nem 
mint időben egymástól egyértelműen határo
zott vonallal elkülöníthető egységeket vette 
figyelembe, hanem egymáshoz ízelődő — tehát 
akár 20—30 éves átfedésekkel kezdődő és 
végződő — mivoltukban.4 Ami azonban a régi 
anyag esetében csak a pontosság kedvéért 
kiemelendő m ellékkörü lm én y , az az irodalmi fej
lődés-, ill. változássorozat meggyorsult mene
tének időszakában5 * egyszeriben d ö n tő  tén yezővé

lesz: az „átfedés” akár az egész korszakra 
kiterjedhet. Tehát á lta lá n o ssá  lehet, hogy egy
más mellett több „korszak” húzódik, ami 
viszont már a „korszak” megjelölésnek ilyen 
esetekben való alkalmatlanságát is jelenti, más
szóval arra is figyelmeztet, hogy a korszak 
fogalma helyett valamilyen más fogalmat kell 
a rendszerezéshez felhasználni.

Hangsúlyozandó, hogy itt nem irányzatok 
kettősségéről, stílustörekvések párhuzamáról 
van szó. Ezek nemegyszer kimutathatók ko
rábban is egy-egy korszakon belül, s részben 
a huszadik század egészéből egységként el
különített részeken belül is. Markiewicz szerint 
magát az irodalmi korszakot is „úgy lehet meg
határozni, mint az irodalomtörténet olyan 
szakaszát, melyben az irányzatok sajátos (bár 
az erőviszonyok tekintetében változó) elrende
ződése figyelhető meg. A . . .  korszakhatár ott 
lesz, ahol legalább egy új irányzat offenzivába 
kezd, azok közül, melyek később többé-kevésbé 
párhuzamos fejlődési utat futnak be . .  ,”,e 
s Paul van Tieghem szerint is lehet párhuzamos 
áramlatokról vagy éppen egy korszak egészén 
belül létező több rövid életű mozgalomról 
beszélni,7 Baldensperger is szól általában az 
egyazon korszakon belül létezhető oppozíciós 
tendenciákról.8 Ezek az ellentétek, párhuzamok, 
különbségek nagyjában-egészében azon os id ő 
p o n to k k a l  h a táro lh a tó , ilyen tekintetben tehát 
egységként kezelhető irodalomtörténeti anya
gon belül mutathatók ki. Esetünkben azon
ban — a 20. sz.-i irodalmi fejlődésnél — ennél 
többről van szó.

Kosztolányi Dezsőnek és Németh László
nak, Ady Endrének és József Attilának, Mó
ricz Zsigmondnak és Déry Tibornak, Füst 
Milánnak és Illyés Gyulának (é.i.t.) az élet
művei meglehetős világossággal különíthetők 
el egymástól, és nemcsak „általában véve” 
(más-más származás, és más-más pszichikai 
alkat-okozta más-más „stílusválasztásuk” 
alapján), hanem műveik k or-de term in á ltságá-  
n a k  tekintetében is. A M a rcu s A urelius vagy a 
S zep te m b e r i á h íta t ugyan félreismerhetetlenül 
a háborús évek  so rá n  is mélyült-férfiasodott 
költő vallomása, egyszersmind azonban jelleg
zetesen a  háború e lő tt  in du lt nemzedék emberé
nek a hangja: nem lenne elhelyezhető József

4 A magyar irodalom története I. köt. 1964. 8.
3Vö. Markiewicz: Az irodalomtudomány fő kérdései 1968. 154.
• I . m. 165.
7 Idézi Markiewicz uo. 153.
8 Idézi Markiewicz uo. 153.
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Attila, Illyés Gyula, Radnóti Miklós műveivel 
egy sorban. S ugyanez áll a Jónás kön yvére  
vagy oly sok másra — talán nem szükséges a 
példák sorolása, hiszen inkább csak képzelt 
ellenfél meggyőzésére volnának hivatottak. 
Bizonyos tekintetben tehát k e ttő s  kordetermi
nációval kell számolnunk : külön is figyelembe 
kell venni a mindenkori „pillan a tn yin” kívül 
a nemzedék indulását különösen pregnáns mó
don meghatározó kortényezők maradandó 
hatását.

Azt jelentené ez, hogy valójában nemzedéki 
alapon kellene századunkban periodizálni ? 
Részben valóban ez látszik — a tén yleges  
gyakorlatot figyelembe véve mondhatjuk úgy 
is: ez látszott — célravezetőnek. Csak a lehető
ségek szerint minél inkább tá rsa d a lm i term ék 
k én t kell felfogni a nemzedéket. Nem annyira 
a fejlődésnek ilyen viszonylatban bajosan föl
deríthető biológiai meghatározói után kell 
nyomozni, nem is egy csak önmagából ma
gyarázható szellemi önmozgás inspiráló hatásá
nak az irányában tájékozódni, sokkal inkább 
megkeresni azokat a tényezőket, melyek egy 
társadalom fejlődésének meghatározott sza
kaszában döntő fontosságú közös látásmód
beli sajátságokat képesek kialakítani, néha 
akár egészen különböző egyénekben is. Le
számítva a kaméleontermészetű, a külső viszo
nyokhoz mindig egyformán alkalmazkodni 
tudó embereket, elmondható, hogy az ember
ben kialakulnak bizonyos v iszo n y la g o s á llandók  
is, melyek a már férfivá (más vonatkozásban: 
Íróvá, művésszé) érett emberben a külső vál
tozások eredményeképpen már inkább csak 
módosulásokon mennek keresztül. Az indulás 
közös alapélményei és a hozzá kapcsolódó 
művészi törekvések-adta „alapszínek” tartós 
csoportosulásoknak is fontos meghatározói 
lehetnek. Markiewicz joggal írja a „nemzedék” 
csoportjáról, hogy ennek „nem tagjai születési 
évének a közelsége biztosít egységet, hanem 
annak a történelmi helyzetnek a viszonylagos 
azonossága, melyben irodalmi színrelépésük 
zajlik”, — még abban az esetben is, hogyha a 
történelemre való reagálásuk nem egyforma.9 
Közvetlen tárgyunkat tekintve mindjárt lát
hatjuk azt is, hogy a kortól elvonatkoztatott 
születési évszám nem ad elegendő fogódzót egy 
ún. nemzedék létrejöttének megmagyarázásá
hoz. Ady Endre és Tóth Árpád között az évek 
számát tekintve pl. jóval nagyobb a távolság, 
mint József Attila és Radnóti Miklós közt.

mégis az utóbbi, nem pedig az előbbi kettő 
közt szokás nemzedékinek minősített különb
ségről beszélni (a nagyobb kategórián belüli 
együvésorolást meg nem kérdőjelezve). Mert 
az előbbiek felnövekedésének-beérésének kü
lönböző dátumai egy nagyjában-egészében 
sta g n á lá s  állapotában levő történelmi idő
szakon belül esnek némileg távolra egymástól, 
míg az utóbbiak egy g y o rs  v á lto zá so k a t mutató 
történelmi időszakon belül — egymáshoz évek 
tekintetében közelebb, viszont más-más törté
nelmi mozzanatokhoz kapcsolódva — külön
böző eseményekkel párhuzamban tették meg 
a maguk belső fejlődésének azokat a lépéseit, 
melyek a viszonylagos állandót fokozatosan 
kialakították. Tóth Árpádot Ady vonzereje 
az adott „erőtérrendszerben” még biztosan 
vonzhatta a maga körébe — az alig egy évvel 
később született, de már a világháború gyöke
resen más viszonyai közt költővé érett Kassák 
Lajos viszont szükségszerűen lép föl mintegy 
nemzedéki vonatkozásban is elkülönülten.

A különbség lényege azonban nem a szoros 
értelemben nemzedéki — életkori — össze
tartozás: ez csak egyike a számba veendő kap
csolati tényezőknek.

Minthogy tehát a gyakorlatilag többé-ke- 
vésbé elfogadott és elméleti érvekkel is alá
támasztható irodalomtörténeti egység a szó szo
ros értelmében véve semmiképpen nem, a szó
nak tágabb értelmében véve is csak részben 
— a „nagy” Nyugat-nemzedék esetében — 
tekinthető nemzedéknek (mivel ennél, ill. ezek
nél kisebb vagy nagyobb mértékben többet 
foglal magában), ugyanakkor nem is azonos 
valamilyen politikai vagy stílusirányzattal (lé
nyegesen többet és néhol egyszersmind keve
sebbet foglal magában ennél, hiszen egyidejű
leg több irányzat is létezhet benne, viszont 
az irányzat túl is terjed ennek az egységnek 
a határán, más egységekbe tartozó életművek
re), kor-egészet viszont nem tölt be, célszerű
nek látszik egy másfajta, és lehetőleg semleges 
színezetű — tehát a kompromisszumos jelleget 
legalább indirekte érzékeltető — elnevezésnek, 
ill. ehhez tartozó kategóriának a bevezetése. 
Ilyen értelemben beszélhetnénk a N y u g a t  
„nagy írói”-nak irodalomtörténeti p e rió d u sá 
ró l („hullámáról”, „ciklusáról” stb.; az el
nevezésben csak az lényeges, hogy ne legyen 
megtévesztő), mely nem csupán „átnyúlásait”, 
hanem a  m ag a  e g észé t tek in tve  nem  é r  v é g e t  
1919-ben . És beszélhetnénk egy újabb perió-

•I. m. 154.
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dúsról, melynek indulása nem az előbbinek 
a végére, hanem annál jóval korábbra : nagyjá
ból a delelőjére esik.

A  — mondjuk — periódusnak nevezett 
egység fölvétele nem jelentené azt, hogy ez „a” 
helyes rendszerezési kategória. Jogos, mert 
hasznos Részeredményekhez vezető lehet az 
eszme- vagy stílustörténeti rendszerezés is, 
egyes életművek külön-külön történő feldolgo
zása is, bizonyos esetekben a korszak-egészben 
szemlélés is. Ilyen esetekben azonban nélkü
lözhetetlen a kitűzött elvekhez, a választott 
szempontokhoz történő k ö v e tk e z e te s  alkalmaz
kodás, s ezzel egyidejűleg bizonyos eredmények
ről való ab ovo lemondás. A stílustörekvések 
nyomon követése — már amennyiben pontosan 
meg tudjuk határozni, mit is értünk stíluson, 
stílustörekvésen — keresztül-kasul kénytelen 
átszelni az egyes életműveket, amellett éppen 
századunkban főművek sokaságát kell periferi
kus jelenségként (jobbik esetben stílustörek
vések keresztezéseként) kezelni. (Mert hová 
sorolható az Ó da?  a B a rtó k ?  az Iszon y?  
A z  e lv e s z í te t t  napernyő? A  h u szon h a tod ik  év?  
az À  la  recherche?) Hasonló problémákkal 
találkozunk egy eszmei rendszerezési kísérlet 
esetében is, ha „tiszta képleteket” keresünk. 
Az életművek viszont önmagukban túlságosan 
kis egységeket adnak csupán, s azóta, hogy 
egymás melletti sokaságukban jelentenek szám
ba veendő értékeket (tehát: hogy nem elég 
tárgyalásukat egyszerűen egymás utánra he
lyezni, mint ahogy ezt pl. még a Balassiról, 
Zrínyiről, Bessenyeiről szóló elemzés esetében 
meg lehet tenni), nem alkalmasak arra, hogy 
rendszerezés alapjául szolgáljanak. A nagyobb 
összefüggéseket kirajzolni kívánó, ugyanakkor 
a fontosabb részletek rajzáról sem lemondó 
irodalomtörténetírás gyakorlata diktálja azt 
a leg p ra k tik u sa b b n a k  lá tszó  kompromisszumos 
megoldást, hogy olyan periódusoknak a vizs
gálatára törekedjünk, melyek jelentős rész
ben egybeesnek eszmei- és stílustörekvésekkel, 
csoportosulások létével és életművek egysé
geivel is.

Természetesen ezeknek a periódusoknak a 
határai is kissé elmosódottak, nem jelölhetők 
hát ki teljes határozottsággal. Füst Milán vagy 
Tersánszky Józsi Jenő életművének utolsó 
két-három évtizede pl. mindenképpen „át- 
nyúlásnak” tekintendő, s csak annyi állapítható 
meg, hogy a „Nyugat-periódus” 1940 k ö rü l ér 
véget: nagyjából a folyóirat megszűnésének, 
Juhász, Kosztolányi, Karinthy, Babits és Mó
ricz halálának idejében — a második világ
háború kezdeteinél. (A „túlélők” életművének

„átnyúló” része egészen kevés kivételtől el
tekintve sokkal inkább elválasztható az 1945 
utáni történelmi-művészi fejlődéstől, mint 
amennyire a Babitsé, Móriczé, Juhász Gyuláé 
az 1919 utánitól.) — Nehezebb annak a kérdés
nek a megválaszolása, hogy hol kezdődik a 
következő periódus.

Ügy gondolom, „szervezetileg” A  T e tt in
dulása jelenti a kezdetet, történelmi-társadalmi 
alapot pedig az első világháborúval kialakuló 
helyzet teremt hozzá: szélesebb körben tuda
tosítva az európai-, ill. világegészbe tartozást 
és egyszersmind a korban feszülő társadalmi 
ellentmondásoknak, a technikai civilizáció tár
sadalmi kihatásainak sokaságát is. Ez az ese
mény nemcsak az idill hazug fátylait tépi 
immár széjjel, hanem a szubjektív bensőbe 
menekülés elégtelenségét is leleplezi, a tömegek 
problémáit pedig „népért síró” magányosoké
ból valamilyen formában elkerülhetetlenül köz
üggyé teszi az irodalmi tudatban is. „Valahol 
a határon” áll Szabó Dezső, a maga kétirányú 
(két periódushoz való) kötöttségeivel, egyértel
műen a periódus élén áll viszont a magyar 
irodalom első jelentős olyan alkotója, aki a 
proletariátus világából küzdötte fel magát: 
Kassák Lajos. Köréje gyűlt avantgard-forra- 
dalmi művészeknek a társaságában, mégis 
amolyan előretolt csapategységként áll — nem
egyszer nála nagyobbakká érlelődő alkotókkal 
a nyomában. (A „nyomában” nem jelent föl
tétlenül kapcsolódást, folytatást. Néha ezt is, 
néha csak őhozzá — mint első kezdeményező
höz — hasonló mértékű újítást.) Erdélyi József 
és Szabó Lőrinc, a S zép ség  k o ld u sa  utáni 
József Attila és Illyés Gyula újat hozása sok 
tekintetben eltér egymástól, félreismerhetetlen 
háború- (ill. forradalom-ellenforradalom-) utá
niságukban mégis közösek. Ha nem is egyenlő 
mértékben, de közösek az ekkortájt vagy még 
az évekkel későbben indult írók is, a tízes
húszas évek során kialakított világlátás alapjai
nak őrzésében. Egyfelől elmondható, hogy 
pl. az 1950-es K é t  k é z  egyenes folytatása a 
mintegy két évtizeddel korábbi H á ro m  öregn ek  
és H ő sö k rő l b eszé lek n ek , akár a késői Irga lom  
a korai E m beri sz ín já té k n a k , vagy az 1945 
utáni Isten  m alm ai, a z  1945 előtti L a k o d a lo m , 
k e re sz te lő , bö lcsőn ek  — A B alogh  c sa lá d  pedig 
éppenséggel kiteljesülése olyan értékek egyik 
fajtájának, melyek már évtizedekkel korábban 
is benne rejlettek a népi írók egy részének 
prózájában. Másfelől hozzátehető ehhez, hogy 
ezen a perióduson — mint az előbbinél diffe
renciáltabb egységen — belül levőnek tekint
hető a Kassáknál sokkal, Illyésnél is jó néhány
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évvel későbben indult, velük korántsem min
dig egyazon fázisban levő többieké: Radnótié, 
Gellérié vagy másoké is. Lényegében véve 
ugyan azokn ak  az eszmei hatásoknak és stílus- 
törekvéseknek más-más „keresztezései”, m ás
m ás v á lto za ta i  alakultak ki az ő életművükön 
belül is. 1919 kétségkívül cezúrát jelent a 
„Nyilai-perióduson” belül, s a merész újítások 
és hagyományfelújítások kettősségének jegyé
ben kibontakozó újabb perióduson (annak 
kezdetén) belül is; hasonló szerep jut negyed
századdal később 1945-nek is. Ezt azonban 
már csak ez utóbbi perióduson belül kell 
igazában számításba venni.

Mi vet véget ennek a periódusnak, és végét 
vetette-e már valami, s honnantól beszélhetünk 
egy újnak vagy éppen újaknak a jelentkezésé
ről? — A távlat hiánya miatt nehéz ezekre a 
kérdésekre pontos választ adni, akár csak kí
sérletképpen is. Ügy gondolom azonban, hogy 
az 1960 körüli években jelölhető ki a véghatár: 
utolsó jellegzetes termékeit Lengyel József 
/ffézo-ciklusának alkotásaiban, Illyés Ú j versek -  
jének „őszikéi”-ben, Déry S zerelem  c. novellás- 
kötetében és az időhatáron részben már túl 
levő legutóbbi Németh László-müvekben lehet 
fölismerni. A részben alapul szolgáló történel
mi változások ezúttal valamivel korábbiak 
(mivel nem olyan robbanásszerűek, mint ami
lyen pl. az első világháború kitörése, majd a 
különböző jellegű forradalmi átalakulások vol
tak, tehát hatásuk valamivel lassabban érvé
nyesül). Ezek a változások az ötvenes évek 
második felének eseményeiben ismerhetők fel: 
a huszadik kongresszusban és annak külön
böző kihatásaiban. Magában foglalja ez a 
történelmi „határsáv” a szocializmus mozgal
mának részleges fejlődési fordulópontját: egy
fajta válságot és annak egyfajta legyőzését. 
A magasabb fejlődési fokot jelentő szocializ
mus véglegessé válásának teljes tudatosulását, 
a fejlődés ütemének meggyorsítását és irányá
nak kiigazítását — párhuzamban annak a 
ténynek egyetemleges és komoly tudomásul
vételével, hogy a szocialista tulajdonviszonyok 
kialakítása nem „a Kánaán” álombéli viszo
nyainak megteremtése, s az álomtól nemcsak 
csökevények, hibák vagy éppenséggel röpke 
évek választanak el.

A legújabb kötetek Illyésének és Déryjének 
esetében az életmű-egységbe tartozás félre
ismerhetetlen jeleinél mintha erőteljesebben 
mutatkoznának olyan sajátságok, melyek egy

új periódushoz kapcsolhatóságukat mutatják. 
Vagy itt is csak egy erőteljes cezúra különösen 
pregnáns megnyilatkozásaira kellene ismer
nünk ? Mindenesetre ezek jobban eltérnek az ő 
harmincas évekbeli munkáitól, mint amennyire 
a Nyugat-periódus íróinak 1945 utáni művei a 
maguk korai alkotásaitól. Lehet, hogy ez 
alkotóik különös (legjobb értelemben vett) 
„rugalmasságán” túl a fejlődés általános me
netének gyorsulását is mutatja.

Maga ez a bizonyos új periódus a második 
világháború befejezését és a szocialista átala
kulás első nagy lépéseit emberformáló alap
élményei közt tudó írók első „nemzedékének” : 
Juhász Ferencnek, Nagy Lászlónak, utóbb 
Sánta Ferencnek, Galgóczi Erzsébetnek és 
másoknak (közvetlenül előttük Sarkadi Imré
nek és néhány társának) a fölléptétől számít
ható. Inkább ide lenne már sorolható az ötve
nes évek második felének válságait oly erő
teljes szenvedéllyel kifejező, Darvas korábbi 
alkotásaitól eltérő szerkezetű R é sze g  e ső  is — 
annak ellenére, hogy egyszersmind közvetlen 
folytatása, sőt, egyben-másban variációja a 
Város a z  ingoványonnak  ? Lehet. Ilyen kérdé
seknek azonban nemcsak hogy az eldöntésére, 
de még csak érdemben történő fölvetésére sem 
vállalkozhat ez a cikk. Az egyes konkrétumok 
említésének egyedüli célja itt: többé-kevésbé 
kézzelfoghatóvá tenni az á lta lán os feladat meg
oldására hivatott elgondolást. Hogy pl. Weö
res, Benjámin vagy Örkény életművének helyét 
egyértelmű biztossággal ki lehet-e jelölni vala
mely perióduson belül, az nyilvánvalóan to
vábbi kérdés. Tudomásul kell vennünk, hogy 
az írók nem a rendszerező irodalomtörténé
szek kívánalmai szerint választják meg szüle
tésük és halálozásuk időpontját, vagy alkotó
munkájuk időhatárait. Úgy gondolom azon
ban, hogy egy föntebb körvonalazott periódus
kategória bevezetése viszonylag k e ve se b b  ön
ellentmondást és kevesebb látszatmegoldást 
hozna magával, v iszon ylag  szerencsésebb komp
romisszumokra nyújtana lehetőséget, ill. mint 
amennyire, ill. amilyenekre a jelenleg elméleti
leg elfogadott korszakolás rákényszerít bennün
ket. (Legalábbis: a huszadik századot tekintve.)

Lehet, hogy téves ez az elgondolás. Arról 
azonban mindenképpen meg vagyok győződve, 
hogy ennek m eg v ita tá sa  előbbre vihet bennün
ket egy probléma megoldásában. Ehhez viszont 
az szükséges, hogy ez valóban  a mondottakhoz: 
a gondolatmenet lényegéhez kapcsolódjék.
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B E N  EDEK I S T V Á N

M ag y ar f a  s o r s a
A H a lá lf ia i elemzésén bizonyítja Kolozsvári 
Grandpierre Emil K ü zd e lem  a z  e p ik á v a l című 
esszéjében, hogy a magyar regényírók nem 
tudnak bánni a nyersanyaggal, a jellemek és 
események mintegy véletlenszerűek, realizmu
suk passzív sodródás. Babits könyve remekmű, 
de nem „igazi” regény — körülbelül ez a 
tanulmány konklúziója; és a tétel érvényes 
általában a magyar regényírók müveire.

Sükösd Mihály folytatta a gondolatot, 
ugyancsak K üzdelem  a z  e p ik á v a l  címen, a 
K r it ik a  1971 februári számában; szerinte nem 
a nyersanyaggal és a passzivitással van baj, 
hanem történelmi-társadalmi elmaradottsá
gunkkal, és azzal a nosztalgikus szemlélettel, 
amely egyrészt a múlthoz láncol, másrészt a 
történelmileg reménytelen függetlenség után 
sóvárog. Az eredmény ugyanaz: a magyarok 
nem tudtak és nem tudnak „nagy” regényt, 
„igazi” regényt írni, ezért maradtak ki mindig 
a világirodalom nemzetközi folyamából, ezért 
hiúsul meg ma is az az igyekvésük, hogy akár 
klasszikusainkat, akár modern regényeinket 
belopják a világirodalmi köztudatba.

Regényíró létemre nem volna illő másként 
szembeszállni ezzel a szomorú ítélettel, mint 
igazán jó regénnyel — annál is kevésbé, mert 
hiszen érzem, az okfejtésben sok az igazság. 
Mégis fölvillantanám a kérdést: vajon a ma
gyar irodalomnak csakugyan sohasem volt 
világirodalmi színvonalú a termése? És vajon 
a mai külföldi irodalom valóban annyival biz
tosabban bánik a nyersanyaggal, mint a miénk ? 
És feltétlenül az igazán nagy regények kerülnek 
be a nemzetközi forgalomba? S megfordítva: 
a nemzetközi hírnév csakugyan bizonyítja-e a 
regény igazi nagyságát?

Amolyan savanyú a szőlő okoskodás ez, 
nem tagadhatom, ám a savanyú szőlő olykor 
többet ér a túlontúl édeskésnél — például 
annál, amit az irodalomban giccsnek hívnak.

ME GEU RÓPAIASODÁS

Ha a múlt század világirodalmi és magyar 
regénytermését hasonlítjuk össze, tagadhatat
lan az utóbbinak provinciális jellege. Eötvös, 
Kemény, Jókai sokkal jobban hozzáforrtak a

magyar történelemhez, hogysem nemzetközi 
visszhangot verhettek volna, jelentőségben sem 
mérkőzhettek Thackeray, Stendhal, Tolsztoj 
vagy Dosztojevszkij erejével — de már például 
Victor Hugo vagy Walter Scott népszerűségét 
Jókai is elérhette volna. A lemaradás tovább 
is szemmel követhető, Zola szenvedélyes natu
ralizmusának nem volt méltó pendant-ja, Ana
tole France szellemes bátorsága mellett Mik
száth szívélyes derűje provinciálisán hat.

A két világháború közt azonban lényeges 
változás következett be. Az történt ugyanis, 
hogy a magyar írók belenőttek a nemzetközi 
átlagba, a világirodalom pedig lecsúszott ugyan
erre az átlagra — és a magyarok mégsem ju
tottak be a nemzetközi mezőnybe.

Igaz, a külföldi irodalomnak ekkor még 
voltak olyan kiemelkedő nagyságai, akikkel a 
megeurópaiasodott magyarok sem kelhettek 
versenyre. Proust, Thomas Mann, Werfel, 
talán Huxley. Kafka, de őt akkor még nem 
ismertük. Romain Rolland, bár újraolvasni 
nem merjük : alighanem elavult. Roger Martin 
du Gard. És egy-egy kiugró regényével Stein
beck, Mauriac, Reymont, Feuchtwanger, Ara
gon, Wassermann s mások — itt már az egyéni 
ízlés szabadabban érvényesül.

A világirodalom tömegtermelése azonban 
nem a kiugró alkotásokból állt, hanem azokból 
a j ó  re g é n y ek b ő l, amelyek nem voltak se jobbak, 
se rosszabbak a korabeli magyar jó regények
nél.

Volt ennek a korszaknak egy nagyon szín
vonalas sorozata H alh ata tlan  k ö n y v ek  címen, 
amelyben nem bestsellerek, hanem jobbnál 
jobb külföldi regények jelentek meg. Akadt 
köztük egy-egy valóban „halhatatlan”, mint 
például a T h ibau d  c sa lá d  vagy a P a ra s z to k ,  
de a többség nem volt halhatatlan, épp csak jó. 
Az írók egy részére ma csupán az irodalom- 
történészek emlékeznek (pl. Abel Hermant, 
Dorgelés vagy Goetel), és akinek a nevére 
emlékszik is a nagyközönség, azt se nagyon 
olvassa már: Fallada, Prus, Maurois, Strind
berg, Mereskovszkij, Sinclair Lewis, Knut 
Hamsun a legismertebbek közöttük. Belőlük 
és a velük egyenrangú írók terméséből állt 
„a világirodalom” ; egyikük sem olyan nagyság, 
amelyhez fogható akkoriban nem termett a 
hazai földön. Nagyon is termett.
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Amellett Nexö, Lagerlöf, Strindberg, Bolesz- 
lav Prus vagy Knut Hamsun példája mutatja, 
hogy a perifériáról is be lehet férkőzni a világ- 
irodalmi elismerés körébe, és még csak rend
kívüli tehetség sem kellett hozzá.

Nem férkőztünk be, pedig volt mivel. A 
két világháború közt bővében voltunk olyan 
íróknak, akik éppúgy „futhattak” volna a 
nagyvilágban, mint bármelyik külföldi vetély- 
társuk.

Nem szándékszom felidézni a teljes névsort, 
de néhány kirívó példa ide kívánkozik.

Stefan Zweig kissé szentimentális történelmi 
oeuvre-je vagy Heinrich Mann IV . H en rik je  
irodalmi érték szempontjából közelében sem 
jár Móricz Erdély-trilógiájának. Miért maradt 
ez hatástalan? Gyenge magyarázat, hogy a 
világot nem érdekli a kis Erdély zavaros múltja. 
Aki szereti a történeti regényt — és nagyon 
sokan szeretik — , azt a legismeretlenebb ország 
vagy korszak sorsa is érdekli, ha jól van meg
írva. De Kodolányi történeti regényei sem 
kellettek, pedig a biblikus téma éppen nagyon 
divatos volt. A kalandos Knut Hamsun, Mark 
Twain vagy Jack London mellett Tersánszky 
és Remenyik Zsigmond is elférne a világiro
dalomban. A lélekelemző regények nagy kor
szakában Márai Sándor európai szinten ke
zelte ezt a műfajt; Sükösd nagyon elfogult 
Máraival szemben, amikor egyedül az E g y  

p o lg á r  va llo m á sa it tartja említésre méltónak: 
ha más nem, a V álás Budán, az Idegen  em berek , 
a V endégjáték B olzan óban  és az E sz te r  h a g ya 
té k a  feltétlenül közkedvelt hazai olvasmány 
lesz újra, mihelyt nem tiltja az aktuális illem
kódex. De a külföldnek Márai sem kell.

És nem kell Kosztolányi, Füst Milán, az 
itthon is alig ismert Rudnóy Teréz sem, akik 
mauriac-i tollat tudtak a lélek mélyébe már
tani, és Németh László sem kell, akinek Bovary- 
néja — az Iszo n y  — vetekszik Flaubert-ével. 
Mint ahogy nem kell a S tra d iv a r i sem, amely
ben a nemzetközi divattá lett időjátékot 
Szántó György színvonalasabban játssza sok 
külföldi vetélytársánál. Nem kell Kassák és 
Móra, Krúdy és Török Sándor, de még Rejtő 
Jenő sem, aki pedig Maurice Leblanc-nál 
százszorta szellemesebben figurázta ki a pony
vairodaimat, és Karinthy Frigyes sem, noha 
humoreszkjeinek — egyéb érdemeiről itt nem 
szólva — nyomába sem érhet a nagy hírű 
Leacock.

Tegyük azonban hozzá, hogy ugyanez az 
irodalom itthon is csak egy szűkebb körnek 
kellett: a kritikátlanabb nagyközönség Her- 
czeg Ferencet, Harsányi Zsoltot, Zilahyt, Bibó

Lajost, Földi Mihályt olvasta, a hazai bestselle
reket, sőt — szégyen bevallani — Somogyvári 
Gyulát. Meg a Pesti Hírlap sárga könyveinek 
külföldi zugszerzőit.

És persze a nemzetközi bestseller-irodalmat. 
Nem árt észben tartani, hogy egy időben ná
lunk is, mint mindenütt a világon, Margaret 
Mitchell történelmi románcával mérték a kul
túrát. Nem is olyan nagy szégyen, hogy erre 
a magaslatra nem jutottunk fel.

ÉS AZÓTA?

Az utolsó 25 év irodalmi szenzációja az, 
hogy már nemcsak a magyar, hanem a kül
földi irodalomnak sincs kiemelkedő n a g y  r e 
gén ye  — nem terjedelem, hanem jelentőség 
szempontjából. Jó regények persze ma is van
nak, jobbnál jobbak, itthon is, kint is, ám 
melyikre lehetne biztonsággal kimondani, hogy 
remekmű? önkényes és talán elhamarkodott 
ítélet (hiszen az utókor vélekedése a döntő), 
de ki merem mondani : remekmű nincs. Apály 
van és keresgélés, ahogy apály és keresgélés 
jellemzi a művészet minden más ágát is, a 
lírát és a drámát csakúgy, mint a muzsikát, 
festészetet, szobrászatot, építészetet. Érdekes 
művek, különös művek, hatásos és meghök
kentő müvek születnek lépten-nyomon, nagy 
művek nem. Bartók óta nincs nagy zeneszerző, 
Picasso férfikora óta nincs nagy festő. Egy-egy 
név felcsillan, a divat magasba emeli, az eszté
tika üdvözülten üdvözli mondjuk Chagallt 
vagy Henry Moore-t, egy pillanatra mindenki 
elhiszi, hogy itt az új nagyság — de pár év 
elegendő ahhoz, hogy az új nagyság új modo
rosságként sorakozzék a többi mellé.

A formabontás és formakeresés kora . . . 
Hátravan még a forma megtalálásának kora.

Majd eljön, nem kell aggódni. A zsenit az 
jellemzi, hogy nem keresi a formát, hanem 
találja. Erről lehet felismerni — ha nem is 
azonnal.

Szorosabban a regényirodalomról szólva, 
az a paradoxon állapítható meg, hogy a „ki
emelt” szerzők általában kevésbé sikerült re
gényeket írnak, mint az irodalom közkatonái. 
Ennek feltehetően az az oka, hogy nem írói 
tehetségük, hanem ideológiai „elkötelezett
ségük” teszi így-amúgy híressé őket. A kortárs- 
kritika szeret nagy társadalmi meglátásokat, 
pszichológiai alapigazságokat kiolvasni e mű
vekből, „áttételes” és „árnyalt” igazságokat 
fedez föl bennük. Absztrakció, szürrealizmus, 
abszurditás, elidegenedés a legfőbb ideológiai
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mag, vagyis az elu tasítás különféle formái, ám 
az elutasítás önmagában kevés ahhoz, hogy 
naggyá tegyen egy müvet. Kiderült ez már 
Sartre nagysikerű könyvénél ( A z  u n d o r), majd 
Moravia hasonló próbálkozásából ( A z  una
lo m ) ,  amelynek morbiditása iskolát csinált, de 
zsákutcában topog. Másik véglet: a társadalom 
szenvedélyes ostorozása, mondhatni tudatos 
lázitása a túlélt formák ellen; ennek legjobb 
példája Beauvoir, akiből azonban szintén 
hiányzik az isteni szikra — divatos önéletrajza 
egy eliszákosodott Baskircsev Mária bőbeszédű 
panaszkodása. A pszichologizáló művek neve
zetes példája az angol Golding két könyve 
( A  le g y e k  ura  és A to ro n y ) , széplelkek elanda- 
lodnak lélektani mélységüktől, ami őszintén 
szólva eléggé sematikus.

Természetes témául szolgál a korszak nagy 
élménye, a háború, nem könnyű azonban 
megbirkózni vele: közelről nehéz hozzányúlni, 
messziről viszont nem érdemes. A dokument- 
irodalom eleve kirekesztette önmagát a regény 
fogalmi köréből, egyébként abból a verista 
premisszából indul ki, hogy a fénykép hitele
sebb a festménynél, holott az irodalom sajátos 
törvénye szerint a jól költött igazság igazabb 
a pontosan leírt valóságnál — mert míg az 
utóbbi mindig egy részletnek a valósága, 
amellyel szembe ellentétes részlet valóság
fénykép állítható, addig az előbbi a lényeget 
mutatja. Malaparte, Shaw, Böll, s mindenek- 
felett Vercors találták meg az igazmondásnak 
ezt a művészi hangját. Még nehezebb feladat 
irodalmi formába önteni a fajüldözést; Mala- 
mud vagy Semprun legsikerültebb könyvei is 
Werfelt juttatják eszünkbe, aki a M u sza  D o g 
b a n  megmutatta, hogyan kell az ilyen témát 
valóban irodalmi szintre emelni. Ellenben az 
új típusú történelmi regénynek néhány nagy
szerű példája született, elsősorban Graves, 
Waltari és Marguerite Yourcenar tollából. 
A szürrealizmus divatos regényei ezzel szem
ben — például Calvino vagy Bulgakov ismert 
művei — ismét csak a pillanatnyi érdeklődés 
felszítására elegendők, végül csalódást okoznak. 
Többnyire a sc i-fi regények is, azok kivételé
vel, amelyek a futurológiát csak ürügynek hasz
nálják arra, hogy a jelenről beszéljenek.

A világirodalom termelése ma megmérhe
tetlen. Könnyen lehet minden napra egy jó 
könyvet előkotorni, és számtalan középszerűt, 
még több hitványát. Mutatis mutandis ugyanez 
áll a magyar irodalomra. Kevesebb lévén a 
magyar író, kevesebb a jó könyv is, a rossz is, 
de ami jó, az éppoly jó, mint a külföldiek, s 
éppúgy nem remekmű, mint azok.

MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR

Drámában és lírában versenyképesebbek vol
tunk hajdan. Drámában ugyan egyedül A z  
em b er tra g éd iá já va l, de ez művészi szint és 
filozófiai koncepció szempontjából egyaránt 
magasan felette áll a világirodalom minden 
hasonlójellegű költeményének; tűrhető idegen
nyelvű fordításai is vannak, mégis hatástalanul 
nal el külföldön. Ugyanígy Arany János és 
Ady Endre költészete is; ez az a kettő, amely
ről biztosan tudjuk, hogy soha sehol senki nem 
érte utói. Festészetünk se kellett (leszámítva 
Munkácsy rövid nyugati sikerét), pedig Szinnyei 
óta tartja a jó európai szintet.

Ettől még érthetetlenebbé válik, miért nem 
kellünk a világnak. Bartókunk kell, karmeste
reink kellenek, matematikusaink és atomfi
zikusaink kellenek, szociológusaink és köz
gazdászaink kellenek, irodalmunk azonban 
nem kell, sem akkor, amikor többet ér a kül
földinél, sem akkor, amikor ugyanolyan közép
szerű, mint amaz.

Miért ?
Egy külföldi ismerősöm — magyar könyvek 

fordítója, tehát „szimpatizáns”, de épp saját 
fordításainak visszhangtalanságán mérhette le 
a nemzetközi érdektelenséget — hosszú töp
rengés után (hogy kimondja-e a sértő ítéletet) 
kimondta : N em  szere tik  a  m a g ya ro k a t.

Faggattam, hogy érti ezt. Magyarázkodása 
nem volt világos. Az osztrákok nem tudják 
megbocsátani, hogy felrúgtuk a monarchiát, 
a németek alacsonyabb rendű nációnak tarta
nak, a franciák minden idegent utálnak, az 
angolok ma sem tudnak különbséget tenni 
Budapest és Bukarest között, Svájc kevesli a 
pénzünket meg a demokráciánkat. . . ezzel 
kezdte, de vitába szálltam a sematizálással : 
ha afféle „utódállamnak” tekintenek is, más — 
nálunk kisebb, távolibb vagy elmaradottabb — 
nemzetek irodalmát elfogadják.

Akkor azt mondotta, a történelem folya
mán Magyarország mindig ék volt Európa 
testében, idegen anyag. Előbb nomád lovasnép, 
aztán a feudalizmus bástyája, később izgága 
bajkeverő, majd panaszos rokon, akivel mindig 
csak gond van. Utoljára a disszidensek áradata 
se sokat használt a hírnevünknek. Nyelvünktől 
is viszolyognak : a zengzetes magyar szó olyan 
a nyugati fülnek, mintha kavicsot ropogtat
nának . . .  És megszokták a betyárromantikát, 
a csikós, gulyás, puszta Magyarországát, egzo
tikumnak tetszett is, ám a civilizációnkat el
maradottnak látták, kultúránkat nem tudják 
komolyan venni.
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Ezt az érvelést is megpróbáltam visszaverni : 
tegnap még lehetett így vélekedni a magyarok
ról, ma már idejét múlta. Lám, Bartókot mégis 
elfogadtátok! Erre azt felelte: Hát persze, a 
zseni nemzetközi. Mint ahogy nemzetközi a 
muzsika nyelve, vagy a matematikáé, a köz- 
gazdaságtané is. Csüggedten felsoroltam pár 
magyar származású Nobel-díjas tudóst, de 
csak legyintett: Rég asszimilálódtak, beolvad
tak a nemzetközi kultúrába. Legtöbbjükről 
senki sem tudja, hogy magyar volt — sokszor 
ők maguk sem.

És kirukkolt az utolsó hipotézisével: talán 
azért nem szeretnek bennünket, mert nem 
vagyunk semmilyenek. Hogyhogy semmilye
nek? Ügy, hogy nem lehet tudni, milyenek 
vagyunk, és magunk sem tudjuk. Minden nem
zet va lam ilyen , komplexitásában és ellent
mondásaiban is egységes, kiszámítható. Az 
angol, a német, a francia, az olasz, az amerikai 
összes rossz tulajdonságaival együtt olyan, 
amilyen. Számítani lehet a jellemére, a hibáira, 
az erényeire. Tudni lehet, hová tartozik, ellen
ség vagy jó barát. A magyarról sohasem lehet 
tudni. A történelme tette ilyenné, vagy ő tette 
ilyenné a történelmét? Akárhogy is, proteus- 
nemzetté lett, és ezt nehéz elviselni. Ezért nem 
becsülnek, nem vesznek egész komolyan ben
nünket, nem figyelnek ránk. Épp csak ki nem 
mondta a szót: ezért utálnak.

E szomorú verdikt hallatán eszembe jutott, 
amit Sükösd ír az említett cikkében:

„Tenyérnyi ország, a függetlenség minden
kori nosztalgiáival, mintákat utánzó belső szer
kezettel, világbirodalmakhoz igazodó külpoliti
kával, nagyhatalmi játszmák felvonulási terepe
ként, kényszeredett szövetségesként, keveset 
számító ellenségként, levert forradalmakkal, 
diadalmasan helyreigazító ellenforradalmak
kal.”

Regényirodalmunk a történelem és társa" 
dalom e kényszerű képleteit tárja a mai olvasó 
elé — ezzel magyarázza Sükösd, hogy nem 
tudunk Európa-szintű regényt írni. Külföldi 
barátom viszont ugyanebből a tételből azt 
szűri le, hogy hiába tudunk akármilyen jó 
regényt írni, nem kellünk a világnak, mert 
utálja ezt a szolgalelkűséget.

Nem tudom, melyiküknek van igaza. Talán 
egyiknek sem. A magyar önértékelést mindig 
jellemezte a végletesség, egyszer bokréta vol
tunk az isten kalapján, máskor megköpködtük 
magunkat, mint a világ csúfságát. Talán nem 
semmilyenek vagyunk, hanem ilyenek is meg 
olyanok is, és ettől még olvashatnák a jó regé
nyeinket. Lehet, hogy egyszerűen csak ügyet
lenek vagyunk; például nem tudjuk megszer
vezni a sajtóreklámot, ami nyugaton köztudo
másúlag éppoly szükséges a könyvkereskede
lemben, mint minden más üzleti vállalkozás
ban. Magyarnak lenni, ez önmagában nem jó 
reklám; a disszidensek könyvei közül csak 
azok arattak némi sikert, amelyek ócsárolják 
a hazai viszonyokat, vagyis mintegy alátámaszt
ják azt a külföldi nézetet, hogy hitvány nemzet 
vagyunk. Ezt szívesen olvassák, a Csárdás
királynőt is szívesen megnézik, többre nem 
hajlandók.

Nem tragikus éppen, csak bosszantó. Shakes
peare nagyobb lett attól, hogy Arany János 
fordította, Arany nem lesz kisebb attól, hogy 
őt az angolok nem olvassák. Tulajdonképpen 
bosszankodni is csak azért érdemes, mert mi 
viszont érdemén felül vesszük át — sokszor 
túl is becsüljük — a külföldi irodalmat. Kül
föld nem tudja, s ha tudná, sem értékelné, 
hogy a nemzetközi kultúrát minden nációnál 
jobban ismerjük, mélyebben tettük magunkévá. 
Csak nyertünk rajta ; ha cserébe fölkínált nem
zeti kultúránk nem kell a világnak, sajnáljuk.

C A N K O  M L A D E N O V

Petőfi lírá ja  új bo igár fo rd ítá sb a n
A bolgárok Petőfi-kultusza egy évszázadra tekint vissza. Költészetének bulgáriai 
utóéletét Atanasz Iliev indította el : 1872-ben lefordította Remény c. versét (valószínű
leg cseh fordítás közvetítésével). A következő' fordítók között ott találjuk a leg
kiválóbb bolgár költőket (Ivan Vazov, P. P. Szlavejkov, Geo Milev, Eliszaveta
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Bagrajna) akik különböző, sőt egymással harcban álló művészeti irányzatok képvi
selői. A szimbolista Teodor Trajanov költői Pantheonjában, ebben a rendkívül érde
kes antológiában helyet biztosított Petőfinek is. Neki szentelt jelentős költeményét, 
a Kárpáti szelet, e hat nyolcsoros szakaszból álló mélységesen hazafias és harcos 
költeményt, amelyben misztikus kapcsolatot vél felfedezni a bolgár és a magyar 
nép között.

A  bolgár olvasó mindig a forradalommal kapcsolta össze Petőfi nevét, és — ami 
talán furcsának tűnik minden magyarnak — a bolgár olvasóhoz Az őrült c. költe
ménye állt a legközelebb. Ez az alkotás — egyáltalán nem a legjellemzőbb Petőfi 
költészetére — két tulajdonsága miatt hosszú évtizedeken át nem került le az esztrád- 
műsorok programjáról egész Bulgáriában : alkalmas model volt a jellemszínészeknek 
képességeik bemutatására, és sajátos szimbolikája miatt, amely több értelmű inter
pretálásra ad lehetőséget.

Petőfi sokarcú lírájának igazi megismerése azonban csak 1944-ben, a felszabadulás 
után kezdődött el Bulgáriában; egymás után új meg új fordítások megjelenésével, 
csupán az elmúlt huszonöt év alatt öt egymástól különböző tartalmú, egyre terjedel
mesebb kötetben adták ki költeményeit. A bolgár fordítók munkája így lehetővé 
tette, hogy létrejöjjön Petőfi lírájának alighanem a lehető legátfogóbb bemutatása: 
a jelenlegi ötödik gyűjteményes kötet, amely 290 verset tartalmaz.

Lényegében ez a terjedelmes fordítás-kötet feltételezi, hogy újszerűén közelítsük 
meg mind a korábbi fordításokat, mind a költemények kiválogatását, úgy, hogy a 
nagy forradalmár költő teljes megvilágítást kapjon, hogy az új, a jelenlegi körülmé
nyeknek és kívánalmaknak mindenekelőtt a bolgár és a magyar kultúra mai, köz
vetlen kapcsolatának megfelelően. A kötet összeállítója és szerkesztője, a buda
pesti egyetem bölcsészettudományi karának volt növendéke, Csavdar Dobrev finom 
ízlésű kritikus, a magyar irodalom kiváló ismerője, a lehető legjobban oldotta meg 
feladatát.

Az új bolgár Petőfi-kötet legjellemzőbb vonása, hogy túlsúlyban vannak benne a 
közvetlenül magyarból készült fordítások; a közölt verseknek több mint a felét 
azok a költők ültették át anyanyelvűkre, akiknek már nagy gyakorlatuk van a 
magyarból való fordításban: Georgi Krumov, Nino Nikolov, Nevjana Sztefanova. 
A  többi 80 verset főleg olyan költők között osztotta szét a szerkesztő, akiknek szolid 
fordítói gyakorlatuk van, akik helyesen tudnak élni a nyersfordítással: Atanasz 
Dalcsev, Georgi Mickóv, Dimo Boljarov, Krasztju Sztanisev, Nikolaj Szokolov, 
Alekszander Milanov és mások. Az ilyen kiadványnál elkerülhetetlen tarkaság ellenére 
meglátszik az értő szerkesztői irányítás nyoma, s ezért a kötet — a mennyiségi 
tényezőktől eltekintve — végső soron szervesen egységes alkotás benyomását kelti, 
amelyben megfigyelhető egy művészi rendszer szerves fejlődése.

A  másik jellemző jegy : a fordítógárdának volt bátorsága ahhoz, hogy elvesse az 
elődök majdnem egész fordítói hagyatékát. Pencso Szlavejkov tizenkét fordításából 
csupán egyetlenegyet hoznak, Geo Milevtől is egyet, sőt még Vazov oly népszerű 
fordítása (Az őrült) helyett is Krumovét közük.

Hibákat persze találhatunk a fordításokban, főleg a nyersfordítás alapján készült 
átültetésekben. Meglepően egyenetlen a kiváló költő és műfordító, Dalcsev teljesít
ménye: kitűnően tolmácsolta a nagyobb műveket, s lebecsülte a miniatűröket; ezek 
fordítása alig különbözik a prózától. Egy véletlen kétértelműségből fakadó félre
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értés rontja le a Szeptember végén egyébként sikerült fordítását, amely a nagy bolgár 
költőnő, Bagrjana egyetlen műve a kötetben.

Ha ki kell emelnünk a kötet legsikeresebb fordítóját, akkor vitathatatlanul Nikolov 
nevét kell említenünk. Krumov mellett, akinek a teljesítménye szintén komoly és 
jelentős, s aki közel nyolcvan verset fordított a kötetbe, Nikolov vállalta a leg
nagyobb terhet: hatvan verset ültetett át, szintén a Petőfi-életmű legjelentősebb 
darabjait.

A versfordításokban a kötetben két irodalomkritikai írás fogja közre. Az egyik 
bolgár szerző, Cs. Dobrev Szabadság és szerelem c. esszéje, a kötet élén áll, a másik, 
a magyar Sipos István életrajzi és irodalomtörténeti tanulmánya a végén, az egyes 
versekhez fűzött szerkesztői jegyzetek előtt. Dobrev esszéje sikeres kísérlet arra, hogy 
teljesebb, irodalmi elemzésen is alapuló képet adjon Petőfiről, hogy behatoljon 
— mint mondani szokás — egyéni költői világába, hogy feltárja szabadságvágyának 
egyéni és osztálygyökereit, hogy modellálja lelki indítékait, úgy, hogy kiemeli élet
művének valódi oldalait, amelyek romantikus művészi módszerének realista elveiből 
következnek. Dobrev helyesen ragadta meg e zseniális életmű lényegét és történelmi 
jelentőségét. Meggyőzőek Ady-, Arany- és Botev-párhuzamai is. Jóllehet Petőfit 
többször bemutatták már a bolgár olvasóközönségnek (1956 után Illyés Gyula híres 
könyve is megjelent bolgárul), Sipos István utószó-tanulmánya nem felesleges; jól 
kiegészíti Dobrev esszéjét, mind életrajzi adataival, mind találó történeti-tipológiai 
helyreigazításaival.

Most, amikor a bolgár olvasó kezében van a nagy magyar költő majdnem teljes 
lírai életműve, helyénvaló, hogy megkérdezzük: másképpen viszonyul-e ezek után az 
olvasó a költőhöz? A válasz erre a kérdésre bizonyos fokig egyúttal a fordító 
munkájának mint egésznek az értékelését is jelenti. A mélységes forradalmiság, a ple
bejus magatartás, amelynek alapján Botev és Petőfi szinte kezdettők fogva egymáshoz 
közeli szomszédságban él minden bolgár tudatában, változatlanul megmarad. Van a 
világirodalomnak egy vonulata, amely sajátos egységbe fűzi össze az olyan költőket, 
mint Villon, Petőfi és Botev, és amelynek rokonhangzása van — Villon korát is 
megelőzve — a bolgár bogumilok irodalmával, valamint Keleten Omar Khajjám. 
A bolgárok tudatában Petőfi és Botev neve összekapcsolódik mint az élet és a köl
tészet logikai egységének példái. E két logikai közös végkövetkeztetése az önfeláldozás 
a szabadságért vívott harcban. Értékelésük is megingathatatlan: mindketten a legfőbb 
jó kiemelkedő és zseniális képviselői a világirodalomban.

És mégis: az irodalom történetében e két forradalmár költő nem ugyanazt a helyet 
foglalja el. A magyar költő művészi szisztémája, művészi irodalmi fejlődése korresz- 
pondál a másik, ugyanilyen nagyságrendű bolgár alkotó sajátosságaival. Ezt meg
sejtette Dobrev is, amikor ezt írja-

„Gyakran összehasonlítják a mi Botevünket és a magyar Petőfit, és mindig az 
derül ki ebből, hogy lobogó természetük rendkívüli mértékben rokon. Ez valóban 
így igaz. Mert Botev is, akárcsak Petőfi, korszakot jelent a költészetben, forradalmat 
csinált a társadalmi és költői gondolkodásban, ő is a társadalmi forradalom, a huma
nizmus és az igazi demokratizmus nagy szociális és szellemi ideáljainak nagy előfutára 
és hirdetője. De vannak kettőjük között különbségek is. Azzal kezdem, amely az 
első pillantásra talán nem is a legjelentősebb.

Botev a Balkán hegység fia, Petőfi a síkságé. A bolgár költő hegycsúcsokra, magasz-
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tos, zord és csipkés ormokra emlékezik, viharokra, amelyeknek elemi ereje feltar- 
tózhatatlan, a tavasszal őrültként rohanó hegyyi patakra, a téli havasok börongós 
homlokára. A magyar költő magában hord valamit a mezei természet remegéséből, 
szelídségéből és erejéből, harmóniájából és lekerekítettségéből, a széles folyó mellett 
húzódó füzesek és rekettyések lírájából, a nyári napokon a síkság fölött izzó napból. 
A bolgár mintha életének egész szakaszait akarná belefoglalni egy-egy versébe, népére 
jellemző tartózkodással takarékoskodik a szavakkal, nagyobb benne a fanatikusság 
és a jellem ereje. Petőfi áradóbb, beszédesebb, minden élményéről, életének minden 
mozzanatáról beszámol olvasójának. Míg Botev ünnepélyesebb és bátrabb intonáció
val csupán legerősebb és legtartósabb érzelmeiről számol be, csak legfeszültebb 
emocionális állapotairól, belső életének csak fő sodrását fedi fel, addig Petőfi az egész 
embert reneszánsz-méretű szélességben és mélységben. Botev is bizonyságot tesz az 
új korszak emberéről, de inkább néhány erőteljes és éles tollvonással szereti elénk 
állítani, hogy egy hatalmas lendülettel plasztikussá tegye.”

Azért idéztem ezt a nagyon szép jellemzést, amely csupán az első pillanatban 
látszik olyannak, mint amelyik a bolgár és a magyar táj összehasonlítására vagy 
jobban mondva a két költő költészetének tájelemeire van felépítve, hogy kitűnjék, 
milyen korán, már a kötet előszavában szakítanak az eddigi azonosítással, és a mecha
nikus összehasonlítást a sokoldalú konfrontáció váltja fel. Valóban, Dobrev helyesen 
ragadott meg egy sereg különbséget, amelyek nemcsak a két költő eltérő mennyiségi 
és minőségi mutatóiból erednek, hanem mélyebben rejlő ideológiai és irodalmi tipo
lógiai természetű különbözőségükből.

Petőfi, aki — Botevhez hasonlóan — szélsőséges radikális állásponton volt a pol
gári demokratikus forradalomban, esztétikailag is feldolgozta ezt a forradalmat, 
elfogadta és zseniálisan továbbfejlesztette a romantikus művészi alkotói rendszert 
anélkül, hogy eljutott volna annak tagadásáig a saját művészi gyakorlatában. Az ő 
költői hivatás-felfogása természetes előfeltétele produktivitásának. Botev ellenben 
lényegében majdnem szkeptikusan szemléli a költői hivatást (nemcsak a sajátját) 
mint olyat, és ezért természetesen kevéssé termékeny, korán éles összeütközésbe kerül 
a romantika művészi világ-modelljével és különösen annak értékrendszerével. 
A szélsőséges radikális állásfoglalás a bolgár polgári demokratikus forradalomban, 
ugyanígy, nem azonos a magyar polgári demokratikus áramlat dinamikus struktúrá
jában elfoglalt szélsőséges radikális pozícióval: a bolgár forradalom fegyveres fel
kelése — mintegy negyedszázaddal megkésve — négy évvel a Párizsi Kommün után 
robbant ki. (Anélkül hogy túlbecsülnénk ezt a tényt: Botev kapcsolatban állt az I. 
Internacionáléval.)

Ebben a gondolatsorban az irodalomtörténeti tipológiának nagyobb sikere volna, 
ha mint munkahipotézissel operálva azt vizsgálná meg, milyen fokú rokonság van 
Petőfi művészi rendszere és az olyan bolgár alkotók, mint Vazov és Petko R. Szlavej- 
kov költői formái között. Individuálpszichológiai és konkrét ideológiai szempontból 
persze jelentős eltéréseket fognak megállapítani e bolgár költők és a magyar forra
dalom nagy költője között

Szigorúan nézve: erre ösztönöz az a — véleményünk szerint helyes — benyomás is, 
amelyet az új bolgár Petőfi-kötet egészében véve kelt bennünk: a P. R. Szlavejkov 
és I. Vazov költészetének legjobb vívmányaival rokon költői szókincset, kifejező 
eszközöket, lényeges szerkezeti tulajdonságot stb. találunk e kötetben, természetesen
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megtisztítva az archaizmusoktól és egyenetlenségektől, anélkül azonban, hogy a for
dítók — ritka kivételtől eltekintve — az anachronisztikus modernizálás útjára téved
nének. És ez már komoly erény.

A bolgár műfordítók következő lépése csak Petőfi összes müveinek akadémiai 
kiadása lehet, amely magába foglalná epikáját, prózai és drámai alkotásait is.

(Ford.: Bor Kálmán)

K A L M Á R  ÉVA

S zínház  i tt  é s  m ost
Már-már közhellyé vált igazság, hogy a színház jelen idejű művészet, hogy egy-egy 
produkció értéke mindig csak hic et nunc mérhető. Klasszikus vagy kortárs kül
földi szerzők művei, múlt századi magyar dráma vagy mai magyar színmű egyaránt 
csak akkor képvisel igazi művészi értéket, íha az előadás alkotóinak a mi közönségünk 
számára van új, cselekvésre ösztönző mondanivalója színrevitelével. Lehet azon vitat
kozni, hogy miként kell értelmezni a klasszikusokat; szabad-e megváltoztatni egyes 
drámák eredeti mondanivalóját az aktualizálás nevében,,, át lehet-e venni más tár
sadalmi közegben, más színházi konvenciók között kialakult kifejezőeszközöket 
(klasszikus keleti színjáték, comedia dell’arte, „kegyetlen színház” stb.). Meggyőző 
érvekkel azonban ebben a vitában csak előadások szolgálhatnak. A „vita” a színház
ban folyik, de perdöntő érvekkel — vitathatatlan művészi megújulást hirdető elő
adások sorával, mondanivaló és művészi kifejezőeszközök egységes irányzattá össze
álló szintézisével az elmúlt 1970/71-es színházi évadban egy rendező, egy színház sem 
szolgált. Kísérletek folynak és szenvedélyes viták a politizáló színházról — a sajtó 
hasábjain. A színházról folyó vitánál azonban érdekesebb a színházban folyó vita. 
Ebből a szempontból érdemes szemügyre venni néhány előadást, amelyek „túlélték” 
bemutatójuk évadját.

„A luzitán szörny” és a „Rómeó és Júlia”

Nemcsak a rendező, Major Tamás neve hozza közös nevezőre a két látszólag tel
jesen különböző témájú előadást. Hasonló az atmoszféra, amelyet Major a két elő
adásban felmutat. Mindkét előadás korunk erőszakos, zaklatott légkörében játszódik. 
„A luzitán szörny”-ben a rendező Peter Weiss szemináriumi előadás merevségű 
szövegéből mozgalmas, meghökkentő játékkal bontja ki a rettegett szörnyeteg: a ter
ror világát. A gyarmatosítók és neokolonizátorok terrorjáét. A színpadon felfújva és 
felfuvalkodottan áll, nehézkesen ide-oda imbolyog. A szörnyeteg és fehér eleganciájú 
kiszolgálóinak groteszk képe, a színes öltözékű, örökké mozgó tömeg harsánysága 
s a kórusból kiváló színészek játéka nyomán megelevenedő epizódok tragikuma az 
ábrázolás három pólusa, amelyből ez az aktivizáló erejű előadás megszületett.

Mennyiben aktivizált? Kényelmetlen, kínos tanulságokkal szolgált: amíg mi ele
gáns színházi öltözékben itt ülünk a nézőtéren, valahol távol, Angolában csizmák alá 
taposva, gumibotok ütései alatt éheznek, sínylődnek férfiak, asszonyok, gyerekek. 
Hit et nunc érvényes az előadás, mert a távoli világ problémáit játékos erőszakkal
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kényszeríti ránk. Nem szöveges kioktatásban részesít, hanem a songok, táncok, zaj 
és látvány erejével, „hátba böködi” a nézőt: Angola, Vietnam — a nagyvilág megannyi 
égető problémája a mi életünk része is. Nem csinálhatjuk jól a magunk dolgát, ha 
a tőlünk távol élő emberek sorsára nem figyelünk oda.

A „Rómeó és Júlia” előadásából ez a mozgósító erő hiányzik. Pedig az erőszakos 
világ légkörének felidézésével Major itt is valami hasonlót akart mondani. A „Ró
meó és Júlia” színpadán is jelen van a terror atmoszférája. Jelen van abban, ami hi
ányzik Major színpadán megszokott Rómeó-képünkből : nincsenek suttogó lombok 
és nincsen holdvilágos éj, nincs kék veronai égbolt és nincs színes forgatag; fehér 
fény van, sivár díszletek, egyenruhaszerű öltözékben csatáznak vad indulatú Mon- 
tagué- és Capulet-hívek ; nincs igazságtevő, békét hirdető herceg, Escalus gumibotos 
katonai élén ellenszenvesen parancsolgató élet-halál urává változott. Ebben a sivár, 
erőszakos, aranyimádó, gyűlölködéssel teli világban Rómeó és Júlia naiv szerelme
— vak véletlenek nélkül is — halálra van ítélve. Ezt mondja az előadás. De a játék
ban a koncepció nem érvényesül következetesen. Egyrészt mert nem sikerült minden 
jelenetben végigvinni. Például Sinkovits Lőrinc barátja és Horváth Teri Dajkája
— bármilyen kitűnő alakítások is önmagukban — úgy hatnak, mintha egy másik 
előadásból cseppentek volna ide. Ellenpontnak szánta őket a rendező, de ellentétes 
hatásuk megtöri az ellenségeskedéssel teli világ egyes jelenetekben torokszorítóvá 
fokozódó ábrázolását. Másrészt pedig — úgy éreztem — Rómeó és Júlia szerelme 
naiv, de izzó tiltakozásként kellene szembeálljon ezzel az erőszakos, kardcsörtető 
világgal. Nem a romantikus édességet kérem számon Törőcsik Mari és Sztankay 
István játékában, hanem a szenvedély felizzását, a naiv lázadás tisztaságát, amely e 
komor világgal szembeállítva tragikus bukásával felzaklathatna. így azonban a néző 
nem zaklatottan, hanem csalódottan távozik a színházból. Az aktualitást érti — túl 
szemléletesen is a szájába rágták a gumibotos katonák, az utolsó jelenetben is egy
másnak ugrani kész két tábor hívei. (Közben lenn a kriptában savanyú arccal kötnek 
békét Montague és Capulet.) A tragédiát azonban nem éli át, nem hat rá elemi erő
vel az ábrázolt világ, s ezért aztán hajdani, nem ilyen aktuális, de „megrendítőbb” 
Rómeók és Júliák emlékét kéri számon a rendezőtől.

Az eszközemberek

Ha őszintén felháborodunk is „A luzitán szörny” vagy a „Rómeó és Júlia” ábrázolta 
világ láttán, beleszólhatunk-e a világ sorának alakulásába ? Nem — mondja Stoppard 
„Rosencratz és Guildenstern halott” című darabja. Maga a dráma s annak több 
nyugati előadása arról szól, hogy mindannyian kisemberek vagyunk, szolgák, esz
közök kifürkészhetetlen hatalmak kezében; a királyok — claudiusok, hamletek — 
csinálják a történelmet. Idegen számunkra a környező világ, nem értjük mozgató
rugóit, utasításoknak, parancsoknak engedelmeskedünk. Halálra ítélnek és semmit 
nem tehetünk, mert nem értjük az összefüggéseket.

Marton Endre szembeszállt a darab ilyen felfogásával. A Nemzeti Színház előadása 
másról szól: érdemes cselekvő Hamletként szembeszállni a sorssal, érdemes külde
tésünkért küzdeni, mindig van mit tenni, ki kell cserélni a levelet, amely halálba 
küldene. Hamletként elbukni is érdemes. Csak az eszközemberek számára érthetet
lenek az összefüggések, Rosencratz és Guildenstern azért halnak meg értelmetlenül,
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mert mindig parancsra várnak, feltétlenül teljesítendőnek vélik az utasításokat, még 
akkor is átadják a rájuk bízott levelet, ha tudják, hogy az az ő fejükre hoz pusztulást, 
így bukásuk nem tragikus, egy hír csupán : Rosencrantz és Guildenstern halott.

Cselekvő életre szólító mozgósító mondanivaló — de miért nem az az előadás? Mert 
a történet nem itt játszódik, hanem valami elvont világban. (Dániában ? A világ 
országútján, Vladimir és Estragon fája alatt? (A közönség egy cseppnyi közösséget 
nem érez Rosencratzcal és Guildensternnel. (Sinkovits és Avar bohócgrimaszokkal 
tűzdelt játékában nem is ismerhet senki magára. A nézőtéren mindenki cselekvő 
Hamletnek érzi magát, nem eszközembernek. Legfeljebb irigyen szeretne Színésszé 
válni (Kálmán György), hogy élethűen imitálhassa a szenvedést és a halált, ha nem 
akar cselekvőn, hősiesen elbukni, mint Hamlet (Sinkó László). Vannak, persze van
nak eszközemberek — gondolja —, azok megérdemlik azt az ostoba sorsot. Az elő
adás hatásában mondja azt, amit egykor Mejerhold színházában Majakovszkij 
Poloskájának plakátja hirdetett: Ez nem rólad szól, hanem ismerőseidről.

Irány Budapest

Joseph Heller darabjában a Thália Színház szípadán hangzik el ez a mondat. Az 
előadás jelenidejűségének hatását megteremtendő, ezzel a „szövegváltoztatással” 
szándékozott elérni a rendező, Gosztonyi János, hogy az előadás ugyanolyan szug- 
gesztívvé váljon, mint eredeti bemutatója idején New Havenben. Nem háborús tör
ténet ez, — mondja Heller darabja —, színészek játszanak csupán.

Ha meghal egy ember a bevetések során, eltűnik egy színész is. S már nem tudjuk, 
hol a játék és valóság határa. Színházban vagyunk, vagy katonai kiképző táborban? 
Lehet, hogy bármelyik pillanatban indul a bombákkal teli gép — irány: Budapest? 
Az előadás azonban mégsem ezzel a makacsul, s látszólag visszavonhatatlan mondat
tal kelt nagy hatást. A budapesti nézőben a katonai parancsok, a kikerülhetetlen 
halál légköre a „gyors behívók”, a „frontról pusztítandó vasút vagy gyárüzem” vilá
gát, az „emberként éltem én is, ki most pusztítok” üzenetét idézi fel az előadás első 
részének rettenetté sűrűsödő atmoszférája, vagy a második rész tökéletes színpadi 
bravúrral megoldott bombázási jelenete. S nemcsak lírai asszociációk miatt, hanem  
mert amilyen tökéletesen sikerült Harsányi Gábornak és a pilótákat alakító fiatal 
színészeknek a félelem és élnivágyás, az engedelmesség és lázadás kettősségét vidám 
játékból és rettegő kapkodásból, flegma testtartásokból és fegyelmezett pantomim
mozdulatokból megteremteniük, annyira hiányzik a meggyőző erő Starky kapitány 
tragédiájának ábrázolásából. (Mind Mécs Károly, mind Bitskei Tibor alakítására 
vonatkozik ez.)

Macskajáték

Örkény István darabjának előadásán nem kell színházi látcső, hogy közel hozza a 
színpadon ábrázolt világot. Nagyon is jól ismerjük a társbérletek kínjait, a presszó
asztaloknál folyó beszélgetéseket, egymás bosszantására kitalált apró intrikákat, 
tejcsarnoki veszekedéseket, rosszul sikerült hajfestést, átalakított kalapokat, rideg 
vasárnapi ebédeket, nyelvvizsgát, külföldsóvárgást s a mégis visszautasított külföldi 
csomagokat. Itt élünk, itt bosszantjuk egymást, s itt játsszuk az életünket vidámmá
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varázsoló macskajátékokat. Kínosan ismerős világ ez, és mosolyra fakasztóan mu
latságos Orbán Béláné, Csermlényi Viktor és Paula „szerelmi háromszöge”. Az egész 
előadás során — felszabadult kacagások közt — e kettősség kínos érzése fojtogat: 
saját magunkat nevetjük, mindennapi életünk apró fonákságait, amelyeket szégyen
kezve takargatnánk, de nem változtatunk rajtuk Giza néni bölcs, távoli, béna magány
ból küldútt intő szavai ellenére sem. Miért? Mert itt van kivel összenyávognunk.

Utánlö vések

Másféle „macskajáték” : két egymásra fújó, felborzolt szőrű kandúr acsarkodása, 
amit a Katona József Színház színpadán látunk Csurka István: „Döglött aknák” 
című darabjának előadásán. Ismerőseink a szereplők: Moór, az „ősreakciós” maszek 
és Paál, a hatalmaskodó, „ultrabalos” káderfigura. Amikor utoljára találkoztunk 
velük, sokkal veszélyesebbek voltak : nem idegösszeomlással feküdtek a kiemelt kór
ház steril levegőjű különszobájában, hanem tevékenyek voltak. Tegnap volt? De nem 
történelmi tegnapokban, hanem ha ma péntek van, úgy csütörtökön. Most jókat 
nevetünk acsarkodásukon — akár az egyik, akár a másik jár pórul. Tudjuk, „meg- 
békülésük” az utolsó jelenetben már nem veszélyes. így könnyű rajtuk nevetni. 
Különösen, ha két olyan kitűnő színész veti latba minden komédiázó kedvét, mint 
Major Tamás és Kállai Ferenc. A pergő dialógusok, éles megjegyzések jobbára már 
„elintézett” problémákra ütnek, Moór és Pál csak az öklét rázhatja, nem az övék a 
hatalom.

Nincs hatalom? De van hatókörük. Azért nem érezzük az előadás alatt, hogy 
Csurka szatírájának éle tegnap tevékenynek látott ismerőseinken csattog, mert a két 
alak ábrázolásában a hajdan „rázós”, de ma már nevetségesen szélsőséges aspektusok 
kerülnek előtérbe, nem pedig azok, amelyek ma is élnek és hatnak. így Csurka szatí
rája is csak „utánlövés”, ha mégoly lényeges probléma is, amit feszeget.

Darvas József „A térképen nem található” című darabjának előadása a Madách 
Színházban pedig csak visszahang. A valóságos történet, az „Állóvíz” körül kereke
dett vihar annak idején lényeges kérdésekre irányította az egész közvélemény figyel
mét. Ez az érdeklődés hozott sikert három évvel ezelőtt a dráma miskolci bemutató
jának. A nyírségi falvak körül nyilván még ma sincs minden rendben. Ha a dráma 
valódi szenvedélyeket szembesít ebben a nagyon aktuális kérdésben, ha a Madách 
Színházban mozgósító erejű előadás születik, az újra feltámaszthatta volna a szenve
délyeket. De a funkcionárius és író még így, átdolgozott formában sem meggyőző 
vitája, amelynek csak háttere a pesti népességgel megjelenített falusi epizódtragédiák 
sora, nem kavart fel senkit. Pedig „itt és most” játszódik a történet — formálisan. 
De az előadás nem jelen idejű. „A luzitán szörny” sokkal kevésbé közelálló problé
máit nagyobb intenzitással éljük át, holott valóban cselekvésre — nemcsak gondol
kodásra — késztető produkciónak éppen saját közeli problémáinak ábrázolásából 
kellene megszületnie. Magyar drámák mai közönségét felrázó előadásában.

Szókratész védőbeszéde

A Huszonötödik Színháztól reméltük, hogy ilyen előadásokat láthatunk majd 
színpadon, hogy működését az új magyar darabok bemutatója után szenvedélyes 
viták kísérik majd, felkavarva a magyar színházi élet állóvizét. Nem ez történt. Az el
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múlt évadban a Huszonötödik Színházban nem láttunk új magyar darabot. A jelen
idejű, gondolkodásra, cselekvésre késztető színház koncepcióját azonban következe
tesen képviselte a színház. Három múlt évadbeli előadásuk közül a „Szókratész 
védőbeszéd”-ét tartom ebből a szempontból a legsikeresebbnek. Itt és most halálra 
ítéltek egy embert, aki a szemünk láttára ki is itta a merégpoharat. Halálraítél/ék ? 
Tudtunkkal és közreműködésünkkel. Hisz ez a Szókratész — Haumann Péter — mind
végig hozzánk, a nézőtéren ülőkhöz beszélt. Minket próbált meggyőzni igazáról, 
ártatlanságáról, arról, hogy ő szolgálja híven a törvényeket. Sikerült is meggyőznie. 
S a bírák, akik a fejünk felett ültek a karzaton, mégis elítélték. Az egész előadás alatt 
fogva tartott ez a részvételünkre számot tartó játék, ahogyan Haumann, Szókratész 
érveinek logikáját követni kényszerített, ahogyan elhitette velünk, hogy tőlünk függ 
a sorsa. A második rész azért volt kevésbé szuggesztív, mert itt már nem éreztük a 
magunk állandó részvételét, a döntéskényszert, a játék már csak a színpadon folyt, 
nem a színpad és a nézőtér közötti feszült „vitában”, mint az első rész.

Nem elvont, kétezer év előtti dolgokról vitatkoztunk, hanem nap mint nap saját 
vitáinkon is felmerülő kérdésekről, olyan problémákról, amelyeket lényegesnek 
érzünk: bölcs-e a költő, a kézműves, a vezető, aki csalhatatlannak tartja magát? 
Az rontja-e meg az ifjúságot, aki vitázik vele, megkérdi véleményét, meghallgatja 
ellenvetéseit? Miért szolgálja tovább az igazságot az, aki nem vállalja az államügyek
ben való nyilvános szereplést, hanem magánemberként akár halálba is megy azért, 
amit igaznak tart?

Ebben az előadásban a filozofálás, gondolkodás szintjén sikerült a Huszonötödik 
Színháznak lényeges kérdések érdekében valóban aktivizálni a közönségét. Ez a tö
rekvés a többi előadásokon is érződik, de művészi eszközeik kiforratlansága miatt 
nem sikerült maradéktalanul. Új úton indultak el — a naturalista színjátszással való 
tudatos és nyíltan vállat szembefordulás útján. Elvetették a részletekbe menő valóság- 
hűség elvét, a mozgás, a látvány és az elhangzott szó erejével hatnak, nem „ábrázol
nak”, hanem „felmutatják” mondanivalójukat. Beleszóltak a színházművészetünk 
új útjairól szóló vitába. Várjuk további „érveiket”.

*

Színház itt és most — azoknak a produkcióknak a tükrében, amelyek vállalták 
a politizálást, azt, hogy nézőik figyelmét életünk fontos problémáira irányítsák. 
Milyen tükörképet kaptunk? Zaklató problémákra leltünk távoli földrészeken. El
gondolkodtunk az ember cselekvőképességén, hivatásán, elhivatottságán — általá
ban. Szembenézünk apró bosszúságokkal, fanyar szájízt hagyó fonákságokkal, 
nevetünk tegnap veszélyes, hatalmukat vesztett figurákon, az életünk ellentmondásai
ból adódó tragédiák pedig csupán hátterül szolgálnak a színpadon, segíteni akaró 
és mégis tehetetlen emberek vitájához. Lényegében nem módosítana a képen az 
sem, ha az évadban bemutatott többi előadást is szemügyre vennénk. Színházaink 
nézőteréről szemlélve túl kényelmes, megállapodott az életünk. Nem zaklatóbb ennél 
a környező világ?

K a l m á r  É v a
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A m a g u n k  k e n y e ré n
Tizennégy költő, háromszázötven oldalon, szép 
szürke vászonba kötve : a Szépirodalmi Könyv
kiadó ismét terjedelmes antológiát szentelt 
olyan költőknek, akik még önálló kötettel nem 
rendelkeznek.

Antológiát sok mindenért lehet szerkeszteni. 
Létre hívhatja a közös téma, az egy korszakról 
adandó áttekintés igénye, az eszmei vagy mű
vészi közösség demonstrálása. A vezérlő szer
kesztési gondolattól az együtt megjelenő költők 
közösséget alkotnak, de enélkül csak véletlenül 
összeverődött csoportot.

A most kötetbe terelt költőknek nincs sem
milyen, összetartozásra okot adó tulajdonsá
guk, csak az, hogy még kötetük nincsen. Ez 
azonban antológia kiadására édeskevés indok. 
Azt ugyanis, amit a szerkesztő a burkolat
hajtókán megjegyez, csak szegénységi bizo
nyítványnak foghatjuk fel. „Mi az, ami közös 
ebben a gyűjteményben ? Mindenekelőtt a job
bító szándékú, teremtő nyugtalanság igénye, 
. . . s a  hagyományokkal való alkotó kapcsolat 
keresése” —vagyis azok a tág határú szándékok, 
melyekkel a homo sapiens mindenkor jelle
mezhető. De nem leszünk bölcsebbek a további 
megszorítással sem: ,,e gyűjtemény költői, a 
zongoraművész csakúgy, mint az autóbusz
kalauz a maguk kenyerén élő emberek”, azaz 
önálló munkavállalók, mint az társadalmunk
ban az ilyen korú egyéneknél gyakori, hiszen 
senkinek sincs részvénye, földjáradéka vagy 
gazdag nagynénje.

Lényegében a gyűjteményről mondott szer
kesztői indok, a kötet burkolatának színe és 
összbenyomása tökéletesen összevág a címadó 
Kassák-vers jelentésváltozásával. A magam 
kenyerén-ből, mely határozott karakterről, a 
művész egyszeriségéről beszélt — Magunk 
kenyerén lett, s ez művészi értelemben keve
sebbet jelent.

Mindez pedig főleg azért baj, mert az önálló 
arcéllel nem rendelkezőket összemossa, rontva 
a tehetségesek esélyeit, s a kisebb tehetségűek- 
nek sem használ. Ki mennyit ér, nyilvánvaló 
lett volna, ha önálló kötetben jelennek meg. 
Sőt, nem is kellett volna tizennégy kötet.

Meggyőződésem, hogy Bertók László és 
Veress Miklós költői mondandói számára elég

tér nyílt az eddigi publikációs alkalmakkal. 
Kassai Ferenc és Nádor Tamás versképző 
élménye számára sem feltétlenül kell az önálló 
megjelenés, mivel az élményük sem önálló: 
erősen másodkézből szerzett, másoktól irodal
mivá avatott indulatok késztetik őket írásra. 
Czigány György hangulatokra finoman reagáló 
versei sem többek, mint egy fogékony művész
ember olykor versekben is megnyilvánuló ké
pességei. A kétségtelenül tehetséges ízes Mihály 
és Suhai Pál számára mindenképpen azzal a 
haszonnal járt volna az önálló kötet lehetősége, 
hogy maguk felismerik: mielőtt versgyűjtemé
nyükkel a nyilvánosság elé lépnek, meg kell 
keresni — művészi értelemben — a maguk 
kenyerét. Addig az előbbi Váci Mihályén, az 
utóbbi József Attiláén él. Bár mentségükre 
legyen, hogy a gyűjtemény szinte valamennyi 
szerzője kanyarít magának József Attila mellett 
Nagy László és Juhász Ferenc költészetéből. 
Soha ennyi egy-szóba-vont metaforát, szar- 
vassá-változott fiú képet, tengerre vágyakozást, 
erek alagútjain keringő vért, fa-, füst- és pára
lombot. De végül is — kezdő költőkről van szó.

Élmény dolgában némiképp külön áll Hor
váth Lajos és Szabó Sándor, akiknek legtöbb 
rokonsága a Tűztáncosokkal van. Kár, hogy 
semmivel sem gazdagodott, az eltelt tíz év 
élményeivel sem mélyült el látásuk.

Önálló kötet esetén világos, vagy világosabb 
lett volna Vasadi Péter finomrajzú költő-arca. 
Az arc, amelyik valóban nem rendelkezik 
generációs jegyekkel, főleg azért nem, mert- 
ihletének forrása, problematikája időtlen. A 
laza szerkezetű, de kényszerítőén egy irányba 
asszociáltató versek lényegében ugyanazt mond
ják, amit Pál apostol a korinthusiaknak: „meg
marad azért a hit, remény, szeretet, e három, 
ezek közül pedig legnagyobb a szeretet.” Ennek 
az állításnak nyilván bírálható számos husza
dik századi értelmezése, a Vasadi Péteré minden 
esetre meggyőző a maga-teremtette művészi 
világon belül.

Megérdemelte volna az önálló kötetet Ná- 
dasdi Éva is, aki nemzedéke nő költői közül a 
legerőteljesebben hordozza a nőként megélt 
világ színeit. Semmiképpen sem akar pejoratív 
lenni a női élmény felemlítése. Ellenkezőleg: 
a világ nem férfi és nem nő világa, hanem a 
kétnemű emberé. Átélni legalább olyan termé
szetes férfiként, mint nő gyanánt. Természet
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ellenes csupán az a szemlélet, amely mindenáron 
a nem nélküli általános ember élményét akarja 
kimutatni, lényegében a férfi-lírát tekintve 
mércének. Holott csak arról van szó, hogy a 
költemény maga többé nem férfi-vers vagy 
nö-vers, hanem jó, vagy rossz. A Nádasdiéi 
mindenekelőtt belső történésekre koncentráló, 
érzelmeket elemző írások, melyeket korántsem 
a jólformáltság, sokkal inkább az őszinteség 
tart össze. Nem véletlenül írta le Szécsi Margit 
őt bemutatva Emily Dickinson nevét.

A tévedés jogát is fenntartva, Verbőczy 
Antal, Dobai Péter és Sorbán-Szabó Zoltán 
verseiből érzem a legtöbb közéleti indulatot, 
egyéniséget, határozottságot. Fenntartva a té
vedés jogát — igen, mert meglehet, hogy csak 
azért tetszenek erősebb tehetségnek, mert nem 
azok a dalnokok, akik hajlandóak kórusban 
énekelni, más ritmust keresnek, a karmestere 
figyelve szándékosan füttyögetnek, sőt — meg
követem a szót — de nemegyszer úgy tetszik, 
hogy önmagukat rejtegetve még hülyéskednek 
is.

Kezdik mindjárt az életrajzzal. Verbőczy 
viccként előadott három sort mond magáról, 
Sorbán-Szabó kiáltványt közöl, melynek min- 
denik mondatát úgy fogalmazza, hogy a világért 
se hitesse el: komolyan akarja az egészet. 
Dobai is önéletírása első három oldalán gara
bonciást és filozófust pózolva beszél múltjáról 
s terveiről. Mindhárman szemérmességből s 
igényességből bújnak álarcok mögé. Közös 
élményük, hogy a „szavak inflációját” éljük. 
De mert mégis rá vagyunk utalva a szavakra, 
a magatartással, a csörgősipkával, a játékkal, 
ötlettel, viccel ellensúlyozzák meghatottságu
kat, pátoszukat, mert csak így tudják kifejezni, 
hogy az agyonkoptatott szavakkal már annyi
szor méltatlanul hűséget fogadottakkal szem
ben mélyebb az elkötelezettségük — ugyan
ahhoz.

A legkevésbé látványos, de talán a leg
rokonszenvesebb Verbőczy tartása. Falat tá
masztó kamasznak látszik, aki fél füllel táska
rádióját hallgatja, fél füllel önmagát, fél szeme 
a világon, fél szeme lehunyva: ezzel magát 
kutatja. Ha megszólal, szinte keresetten egyszerű 
szavakat, képeket használ. Ötletei fanyarak, 
indulatai visszafogottak, de rendkívül erős izzá- 
súak. Kitűnő példája ennek Forradalom című 
kis gnómája, vagy a Lenin-képét összegző 
Pro memoria.

Dobai úgy tesz, mintha két dologra lenne 
büszke: egyfelől arra, hogy hajósinasként látta 
az isztambuli kuplerájokat, másfelől meg arra, 
hogy bölcsészhallgató korában kielemezte az

egzisztencializmust és ki is nőtt belőle. Sze
rencsére önéletírása harmadik oldalán nagyobb 
fordulatszámra váltva, a centrifugális erő le- 
hántja róla pózait, s szózuhatagos indulattal 
számon kéri önmagán eltelt huszonhat évét. 
Ennek végén így ad programot: „Démoni 
pihenésre van szükség és aztán cselekvésre, 
ez az út. És nem szabad félni. A kommunisták 
úgyis csak szabadságos halottak.” Verseiből 
úgy tetszik, hogy műveltsége, gondolkodásbeli 
készsége viszik abba az irányba, hogy a meg
ismerés, a gondolat születésének módját érje 
tetten, ugyanakkor temperamentuma, vér- 
mérséklete lökik abba az irányba, hogy a 
„minden ponton ugyanazzal az erővel létezés” 
kifejezését és ne értelmezését keresse. A teljes
ségre bejelentett igény képi és nyelvi ötletekkel 
agyonzsúfolt verssorokban jelentkezik. Filo
zófus-parabolák ütődnek össze poétikai ötle
tekkel, groteszk viccek elhallgatott gondolatok 
remekbe szabott végkövetkeztetéseivel, de- 
komponált versek feszes mondatokkal. Szer
telenség és céltudatosság, aszkézis és duhajko
dás váltakoznak egy rendkívül sokfelé viliódzó 
elme s egy határokat nem ismerő nyelvi készség 
szülötteiként, nemegyszer azt bizonyítva, hogy 
a gondolkodás módszere primérebb élménye 
Dohainak, mint a gondolat maga, a nyelv 
gazdagabb bázisa, mint a szóval jelölhető 
élettények.

Sorbán-Szabó Zoltán csörgősipka alatt 
fintorogva rejtőzködik. Úgy érzi, hogy a ki
ürült világban a bruhaházó tréfa az egyetlen, 
ahol egyéniségét megőrizheti, s kedvére filozo
fálhat, háboroghat vagy zokoghat. Azért van 
erre szüksége, mert „Esés közben megáll a 
kő és szappan lesz belőle. A világ már annyira 
emberi, hogy hányni lehet tőle”. Ezért ő úgy 
dacol — pontosabban: úgy véli megőrizhetni 
az emberi lényeget — hogy „megteszem magam 
Magyarország tabu-kétségbe vonójának” . D i
cséretére legyen azonban, hogy miközben a 
korlátíalanságot mímeli, határozott korlátokat 
állít magának. A forradalom számára is szep
lőtelen fogalom, lásd: Költő fogkefével című 
versét. Minden sorából kicseng, hogy jobbat is 
el tudna képzelni magának, mint az örökös 
csörgősapkát, hogy fáj neki a szavak devalváló
dása, a közhelyes indulatok uralma, az el- 
szürkítő belenyugvást a szocialista ember áru
lásának tarja. De egy fonákul felfogott gyáva
ság arra készteti, hogy ezeket, mint legbelsőbb 
titkait ne közvetlenül, hanem ellentétük gunyo- 
ros igenlése által helyeselje. Kár, hogy ez a póz 
rámerevedik, s akkor is ötletekbe lovallja, 
amikor nincs játékos kedvében. így versei

4* 51



nemegyszer úgy hatnak, mint egy jelentősebb, 
de közre nem adott költészet kísérői.

A z utóbbi években megjelenő antológiák, 
mind verseké, mind novelláké, valamint néhány 
önálló kötet — még ha véletlenül vagy szán
dékoltan összemossa is az arcokat — kifejezésre 
juttatja, hogy alakulóban van egy másfajta 
írónemzedék. Mindenekelőtt a közéleti témák
ra fogékonyak, de egyelőre a pubertás jeleivel 
csak nem-et tudnak mondani. Formálódó igen
jeiket elrejtik, nemegyszer csak azért, hogy 
ezzel hangsúlyozzák különállásukat. Ha meg
teremtődne különállásuk fóruma, egymás kö
zelségétől többet csiszolódhatnának, mint azok
tól az érett művészektől, akikkel szembeállva 
hallatják hangjukat. Gondolataik, látásmódjuk 
ütköztetése is kézenfekvőbben adódna. Nem 
új orgánum kellene ehhez, hanem új organi- 
zátor. Egy szerkesztő, aki élményükbe bele 
tudna helyezkedni, de egyszersmind meggyő
zően terelné is az indulatokat, hogy ne csak 
szélnek-világnak pufogjanak, hanem céltuda
tosan áramoljanak, valódi társadalmi felhajtó
erővé válva. Az itt közreadott versekből is 
úgy tetszik, hogy a fiatalok jobban csiszolód
hatnának egymással folytatott vitáikból, mint 
a „felnőttek” intelmeiből, amelyeken eleve 
nem hajlandóak elgondolkodni, mert sémák
nak érzik őket. Egy szerkesztői ambíció, ame
lyik kizárólag irodalmi téren akarná magát ki
bontakoztatni, kibontakozásra segítené ezeket 
a kezdő művészeket, s önismerethez segíthetné 
a velük rokon, szintén pályájukat kezdő huszon- 
és harmincéves olvasókat is.
(  S z é p iro d a lm i, 1971)

B e r k e s  E rzsébet

IVSozgó V ilá g
A n to ló g ia , almanach vagy f o ly ó i r a t  — ezek kö
zül melyik a M ozgó Világ, ezt kell először tisz
tázni, mert egy új orgánum jövője jórészt azon 
múlik, milyen tervek szerint készül, milyen 
szerkesztői elgondolás élteti. A  M o z g ó  Világ
ró l  szólva ez méginkább így van. Közhely, ám 
igaz, hogy új írói nemzedék önálló lap nélkül 
nem élhet meg. Önálló lapnak nagy a húzóereje; 
szemléletet, hangot alakíthat, szuverén módon, 
ha ezt a szerkesztői koncepció lehetővé teszi. 
Magyarországon ma rengeteg irodalmi folyó
irat, időszaki kiadvány jelenik meg, — több 
talán, mint amennyit az irodalom jó művekkel

el tudna tartani. Ez azonban alighanem tör
vényszerű jelenség: a lapokban megjelenő 
anyag egy része — nemcsak ma, hanem a 
múltban is — mindig igen hamar elavult, ki
hullt a szűrön; de közben az értéknek tere 
nyílott, éltető levegő vette körül, vitákban erő
södött. A lapok egyik szerepe mindig eb
ben a szándékolt-szándéktalan válogatómun
kában mutatkozik meg igazán. Épp ezért 
a meglevő lapok, a maguk múltjával, beideg
ződéseivel, nem vállalhatják át egy új generáció 
kibocsátásának többrétű feladatát. Bár sok 
irodalmi folyóiratot szerkesztenek Magyar- 
országon, a most induló nemzedéknek azért 
van új orgánumra szüksége, mert csak a saját 
maga által teremtett közegben tud igazán 
kibontakozni. Egy nevelődő irodalom önsze
lekcióját önálló, új alapítású orgánum végez
het. el legmeggyőz" j  módon; így nyilik 
ó alkalom az értékek, arányok, szándékok 
mérlegre tételére. Csak így, önálló keretek közt 
látszik meg igazán, mi az, ami napjainkban 
születik, és abból mi az érték, mi az álérték 
vagy a divatnak hódoló hulladékanyag.

A M o z g ó  Világnak ez a száma nem vall szé
gyent a mai átlagfolyóirat-irodalommal szem
besítve; problémák abból adódnak, ha e kiad
vány jellegét, szerkesztői koncepcióját az új 
generáció igényeivel vetjük egybe. Visszatérve 
az antológia, almanach vagy folyóirat-problé
mához — a M ozgó  V ilág  hibrid növénynek 
látszik. Az antológia és almanach keverékének, 
s nem folyóiratnak. Az antológia és az alma
nach az egyensúlyteremtésben jeleskedhet. 
A „mozgó világ”-ból, azaz a mozgó irodalom
ból igyekszik lehetőleg áttekintő érvényű anya
got kiválogatni. Ennek a két kiadványtípusnak 
erre kell törekednie, ez a hivatása. A folyóirat 
viszont éppen a „mozgó világ”-ot akarja kö
vetni, nem egyensúlyra épül, ellenkezőleg, 
erősen válogat, tendenciákat kiemel, másokat 
háttérbe szorít. Egy havonta, de akár kétha
vonta megjelenő lap eleve többet kísérletezik, 
több kockázatot vállal, ezzel együtt nagyobbak 
lehetnek fölfedezései és nagyobbak a hibái is.

Mindezt nem politikai szempontból mond
tam el, hanem kizárólag irodalmiból. A M o zg ó  
V ilág  azért hibrid képződmény, mert félúton 
megállt az antológia és a folyóirat között; 
s ez mindenekelőtt a negatívumból látszik, 
mert nem vállalhatta az antológia viszonylagos 
teljességre törekvését, és nem vállalta a folyó
iratra jellemző kísérletező szándékot. Az iro
dalmi közvélemény által többé-kevésbé szen
tesített író-listából jegyzett ki néhány nevet. 
Dicséretére legyen mondva Szabó B. István
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szerkesztőnek, hogy legtöbbször jó helyen 
áll meg a jegyzék olvasásakor. Itt vannak 
néhányan az élgárdából, többen az elismertek 
közül; a szerkesztő — ez könnyen észrevehető
— szigorúan vigyázott a színvonalra; nem 
lágyult el a szíve, amikor válogatni kellett. Ez 
az anyag e g y ü tt jó benyomást kelt, megnyug
tató szinten tájékoztat az új irodalomról. De 
ad-e egyebet, többet, megnyugtató szöveg- 
gyűjteménynél? Hogyan áll előttünk a M o zg ó  
Világ írói teljesítménye?

A M o zg ó  V ilág nem  h o zo tt s z e n zá c ió t:  ez 
a legszembeötlőbb jegye. Az új irodalom „nagy 
áttörését” a fiatalok körüli publicisztikai ér
velés ellenére sem reprezentálja. De nem va
gyunk-e rabjai téveszméknek, ha az e g y s ze r i  
nagy áttörésben reménykedünk ? A M o zg ó  
V ilág tá l nem lehetett várni, hogy egyszerre 
valami merőben újjal lepje meg az olvasót, az 
irodalmat. Ezt folyóirattól kérhetnénk számon, 
de akkor sem előszörre, hanem egy idő után; 
huzamosabb együttdolgozás, az ún. műhely
munka prózai és gyötrelmes eredményeképpen.

S ezenkívül az új irodalom körüli hírverés 
épp a nagy harangzúgás miatt némelykor 
megtévesztő is lehetett. Tanúi lehettünk a logi
kai csúsztatásnak, hogy a társadalmi tényt
— mert igen sokan és joggal türelmetlenkednek 
a megjelenés szűkössége miatt — átvitték a ki
mondottan irodalmira, s a „kívülmaradás” té
nyével egyúttal azt a jogtalan várakozást éb
resztették, hogy itt egy komoly, minden ízében 
kész, ámde mostoha körülményei miatt rejtve 
lappangó irodalomról van szó. Ez a publiciszti
kaönkéntelen manipulációja, számolni kell vele, 
s egyúttal a megfelelő módon kell értelmezni.

Többre vezet, ha arra vetünk egy pillantást: 
a M o zg ó  V ilág  írói milyen történelmi-társadal
mi környezetben adták ki, vagy akarták kiadni 
első műveiket. Ennek a generációnak írói 
konszolidált társadalom nyugalmában léptek 
föl, vagy készülődtek az alkotói pályára. Ezt 
a konszolidált társadalmi környezetet a lépésről 
lépésre való előrehaladás jellemzi, az átgondolt 
tervszerűség; a fokozatos, nem pedig a robba
násszerű változás. Nem nyit teret kirívó cse
lekedetek előtt; józan, napi munkát követel, 
romantika nélküli életvitelt. S e konszolidáció 
közben vált észlelhetővé, hogy újszerű feszült
ség támadt kultúra és szórakozás, irodalom
— egyáltalán a művészet — és a tömegkommu
nikáció között. S ezeket a ritkán kimondott 
feszültségeket még növelte a szocializmus vi
lágában végbemenő változás, a kínai, csehszlo
vákiai, lengyelországi események világnézetet, 
szemléletet, életérzést alakító hatása.

A M o zg ó  Világ íróinak az volt a sorsa, 
hogy jól működő, gazdagodó irodalomban 
szorítsanak maguknak helyet. A hatvanas 
évek a magyar irodalom nagy évtizede. Ekkor 
teljesedett ki Déry Tibor, Lengyel József, Né
meth László, Illyés Gyula, Veres Péter, Weöres 
Sándor, Vas István életműve. S nem öreg 
klasszikusokhoz illő módon, hanem az újra
gondolás, irányt mutatás és esztétikai megúju
lás szintjén. Az eltemetett derékhad is ekkor 
éledt föl, irodalmi, sőt tágabban kulturális 
mozgást idézett elő Darvas, Sarkadi, Cseres, 
Karinthy műveivel. S még tovább is mehetünk: 
a 30 — 40-es éveseknek is ez a legtermékenyebb 
ideje: Juhász Ferenc és Nagy László költészete 
ez időben vált meghatározó tényezővé; Sánta 
Ferenc, Csurka István, Moldova György, Fe
jes Endre, Somogyi Tóth Sándor prózája pedig 
eszméltető úttöréssé. S még mindig nem jutot
tunk a végére, az évtized irodalma még ezek 
után egy új nemzedéki jelentkezéssel válik 
igazán teljessé. A hatvanas évek elején ért meg 
Garai Gábor, Váci Mihály, Bertha Bulcsú mű
ve, s utánuk még Konrádék következtek.

Nem teljes ez a generációs áttekintés. Nem 
akart egyebet jelezni, csak annyit, hogy sűrű 
volt ez az évtized. Sűrűbb mint bármely 1945 
utáni.

Mit jelentett mindez a M o zg ó  V ilá g  írói 
számára ? Ne beszéljünk arról, hogy hátrányt is 
jelenthetett. Mégpedig azért, mert ilyen iro
dalom árnyékában pályát kezdeni nem könnyű 
dolog. Azért ne beszéljünk erről, mert a jelen
levő fiatalok bizonyára úgy tartják: az emlí
tettek egy része — nagyobb része — az em
lítést sem érdemlő klasszikusok sorába utal
ható. Nem ennek az összejövetelnek a feladata, 
hogy a mai irodalom egészéről ' vitát kezde
ményezzen. Nézzük inkább azt, milyen előny
nyel járt, hogy éppen ez időben, ilyen b iz ta tó  
helyzetben kellett szót kérnünk. A mai írók 
— s ez a lényeg — ott kezdhették, ahová 
az ún. „beérkezett” irodalom legalább tizen
öt éves küzdelem után juthatott el újra. Sza
badon fejthetik ki gondolataikat. Az egész 
világirodalomban tájékozódhatnak. Tudomá
nyos és irodalmi információözönből a maguk
nak tetszőt szemelgethetik ki. Esztétikai tekin
tetben — a moliére-i mondást követve — on
nan veszik az ösztönzéseket, a javakat, ahonnan 
szuverén hajlamaik szerint akarják. Röviden: 
ez az irodalom magasabb szinten kezdheti pályá
ját, mint az előtte járó nemzedék némelyike.

Ez a helyzet nagyobb felelősségre kötelez. 
A nagyobb szabadsággal mindig ez jár együtt. 
A harmadik kérdésünk ez lehet: hogyan él-
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nek ezzel a szabadsággal a M o z g ó  Világ írói? 
Azaz, milyen műveket nyújtanak át az olvasó
nak és az irodalomnak?

A költészet ebben a kiadványban is a próza 
előtt jár. Ágh István indulatlírája a tisztán 
képek nyelvén beszélő — imaginista — köl
tészet korszerű példáját nyújtja. Vershangjába 
nem vegyül zavaró mozzanat. Nem egészen 
helytálló talán az, ha költeményeiből ontoló
giai problémákat bányászunk elő; az ösztönös 
líraiság napjainkban is érvényes megközelítési 
módja az irodalomnak, s ha valaki ezzel él, 
nem kell elhallgatni. Tandori Dezső elvontnak 
tetsző nyelvi kísérlete vérre menő szemléleti 
kutatást álcáz: ő lírája a komolyan vett modern 
költészet fejleményeiből logikusan következik 
s máris az egyik legmeggyőzőbb példáját nyújt
ja az új nemzedék törekvéseinek. Marsall 
László nem elvonatkoztat, hanem sajátszerű 
módon összegez: az avantgárd vívmányait 
éppen úgy be akarja olvasztani, mint a század
elő preavantgard irányainak eredményeit. Az ő 
munkája is meggyőző voltával emelkedik ki 
a kötet szerzői sorából; nem a divatnak hódol, 
amidőn valóban korszerű akar lenni.

A líra a novella előtt jár, — az itt található 
novellák némelyike azonban évi antológiá
ban sem vallana szégyent. Marosi Gyula itt 
közölt írásával lépett tovább a kötetében raj
zolt világ hangulat- és gondolatkörén. Úgy 
látszik, az induló novellisták sorából Marosi az 
egyike azoknak, akik a fiatal nemzedék álla
potát rögzítő hangulatrajzokon túljuthatnak. 
Novellájának szerkezete, párbeszédeinek telí
tettsége egyaránt jót ígér: a továbbjutás remé
nyével biztat. Ajtony Árpád és Lengyel Péter 
műve ismert megoldásokat követ, de mindkét 
író egyéni problémákkal tudja színezni, illetve 
hitelesíteni novelláját. Mind Ajtony, mind 
Lengyel Péter novellája jelzi, hogy hol kezdhet 
a mai fiatal irodalom: a gondolatnak, a szem
léletnek, a stílusnak milyen tágas égboltja 
érződik fölöttük egy-egy megoldásuk láttán. 
Külön szó illeti Munkácsy Miklós novelláját. 
Ez a látszólag — és helyenként — cinikus su- 
galmazású novella valójában egy megrendült 
ember írása. írói szempontból bizonyára az 
benne a kiemelendő, hogy e két sík, két szint — 
a cinikus és a megrendült — között milyen 
bravúros ügyességgel tud egyensúlyozni.

Az E lérh e te tlen  f ö ld  költői ezúttal nem reme
keltek, s különösen együtt mutatnak kevesebbet 
az antológiájukban kifejeződő eszményekhez 
képest. Szépek Kovács István rövid versei; 
Mezey Katalin, Rózsa Endre nem kelt csaló
dást; annál nagyobbat Utassy József pózosan

vagánykodó „fejedelmi” szabadszájúsága. 
Mintha összetévesztené a költészetet a kamasz
kor erotikájával. Kiss Benedek több az itt 
közölt verseinél; Czakó Gábor példázata 
erőtlenebb korábbi írásainál.

A szerkesztő leleményességének köszönhető, 
hogy a bemutatott novellák, versek némelyi
kével párhuzamosan ismertető-méltató írás is 
megjelent Kenyeres Zoltán, Pomogáts Béla, 
Szentmihályi Szabó Péter, Vasi Géza tollából. 
Ugyancsak jó ötlet volt megkérni Bertha 
Bulcsút, Fülöp Lászlót, Veress Miklóst, hogy 
ismertesse a pécsi, debreceni, szegedi fiatalok 
problémáit, gondjait, lehetőségeit. Ezek a gon
dosan tájékoztató beszámolók kissé színesítik is 
az egyébként eléggé merev fölépítésű almanach- 
antológiát. Végül még annyit, hogy az álmo
dern tipográfia, a rossz nyomdai kivitelezésű 
burkoló inkább ellenpropagandát csinál, nem 
járul hozzá a kiadvány megkedveltetéséhez.

Örülünk a Mozgó Világnak; sajnos inkább 
a megjelenés tényének örülhetünk s kevésbé 
a fiatal írók itt olvasható teljesítményének. Ez 
az irodalom egyelőre gyönge és tétova a staféta
bot átvételére.
( I f jú s á g i L a p k ia d ó  V állalat, 1971)

Bf.ládi M iklós

D evalvác ió  é s  új é r té k
Két könyv — két merőben más, egymást tagadó 
érték. A S ze lle m i g a ler i (1971) csak újabb vari
ációja, szatírába menekítési kísérlete annak a 
devalvációnak, amely A burok  (1965) után — 
bizonyos szimptómáival már A  b u ro k k a l — 
Kolozsvári prózájában jelentkezett; az 50-es 
éveket tükröző szatirikus és novellisztikus gyűj
temény, a K eresztb en  a z  úton (1971) viszont 
korábbi elbeszéléseinek legjobb értékeire épülő, 
realista indításból kinövő to vá b b lép és  írói pá
lyáján.

Nem minden előzmény nélkül — gondoljunk 
például korai novellisztikájának nagyokat evő- 
ivó-szeretkező, férjeket fogyasztó Misleházy- 
lányaira — öltött testet végleg A b u ro k  ban az 
az emancipált nőtípus, amely köré az író sajátos 
világot kerített: emberi sorsok ütközéseinek 
igazi erőtereit szűk keresztmetszetű, előre 
gyártott elemekből épülő, kaleidoszkópszerű 
képekkel pergő világra cserélve fel. A tinédzser
ízű szleng és az argóvá tágult hivatali zsargon 
ötvözetével felvértezett — bár egyáltalán nem 
tinédzser korú — „demokratikus párduc”-nak 
még van bizonyos tartása ebben a regényben.
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Vitalitását Kolozsvárinak a prüdéria és a kon
venciók elleni harca növesztette ilyen nagyra, 
e mögött a dinamikus, felfokozott élet mögött 
azonban még az értelmes cselekvés utáni vágy 
aranyfedezete van; az újabb Csibráky-utód 
főmérnökkel vívott, nyelvi túlzásokkal spékelt 
párviadala még természetes szituációkat kínál 
az Író számára az extrém típus komplex meg
közelítéséhez. A nyelvi leleményre törekvés fo
lyamatos erőszakolása azonban már ebben a 
regényében is olyan tehertétel, amely későbbi 
sablonná merevülésével végképp nem engedi 
szűk terükből kilépni a figurákat. A M i van  
V erával?  c. Mándy-regénynek a Kolozsvári
hősnőkkel sok rokon vonást mutató főhőse 
természetesebb környezetben, mértéktartóbb 
nyelvi jellemzéssel testesíti meg ezt az egyszerre 
gondoskodó és kegyetlen, szexuálisan és intel
lektuálisan egyaránt vonzó, de ugyanakkor 
az életen — és mások életén — könyörtelenül 
végigszáguldozó típust.

A  burok  óta — a V á lto za to k  hegedűre  (1967) 
nagyszerű polifóniáját kivéve — Kolozsvári 
valamennyi regénye ennek a potenciálisan már 
A b u ro k k a l meginduló devalválódási folyamat
nak egy-egy állomása. A D rám a fé lv á llr ó l  (1969) 
Krisztinájától kezdve a „demokratikus párduc” 
kontúrjai teljesen fellazulnak, a típus végképp 
elveszti eddigi — ellentmondásosságában is 
őrzött — etikai tartását; emberi sorsok, férfi 
és nő kapcsolatának elemzése helyett különös 
helyzetekből kipattanó ötletekre fűzi fel Kolozs
vári a történetet. A D rám a fé lv á llró l  nők által 
sikertelenül ostromlott professzora teljesen illo
gikus módon bonyolódik Krisztinával új meg új 
kalandokba; a N ő k  apróban-ban (1970) pedig 
a házassághirdetés ötletéhez kapcsolja az egyre 
szürkébben és vázlatosabban pergő eseménye
ket. A regények kompozíciója felbomlik, az 
írói distanciatartás hiányát egyre inkább nél
külöző hősök egyik szexuálkalandból átlépnek 
a másikba; a N ő k  apróban-Ъап már a krimi 
fordulatai sem idegenek az író számára. A 
regények egyre inkább valamiféle színes por
nográf mesekönyvhöz kezdenek hasonlítani, 
amelynek a lapjai tetszés szerint kivehetők és 
elhelyezhetők pikáns novellaként a folyóiratok
ban. Az írói distanciatartás hiánya homályba 
burkolja azt a tényt, hogy a regényhősök már 
nem A burok  Ildijének magaslatáról szemlélik 
azt a zűrzavart, amelyet maguk körül felkavar
tak ; a D rám a fé lv á llró l Krisztinája, a N ő k  ap ró 
ban  iparművésze és Nellije már sodródó em
berek, még A b u rokka l teremtett típus merész
ségével és gátlástalanságával, de az abban fel
lelhető emberi tartás teljes híjával. Pedig az a

folyamat, amelyben nőhősei egyenjogúságuk 
biztosítása és egyéniségük kiteljesítése helyett 
a nemi csaták során rafináltan prostituálódnak, 
nem nélkülözhetné az író kritikáját. A burok  
Ildije a szexualitását — mint robusztus élet
kedvének minden egyéb tartozékát — egy 
határozott célnak rendelte alá, a D rá m a  f é l 
vá llró l és a N ő k  a p ró b a n  hősnői már a testüket 
adakozva-tékozolva, nőiességükkel fizetve sod
ródnak céltalan, hogy aztán a S ze lle m i g a le r i
ben  céltudatos törekvés szolgálatában prosti- 
tuálódjon végleg ez a nőiesség. Az erotika 
mindig önmaga jelentőségén túlmutató, társa
dalmi érvényű boccacciói hangsúlyt kapott 
Kolozsvári Grandpierre Emil életművében, 
megnövesztett szerepe mindig a káros hagyo
mányokban gyökeredző, életnyomorító kon
venciók elleni harcot is jelentette. Ezekben a 
regényekben azonban sajátos metamorfózison 
megy át ez az erotika; m echan izá lód ik , ahe
lyett, hogy az embert kifejezné. A regények 
szexuális panorámáiban elvész az emberi tar
talom, nemcsak az emóciók szikkadnak ki, 
hanem maguk a jelenetek is elvesztik erotikus 
töltésüket. Az emberi test és a testi örömök 
árnyalt megjelenítése helyett a szexualitásból 
sport lesz, de abban is inkább valamiféle egy
hangú edzés, ahol a párok izzadva „küzdenek 
a gyönyörért” ; a sztereotipen ismétlődő szeret
kezéseknek ezt a monotóniáját csak a humoros- 
groteszk ötletek fűszerezik, de egyben annak 
dehumanizált hangoltságát is erősítik.

A S ze lle m i g a le r i  csak látszólag visz válto
zást az eddig elemzett képbe; az irodalmi élet 
szatirikus tablója helyett valójában á lsza tírá t  
kapunk. Nem is lehet ez másképp, hiszen 
Kolozsvári ebben a könyvében is a már jelzett 
panelekkel építkezik, ugyanúgy egy ötletre 
fűzi fel a regényt, mint a korábbi műveiben, 
hősnőjét ugyanavval a felemás iróniával láttat
ja. Hiába az eredeti szatirikus szándék, ez az 
utóbbi regényekkel már devalválódott írói 
technika ellene fordul, nem engedi kibonta
koztatni a szatírát.

Irmuskának, a regény kultúrára szomjas 
hősnőjének alakját kezdetben finom iróniával 
kezeli az író, tulajdonképpen egy nagyszerű 
típusra figyelve fel: a testéből irodalmi kvali
tásokat csiholó, sznob áhítatú nőstényre, aki 
végül is számos nemi viszontagság után be- 
szeretkezi magát az irodalomba. Irmuska lelkét 
a gimnáziumban még nem bolygatta meg az 
irodalom, miután azonban az újságíró-költő 
bevezette a szellemi és testi kultúrába, feléled a 
hivatástudata; először a vidéki kultúrház gond
jait teszi magáévá, később, Pesten, az írókat.
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A regényben benne van egy kitűnő falusi sza
tíra lehetősége, a budijában és az irodájában 
egyaránt haragosan kolompoló vidéki kiskirály 
elnökkel, de az író ezt a nyitányt alárendeli 
az irodalmi élet sémákba szorított, elnagyolt 
képeinek. Az írói portrék rajzában Kolozsvárit 
eddigi nyelvi leleményei sem kísértették meg, 
a portrék — egy-két kivételtől eltekintve ( M i 
m ó z a ,  a  k ö ltő , K ö ltő  zo k n ib a n )  — szürkék, 
kevéssé egyénítettek. Jobban sikerült némelyik 
tabló, az író itt irodalmi életünk valódi visszás
ságait nagyítja fel (T a g fe lvé te l a  P K K -b a n , F el
b e c sü lh e te tle n  ta p a sz ta la to k ) . Helyenként az 
előző regények társas szexuális tablóit rendezi 
be irodalmi figurákkal (M ű v é s z b u l i ) , van ahol 
bizarr ötlet felől közeledik a portréhoz ( H a rc 
ban  a z  ú jjá szü le tés  e llen ), vagy a szatíra alanyát 
annak abszurd novellájával jellemzi (S z it ty a  
ő s e in k ) .  A  torz és vázlatos portrék után Ko
lozsvári újból a kultúrszomjas Irmuskával kezd 
foglalkozni, ironikus szándékáról végleg meg
feledkezve, egyre közelebb kerül hősnőjéhez. 
A regény végén a szexuális emancipációért 
vívott harc intellektuális bajnokát köszönthet
jük Irmuskában, az író ki is menti őt ebből a 
rossz társaságból; Irmuska az utolsó művész- 
etthonból már „keserű szájízzel” távozik.

Egészen más kvalitású kötet a K e re sz tb e n  
e z  ú to n . Valami olyanféle feltérképezése ez az 
50-es évek torzulásainak, mint Mándy E lő a d ó k , 
tá r s s z e r z ő k - je  (1971). Mándy könyvéhez hason
lóan a keserű szatíra és a félelem, bizonytalan
ság hangjait fogja össze a K e re sz tb e n  a z  úton  is, 
mindkét kötet történeteire jellemző az író 
rejtőzködő jelenléte. Mándy az irodalom peri
fériájára csúszott figurák aspektusából vizs
gálva hasítja ki azokat az élet-szeleteket, ame
lyek mikrokozmikus mivoltukban is pszicho
lógiai keresztmetszetét adják az 50-es éveknek; 
a szatirikus és tragikus hang bonyolult egyen
súlyát az egyes írásokon belül teremti meg. 
Kolozsvárinál élesen elkülönül a két hangnem. 
A szatirikus elbeszélések vertikálisan és hori
zontálisan egyaránt széles társadalmi koordi
náta-rendszerben mozognak, a novellák lát
szólag csak a kisember szemszögéből, valójá
ban az író életrajzának szubjektív vonzása 
szerint ábrázolják a személyi kultusz éveit, az 
idősíkok egymásra vetítésének — a kronoló
giai rend természetes megbontásának időszaká
ban is — egészen újszerű lehetőségeit teremtve 
meg evvel.

Éles szatíra, oldó-megbékélő humor és tra
gikus ízekkel keserülő szarkazmus hangjain 
játszik a mesterségesen dinamikus lendületet, 
az ál-tervszerűséget, a felfokozott, bumeráng

ként visszaütő éberséget neve 
saiban. A V ersenyben a  s z e b b  jö v ő é r t  a betegség 
kórképeire vetíti rá az 50-es évek munkaverseny 
lázát, a „Tervszerűen légy beteg” és „A haldok
lás magánügy, ne hörögjünk!” feliratokkal 
megidézett szellemet ; a Karinthy-ötletre épülő 
Ú j é le t  a természettudomány legalapvetőbb 
törvényén is játszi könnyedséggel erőszakot 
tenni akaró voluntarizmust célozza meg. A 
„nagy terv” a lakosság egészének jobb „be
tervezése” lenne, a csecsemők 60 évesen szü
letnének, hogy munkájukra rögtön lehessen 
számítani, visszafelé pergetve életüket, az em
berek a magzatvízbeli állapot megérdemelt 
nyugalmával érnének el az igazi nyugdíjkor
határhoz. A szatírák egy részének éle az 50-es 
évek gazdasági-bürokratikus visszásságai ellen 
is irányul : A cso d a k á d erb a n  a címmel is jellem
zett típus születésének társadalmi körülmé
nyeit vizsgálja, majd az „egyenletesen, egyfor
mán, higgadtan gyöngeelméjű” káder tovább
élésének lehetőségeit; a P a n g lo ssz is ta  elhajlás 
az 50-es évek kreatúrájának, a „pozitív hős”- 
nek adja meg a kegyelemdöfést.

Két valóságréteg és több idősík épül egymás
ra a komor atmoszférájú novellákban. A ha
gyományosan realista módszerrel megjelenített, 
pontos, kemény mondatokkal abroncsolt világ 
a novellákban mindig az 50-es évek valósága, 
színterei a hivatalok szobái, folyosói, ahol „a 
csendben apró félelmek” remegnek, „mint a 
porszemek a fényben”. A többiekkel együtt 
ütemesen tapsoló, mégis bizonytalanul mozgó 
kisember álarca mögött asszociatív erőterével, 
múltba-bolyongó emlékezéseivel magának az 
írónak az alakja is felsejlik. A novellák főhőse 
permanens rettegésben él, vagy a személytelen 
hatalom által munkahelyről munkahelyre űzött 
szeretőjéért aggódik (A  v ilá g ító a k n a )  vagy 
sajátmagáért (É jje li b e s z é lg e té s ) . A  lengőajtó
ban  a merev arcú lelkendezés rossz közérzetét 
mutatja fel a Mándy kötetében is felbukkanó 
akváriumhasonlattal. A novelláknak ebből a 
rétegéből disszidálnak időnként szereplői a 
múltba, a háborúnak az író személyes emlékei
vel terhes vízióiba (A  v ilá g ító a k n a )  vagy a 
háború előtti évek szerelmi emlékeibe (É lve  
e lte m e tv e , é s  m égse b o ld o g a n ) . A novellahősök 
tudati mozgásának legizgalmasabb produkció
ja az, amikor a figurák a je le n b e  menekülnek; 
ami valóságos történés volt, az hirtelen múlttá 
dermed, s a szereplők szinte észrevétlenül 
visszatérnek mai életünkbe. A jelennek ezt a 
hirtelen múltba zárulását hallatlan könnyed
séggel oldja meg Kolozsvári. A kötetet záró 
É lve e lte m e tv e , és m égse b o ld o g a n  hősének
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borotválkozás közben saját maga számára is 
idegenné merevül az arca, észre sem vesszük 
az átsiklást, és már a múlt terebélyesedik a 
novellában, mintha a jelen volna. Az egymásra 
csúszó múltidő-síkok emlék- és fantáziaképei
nek szürrealisztikus hullámverései után a főhős 
hirtelen visszatér borotválkozni a mába : amely
ben újra magáénak érzi az arcát.
( M a g v e tő , S zép iro d a lm i, 1971)

C Z É R E  BÉLA

G a la m b v a d á s z a t
1963 óta esztendőről esztendőre egy-egy válo
gatást tesz le az érdeklődő olvasók asztalára 
a szovjet írók legfrissebb terméseiből az Európa 
Kiadó. Nyolc esztendő alatt, különösen a 
S zü lj n ekem  három  f iú t ,  a K etten  a  lám pa a la tt ,  
A h ö lg y fo d rá sz  címmel megjelent kötetek után 
napjaink szovjet kisepika-irodalmával kapcso
latos igényeinket egyre inkább az Európánál 
megjelenő gyűjtemények formálják, alakítják. 
Érthető hát, hogy érdeklődéssel vártuk a leg
újabbat, a G a la m b va d á sza to t.

Vaszilij Suksin neve nem ismeretlen a ma
gyar olvasók előtt. Kötetben ugyan még nem 
találkoztunk írásaival, de a Nagyvilág már 
közölte néhány hangulatos, eredeti, népi ízek
kel teli elbeszélését. Az A n y a i sz ív  mindennapi 
történetet mesél el : egy parasztlegény börtönbe 
kerülését. Rövid, egyszerű mondatokkal írja 
le hősei lelkiállapotát; mozdulatok, kavargó 
érzések, indulatok sütnek ki soraiból. Minden 
szereplőjének külön, csak rá jellemző stílusa, 
hanghordozása, szóhasználata, beszéde van; 
még azoknak is, akik csak egy-egy percre 
villannak fel a történet során, akik félmonda
tokkal igazítják útba a fiáért kétségbeesetten 
minden követ megmozgató anyát. Az író 
mestere a rövid, érzékletes párbeszédeknek, 
tapintható hangulatokat teremt velük. Az 
A n ya i s z ív  méltó címadója lehetne egy Suksin- 
kötetnek.

Eduard Sim nevével első ízben találkozunk. 
Kisregényének olvasása kivételes élmény. Az 
öreg kútfúrómester életének hétköznapjai, a 
falu körülötte zajló sorsa úgy tárul elénk, 
mintha mi is egy nagykertes, sokszor-foldozott- 
tetejű faluvégi házban laknánk, s a történések 
aktív részvevői, szemlélői lennénk. Lágy lírai- 
sággal bontja ki az író az egymás közt több 
nemzedéket számláló ember és emberpalánták 
kapcsolatainak alakulását, széles vonásokkal

vetít elénk sorsokat, útkereséseket és révbe 
jutásokat. Soraiból árad az élet elevenségének 
lüktetése, a munkában örömet találó, a termé
szet erőivel bátran szembeszálló ember tiszta 
érzelmekkel telített világának valódisága.

Ilja Lavrovot is először olvashatjuk magya
rul. S ze líd , b ozon tos k u ty á ja  azonban nem a 
legsikeresebb bemutatkozás külföldi olvasó- 
közönség előtt. A történet meglehetősen gics- 
cses írás, amin nem segítenek az érzékletesen 
megírt, plasztikus betétek. Egyetlen műből 
igazságtalan dolog volna az eddig ismeretlen 
prózaírót megítélni, annyit azonban már lát
hatunk, hogy Lavrov inkább a leíró, hangulat
festő, belső, pszichikai állapotokat erőteljes, 
rusztikus vonásokkal megrajzoló írásban mo
zog otthonosan; elbeszélésének ezek a jobb 
részletei.

Fjodor Abramov P ela g e ja  című írása a 
modern szovjet elbeszélésirodalom derékhadát, 
az átlagot képviseli a kötetben. Szépen meg
írt, egységes stílusú mű, melyben ennek elle
nére találhatunk merészebb, erősebb hatású 
és kevésbé érdekfeszítő részleteket. Egy el
rontott asszonysors tragédiájának vagyunk ta
núi, az élet folyamatossága, az idő könyörtelen 
haladása az, amit az író főhőse sorsán át ábrá
zol, bemutat; de nem számít az olvasó érzel
meire, nem vált ki együttérzést vagy haragot; 
jól, de szenvtelenül megírt mű.

Natalja Baranszkaja írása a legizgalmasabb, 
legtisztább mű a kötetben. À több műszakos 
mai asszonyok életét naplószerűen felvillantó 
életképek sorozata valósan tárja fel minden
napjainkat, gondolatainkat, leplezetlenül őszin
te tükre a szabad asszociációk minden feszes 
ritmusból kitörő világának, ízei, hangulatai 
ismerősek. Egy asszony életéről, munkájáról, 
gondjairól, családjáról és problémáiról olva
sunk; valamiről, ami csak és kizárólag az övé, 
és mégis mindannyiunk tulajdona: korunk 
mindenhol, mindig, mindenben teljes embert 
kívánó egységét kapjuk egyetlen hét esemény
telen eseménysorozatába sűrítve az E g y ik  hét 
o lyan , m in t a  m ásik  című elbeszélésben.

Jurij Nagibin történetében, a S zo lo v jo v  s z á 
za d o s  e se té  ben furcsa véletlenek sorozatából 
áll össze a háború közepén egy gyilkossággal 
végződő szerelmi háromszög. Érzelmek, belső 
viharok dúlnak, de ezeknek csak külső jegyei
vel ismerkedünk meg olvasás közben. A szen
vedélyek leírása nem helyettesíti azok ábrázo
lását.

Nyikolaj Voronov írta a kötet címadó el
beszélését, a G a la m b va d á sza to t. Az egyes szám 
első személyű gyermekkori visszaemlékezés
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rendkívül érdekes lélektani helyzetek bemutatá
sára alkalmas. A szenvedélyeikben felnőtté 
érő, de mégis gyermeknek megmaradó ember
kék életének szépségeit, bánatait, tiszta örö
meit ismerjük meg a magyarul először ezzel az 
elbeszéléssel bemutatkozó író művéből. Alapos 
lélektani ismeretekkel, nagyon eleven élmé
nyekkel rendelkező, finom, lágy, lírai tollú 
epikus Nyikolaj Voronov, de elbeszélése gyak
ran ellaposodik, s olyankor nehéz az olvasóban 
a további érdeklődést feltámasztania.

Borisz Vasziljev írásának híréről, illetve a 
színpadi átdolgozásról hamarabb hallottunk, 
mint olvastuk magát a kisregényt : a moszkvai 
Taganka Színházban mutatták be A hajnalok  
i t t  c sen d esek  . . . címmel a színművet, mely az 
elmúlt szezon egyik legnagyobb sikere volt. 
Fiatal tiszt és öt lány harca egy hegyekkel, er
dőkkel körülzárt medencében, tizenhat német 
ejtőernyőssel. Harc a megfoghatatlan, de min
den idegszálukban jelen levő hazáért, harc az 
életért, a még meg nem ismert szerelemért. 
Nem történik tulajdonképpen semmi különös, 
se több, se kevesebb, minthogy egy maroknyi 
ember megsemmisít, feltartóztat, fogságba ejt 
egy csapat német diverzánst, és közben verse
ket olvasnak, elhagyott szeretteikről beszélget
nek. Egyszerű történet néhány lányról, akik 
úgy éltek, hogy közönyös jómódunkban még 
halálukat is megirigyelhetnénk. Egyszerűen, 
tisztán, őszinte emberként éltek és haltak. Szép, 
megrázó, igaz történet Borisz Vasziljev írása. 
Megpróbál kitörni a már elcsépelt, hazugul 
hangzó álpátosz béklyóiból, s az élettel szem
ben még jóformán fegyvertelen, fiatal katonák 
életigenlő halálával állítani újfajta példát, esz
ményképet a hazaszeretet elpufogtatott frázisai 
helyébe.

Ebben a kötetben jórészt olyan nevekkel 
találkozunk, kik először jelentek meg magya
rul. Persze, ahogy a válogató Nikodémusz 
Elli mondotta egy nyilatkozatában, csak az 
utókor dönti el, sikerült-e Makszimov vagy 
Grekova felfedezéséhez hasonlót tenni ebben 
a gyűjteményben. Kérdés azonban, hogy a 
szerkesztők nem találtak volna egy értékesebb 
Lavrov- vagy Voronov-elbeszélést bemutat
kozásul, vagy egy frissebb, elevenebb Nagi- 
bint? Történelmi távlat nélkül nyugodtan ál
líthatom, hogy Natalja Baranszkaja és Borisz 
Vasziljev nevét már nem felejtjük el, mint ahogy 
érdeklődéssel várjuk Sim és Suksin újabb 
jelentkezését is.

(E u ró p a , 1971)
Nemes G. Zsuzsanna

Шаг ősi Gyts/s'

A h é ts z á z a d ik  napon

Irodalmi életünkben nem ritka a teoretikus 
vita. Ezekben a disputákban — noha a kiváltó 
okok valós és szembeötlő tényekből erednek — 
a konklúziókat inkább ideologikus megfonto
lásokra támaszkodva vonják le, mintsem a 
jelenségek józan mérlegeléséből. Ilyen teoreti
kus, a tényéktől elidegenült vita volt a 60-as 
évek elején a nemzedéki kérdés körül kirobbant 
és elmérgesedett polémia.

Bár e lm é le tileg  aligha vitatható, hogy a 
szocializmusban a nemzedékek között nincs 
antagonisztikus ellentét, s az irodalom menetét 
nem az „apák és fiúk” harca határozza meg, a 
té n y e k  azt mutatják, hogy az egymást váltó 
generációk karakterisztikusan elkülönülhetnek 
egymástól, s így szembe is kerülhetnek egy
mással, különösen akkor, ha az új nemzedék 
történelmileg, társadalmilag eltérő alapról in
dul, sajátos élményanyagból építkezik. A N a 
p o n ta  m á s  című antológia jól példázza ezt a 
változást és váltást. Egy új — nagyjából a 
felszabadulás táján született s 56 után nagy- 
korúsodott — nemzedék jelentkezett benne, s 
noha tehetség dolgában és a maguk elé tűzött 
stíluseszményben meglehetősen nagy közöttük 
a különbség, abban egyek, hogy mást látnak 
a világból, mások a problémáik is, mint az egy 
évtizeddel korábban indulóké (Gerelyes, Sza- 
konyi stb.), az E m b era va tá s  nemzedékéről nem 
is beszélve.

A legfiatalabb prózaíró nemzedék tagjai 
mindenekelőtt abban különböznek az előttük 
járóktól, hogy a szocializmusba „beleszület
tek”. Számukra a „fényes szelek” időszaka 
nosztalgikus vágyakat ébresztő példa, a sze
mélyi kultusz ködös gyermekkori emlék. Éppen 
ezért nincs számvetésük a múlttal, annál in
kább számolniuk kell viszont a jelennel, a 
napjainkban élő és ható eszmekörökKel és 
magatartásformákkal, amelyek közül válasz
taniuk kell, hiszen legnagyobb gondjuk, kon
fliktusokkal terhes problémájuk: a beilleszke
dés, a felnőtté válás.

Marosi Gyula novelláinak is szinte ez az 
egyetlen témája. A tejesjsúban az általános 
emberi oldaláról közelíti meg ezt a problémát 
az író. Kareszt — a novella kamasz hősét — 
romantikus vágyak hevítik: vörössipkáshonvéd 
szeretne lenni, aki láncra fűzi a Habsburgokat,
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„megcsinálja” a proletárforradalmat, és Lenin 
munkatársa lesz. De álmodozásaiból ébredve 
keserűen kell megállapítania : „Nagyon rossz
kor születtem . . .  Minden lejátszódott nélkü
lem, ami szép volt. Ma már semmi sincs, csak 
kulizás, hajbókolás a főnökök előtt.” A novella 
motívumai, miliője helyhez és időhöz kötött, 
Karesz konfliktusa azonban tipikusan kamasz
kori, lélektanilag időtlen és általános.

Tévedés lenne azonban egyetlen novella 
alapján elméletet kovácsolni. Annál is inkább, 
mert Marosi Gyula éppen azon fiatalok közé 
tartozik, akik kerülik az absztrakciókba hajló 
általánosítást, a divatos intellektualizálást, a 
filozofálgató parabolát. Tehetségének leg
biztosabb jelét éppen abban látom, hogy mer 
önmaga lenni, nem több, nem kevesebb — s 
főként: nem más — mint amit élményei hite
lesíthetnek. Ez az élményvilág még kétség
telenül szűk terrénum, ám ezt jól ismeri, s 
novelláiban újra meg újra körüljárva sok min
dent el tud mondani napi gondjainkról.

Marosi a fiatalok szemszögéből nézi és 
értékeli a világot, de sohasem a fiatalok el
fogultságával. írói eszköztárából szerencsére 
hiányzik a fekete-fehér sablon, a tiszta erkölcsű 
új nemzedék, s a megalkuvó, megroppant 
gerincű öregek sztereotip szembeállítása. A 
fiatalok világát éppen olyan ítélkező távolság- 
tartással tudja ábrázolni, mint a felnőttekét. 
„Az ideát — mondja A z  e g y e zk e d ő  egyik hőse 
— mindenkinek saját magának és egy nemze
déknek is saját magának kell megteremtenie. 
Mi meg felnőttünk, vagyunk százezren, és nem 
merünk egymással még beszélgetni sem . . . 
leéltük életünk egyharmadát, és nem csináltunk 
semmit.”

Marosi hősei ideát keresnek, s azt a módot, 
ahogy eszméiket tettekre válthatnák. Tudják, 
hogy nincsenek készen kapható receptek, de 
azt is tapasztalják: amit maguk alakítottak ki, 
nehéz „beváltani” . A h é tszá za d ik  napon novel
láiból egy új nemzedék portréja kerekedik ki. 
Ez a portré nem öntetszelgő, de nem is szkep
tikus. Néha irónia, máskor keserűség kevere
dik a kötet lapjain, de mindegyik írás alap
rétegében fellelhető a fiatalos lendület, az újra
kezdés lehetőségébe vetett hit, a bizakodás. A 
kötet záró darabjában (  Já tsszu n k  nove llá t)  
fogalmazza meg Marosi ezt az ambivalens — 
a kiábrándultság és a reménykedés között 
ingadozó — életérzést a leghatározottabban: 
„Mi tiszta szeműek és egyenes nézésüek va
gyunk. Tekintetünkben van valami idegesí- 
tően új, újszerűén idegesítő. Lelkileg egyolda
lúan tápláltak minket. . . Nincsenek illúzióink,

a romantikát mélyen megvetjük — és utá
nozzuk. Képtelenek vagyunk a komfortra, 
csupán arra vágyunk, amit szeretnénk, és 
mindent szeretnénk, lehetőleg azonnal. Sze
retjük és megbecsüljük egymást, őseinket, ha
zánkat, forradalmi hagyományainkat és min
den olyat, amit tilos vagy nem illő. Magunké
nak érezzük a szocialista Magyarországot. 
Részt kérünk a szocialista Magyarországból! 
Nem igaz, hogy közömbösek vagyunk, csak 
mélyhűtöttek, idegesítően újszerű csecsemő
arcunkat jéggé fagyasztja a frizsider-szocia
lizmus, csoda-e, ha bizalmatlanok vagyunk, és 
csoda-e, ha eme jégréteg alól gyönyörű moso
lyunk torz vigyorgássá változik?”

Azon lehet vitakozni, hogy mennyire tipikus 
ez az életérzés a mai fiatalok körében, de azon 
aligha, hogy létezik, s hogy újabb vers- és 
novellatermésünkben egyre gyakrabban je
lentkezik, igaz, többnyire áttételesen, elvon
tan, a modernkedés formai sablonjaiba burkol
va.

Egy fiatal írót első kötete, sőt mindössze 
nyolc novellája alapján vétek beskatulyázni, 
címkével ellátni. Mégsem tudok a kísértésnek 
ellenállni, hogy leírjam: Marosi Gyula realista 
elbeszélő. Történeteit a realizmus szabályai 
szerint formálja, olyan természetességgel, mint
ha ez volna az „anyanyelve”. írásainak han
gulatteremtő ereje, cselekményvezetése szinte 
hibátlan. Már első soraival képes a szituáció 
középpontjába vonni az olvasót, s felkeltenie 
érdeklődését hősei iránt. Szűkszavúan, de lé- 
nyegretörően motivál, ezért mindegyik írása 
tömör, sodró lendületű, a klasszikus novella 
törvényei szerint épülő alkotás.

Félreértés ne essék: A h é tszá za d ik  napon  
novellái nem hibátlan alkotások. Talán A te je s 
f iú  kivételével majd mindegyik írásban van 
olyan mozzanat, ami művészileg megoldatlan: 
hol a szerkezet lazul fel, hol a párbeszéd sikerül 
túl direktre, máskor a megoldás bizonyul 
keresettnek. Mégis: a dicséret nem az író fia
talságának előlegzett bizalom, nem udvarias- 
kodó bátorítás. Az elismerés a már eddig elért 
teljesítménynek szól, annak, hogy Marosi 
Gyula fontos és aktuális társadalmi problémák
ról beszél, annak, hogy vállalja a kimondás 
kockázatát. Más szavakkal szólva: Marosi 
ebben a kötetében közösségi ihletésű és el
kötelezett íróként mutatkozott be, s ez a maga
tartás nála is szükségszerűen a realizmussal 
kapcsolódott össze.

Napjainkban, amikor az induló fiatalok 
többsége a divatosban véli megtalálni a kor
szerűt, jóleső érzés olyan kötetet olvasni, ame
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lyik nem az eredetieskedés görcsös igyekezete
vei, hanem természetes egyszerűségével, fiatalos 
őszinteségével vonja magára a figyelmet.

(S zé p iro d a lm i, 1970)
Simon Zoltán

Borsos Í W i k í ú s

V issz a n é z te m
fé lu tam b ó l

Az olvasót meg szeretném invitálni egy pazar 
szellemi lakomára.

A házigazda legnagyobb élő szobrászunk, 
Borsos Miklós, aki a Szépirodalmi Kiadó 
fontos vállalkozásában, a frissen indított Mű
hely sorozatban közreadott V isszan éztem  f é l-  
u ta m b ó l című könyvében vall pályájáról.

Szándékosan nem írtam azt, hogy Borsos 
könyve memoár. Zárószavában maga a szerző 
igy beszél: „A múlt év őszén, az aranyos fényű 
csopaki dombon, régi századokat megeleve
nítő szüreti napok után vállalkoztam e vissza
néző emlékezés megírására. Félúton jól túlvitt 
az emlékezet. Ügy írtam le mindent, ahogyan 
megmaradt bennem. Amiről nem írtam, az az 
életünk. A köznapok, a munkás délelőttök, 
a kutyával sétáló, majd muzsikáló délutánok, 
az olvasó esték világa. A köznapok szépségei, 
gondjai, bajai talán regényesebb írásra volná
nak alkalmasak. De ez a mi életünk, és én 
nem szándékoztam életregényt írni.”

Valóban nem is életregény Borsos Miklós 
könyve abban az értelemben, hogy krónika
szerű hűségre törekedne. Bár életének, pályájá
nak nagy fordulói természetesen benne van
nak.

Századunk több nagy művésze — írók, 
festők, muzsikusok — beszélt egy ember élete 
ürügyén — a korról.

Borsos Miklós könyvében is a század fia 
beszél pályájáról s közben egyéni életéről, 
privát dolgairól csak annyit, amennyi ennek 
jobb értéséhez kell.

Egy székely család egyik fia órás lesz Nagy
szebenben: itt született Borsos Miklós, aki 
most elvisz bennünket művészetének, emberi 
egyéniségének — mondhatnám : moráljának — 
forrásvidékére: a varázslatos erdélyi tájra, a 
zárt világú szász városba. Az apa szigorú 
munkaerkölcse volt az a garancia, amin a 
család biztonsága nyugodott, s ami a legnagyobb

- ... —------ црв
megpróbáltatásokon is átsegítette őket. Pedig 
sorsukban, életükben ott van az egész huszadik 
századi magyar és európai történelem minden 
megpróbáltatásával, szörnyűségével. Menekülés 
1916-ban a királyi Románia megtámadta csak
nem védtelen Erdélyből, első tartózkodása 
Győrben, amely majd— a Szebenbe való vissza
kerülés pár évét leszámítva — Trianon után, 
repatriálásukkor végleges otthonuk lesz. Vagy 
egy másik mozzanat privát életéből: pesti és 
tihanyi lakásuk pusztulása 1944—45-ben. Több
ször kellett ebben az életben újra kezdeni.

E személyes mozzanatnál azonban sokkal 
fontosabb s a könyvből szépen bontakozik ki 
Borsos Miklós pályájának kétszerkettője: az 
önmagához való hűség, s ehhez ragaszkodni — 
konokul. Középiskolás buktató, szülői rosz- 
szallás után végre felkerül Pestre, ahol nem 
veszik fel a főiskolára, mert tehetségtelen, 
őrzi a művész emlékezete máig az ostoba vá
laszt — ; Borsos pár lézengő pesti hónap után 
maga veszi kezébe ismét sorsának irányítását. 
Szerencsés ösztönnel az áldott egű olasz tájat, 
Firenzét választja: „Ha a lélek felsőfokú örö
mét szavakba akarja foglalni az ember, semmit
mondó szuperlativuszokat ír le. Ezt az egy
szerű, szerzetesi luxust, eleganciát” — beszél 
firenzei szállásáról — „a szegénységben rejlő 
előkelő atmoszférát csak így, egyszerű leírással 
kell érzékeltetnem. Minden nagyon-nagyon 
egyszerű volt, de minden firenzei és régi. Nagy
szabású. Jó volt ránézni, jó volt használni. 
Semmi fölösleges, semmi dekoráció. Nekem 
elég lett volna egy életre is. Most, negyven év 
múlva, tudtam tihanyi kis házunk padlásterét 
átalakítva megközelíteni azt az atmoszférát, 
az egyszerűségben rejlő gazdagságot, amelybe 
ott belekerültem, és amelyet egy életre szívtam 
magamba.”

Istenem, hány művészpályát láttunk, amely 
mindig a múló divathoz igazodott: el is tűnt 
azzal együtt. Borsos Miklósnak a véletlen 
szerencse már korán kezébe adta Lyka Károly 
könyvét — aki később személyesen is nagyra
becsüléssel figyelte pályáját — ; Mednyánszky 
volt az eszménye, a kortársak közül pedig 
Egry József a barátja. S az írók közül is Csuka 
Zoltán, Illyés, Németh László.

Ahogy — éppen egy harminc évvel későbbi 
firenzei látogatása apropójából — régi korok 
művészetéről ír, az megerősít abban a régi 
hitemben, hogy a művészetről csak ig a z i  m ű 
v é s ze k  tudnak okosan beszélni: „Michelangelo 
nem azért a legnagyobb szobrász és festő vagy 
építész, mert fölülmúlhatatlan az életműve, 
méretében is, akár festészetét, szobrászatát
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vagy építészeti műveit vizsgáljuk. Mert könnyű 
volna még nagyobbat csinálni. Nagysága abban 
rejlik, hogy akár a Végítéletet vagy a Teremtés 
örvénylő világát nézzük, hatalmas szobrai vagy 
fenséges építészeti művei mindig bensőségesek, 
sohasem patetikusak, nagyotmondóak. Mi
chelangelo hangja mindig halk. A dráma belül
ről jön. És ez a dráma nem lármás. A Piéta 
mellett van a bronzportréja. Sovány, aszké- 
tikus, gyér szakállú: kevés haja szép, domború 
homlokát, koponyáját szabadon láttatja. Rán
cait a munka és belső töprengések rajzolták . . .

A nagy humanisták közé tartozott, óriási 
tekintély és tisztelet övezte, és olyan kör vette 
körül, amilyent ő választott.”

íme, csak egy a könyv páratlanul gazdag 
anyagából ez a remek Michelangelo-portré. 
S még mennyit idézhetnénk, a nagy Michelan
gelo kortárs, Leonardo néhány képének mes
teri bemutatásán túl, a Rembrandtról, avagy 
a görögökről írottakat.

De ugyanígy, amit huszadik századi meste
rekről ír.

S csak egyet lehet érteni azzal az ítéletével 
is, ahogy a „modern” művészet divatjelensé
geit nézi. Itt ugyanis nem egy konzervatív 
nézőpontú, avagy netán a divatsikerekre fél
tékeny mester beszél, hanem valaki, aki oko
san érti hagyomány és újítás szükségszerű, 
megkerülhetelen szimbiózisát. Aki tudja, hogy 
az igazi hagyomány nemcsak köt, de erőt is 
ad, s aki a V isszan éztem  fé lu ta m b ó l egyik 
nagyon szép passzusában így tesz hitet a mű
vészet értelme, hivatása mellett: „ . .  . a mű
vészet nem szórakozásra, nem unaloműzőnek, 
nem is díszítésre jön létre. A művészet az em
beri élet, egyáltalán az élet, a természet ki
fejezője, és ezzel még nem tartunk ott, hogy 
díszítsünk. Elég, ha szembe tudunk nézni ön
magunkkal, a világgal, és arról képesek va
gyunk közölni valamit, szóban, zenében, írás
ban, képben, hallhatóan vagy látva, kapcsola
tot teremtünk emberek és korok között.” 

Azt talán már nem is kell külön mondanom, 
hogy ez a könyv — író müve. A felvillantott 
részletek ezt beszédesen bizonyítják.

Hálásak lehetünk a művésznek, hogy a 
szobrai — illusztrációi (magam különösen 
szívesen gondolok ezek közül is az Ady-versek- 
novellák szuggesztív rajzos felidézésére) mel
lett egy ilyen kitűnő könyvet adott híveinek.

A Visszanéztem félutamból-nak Borsos 
Miklós legjobb művei, azok mellett a helye!

( S zép iro d a lm i, 1971)
Varga József

J á s z  Dezső

B u d a p e s ttő l
B u d a p e s tig

A ma már emlékei összegyűjtésével és had
történeti kutatásokkal foglalkozó Jász Dezső 
annak idején „hivatásos forradalmár” volt, 
a Magyar Tanácsköztársaság hadseregének 
politikai tisztje, 1937-ben Hispániában a köz- 
társaságiak Északi Hadseregének hadműveleti 
főnöke, a világháború alatt a francia ellenállás 
katonai személyisége, közben pedig fontos 
nemzetközi pártmegbizatások végrehajtója, aki 
azonban — mint maga írja — az ügy érdekében 
„időnként kénytelen volt tollat venni a kezébe”. 
Több száz cikke jelent meg a nemzetközi 
kommunista sajtóban: magyarországi, cseh, 
szlovákiai, romániai, bécsi, svájci, németor
szági, hollandiai és spanyolországi lapokban 
folyóiratokban.

Nemrég, 1969-ben J ász Tanácsmagyarország- 
tól a Pireneusokig címmel memoárjait adta 
közre. A Diószegi András alapos, egész pálya
képet adó utószavával most megjelent gyűjte
ményes kötetben túlnyomórészt 1918 és 1925 
között megjelent cikkek szerepelnek: az elsők 
a Franyó Zoltán által szerkesztett Vörös 
Lobogó c. hetilap hasábjairól valók, a többiek 
a Kassai Munkásban, a bukaresti Munkásban, 
illetve a Kommunista Internacionale Végre
hajtó Bizottságának az Internationale Presse
korrespondenz c. lapjában láttak napvilágot 
1919-22, 1923-24, illetve 1924-25-ben.

Jász egy helyütt „szocialista riportoknak” 
nevezi őket. Ez rájuk a legtalálóbb kifejezés. 
Tulajdonképp egyik sem több, mint a magyar- 
országi vagy a romániai fehérterrorral, illetve a 
csehszlovákiai és a romániai dolgozók tömege 
szociális kiszolgáltatottságával, testi, lelki nyo
morúságával kapcsolatos valamely konkrét, 
mindennapos eset tárgyilagos, tényszerű és 
igen tömör leírása, végén világos, nyílt követ
keztetéssel. Jásznak sikerült a helyzet és a 
körülmények szülte stiláris és terjedelmi kor
látokból erényeket kovácsolni. A tárgyilagos
ság és tömörség a polgári vagy éppen fél
fasiszta államban harcoló, az államhatalmi 
szervek által állandóan szemmel tartott s 
ugyanakkor a kiadványok számát és terjedel
mét illetően korlátozott lehetőségekkel rendel
kező kommunista sajtó számára alapvető kö
vetelmény, sőt létkérdés volt. Nem a publicista 
személye, esetleges írói ambíciói voltak fon
tosak, hanem az ügy, melyet nem támogatni,
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hanem szolgálni kellett. Jász írásai általában 
két-három flekk terjedelműek. A Vörös Lobo
góban és a Kassai Munkásban megjelent cik
kek még ennél is rövidebbek. Nincs bennük 
közvetlen személyesség. A  tényekkel — leg
többször pusztán a számszerű adatokkal — 
lázítanak. Stílusuk olyan kemény, következ
tetéseik oly kérlelhetetlenek, mint maga a 
valóság és az átalakításáért folytatott harc. 
Ám mind e visszafogottság mögött, a téma- 
választásban, az adatok, tények egymás mellé 
helyezésében ott feszül a személyes indulat. 
Ez jellemzi majd a magyar szociográfiai iro
dalomnak az 1930-as években egyre sokasodó 
alkotásait is. Ezzel kapcsolatban azonban a 
Kassai Munkás cikkeinek esetleges hatása a 
magyarországi kezdeményezésekre még külön
böző közvetítésekkel is eléggé valószínűtlen
nek látszik. A hazai valóságfeltáró munka — 
mint népies mozgalmaink története mutatja — 
kezdettől fogva saját törvények szerint folyt, 
s nagyon hamar túl volt azokon a kereteken, 
melyek között a Kassai Munkásban megjelent 
„szocialista riportok” mozogtak. Jász írásai 
idején fontos feladatot tudtak megoldani rend
kívül bonyolult és nehéz helyzetben: a dolgozó 
tömegek kizsákmányoltságán kívül a nemzeti
ségi tömegek sorsközösségét és kölcsönös egy
másrautaltságát, összefogásuk szükségszerű
ségét is tudatosították.

A kötet többi írása az utóbbi években kelet
kezett. Ezek — a hugenotta hadvezérről, 
Gaspard de Colignyról, az Admirális Úrról 
szóló két hadtörténeti, valamint Theodor Fon
tane, a 19. századi német regényíró és a berlini 
Francia Kolónia közötti kapcsolatokat ere
deti dokumentumok alapján feltáró irodalom- 
történeti tanulmány kivételével — emlékezések : 
Garcia Lorca kivégzésének körülményeit, Gu
ernica elpusztítását, a Tanácsköztársaság egyes 
eseményeit, a Vörös Lobogó és a Kassai Mun
kás tevékenységét idézik. Valamilyen vonatko
zásban mind „irodalomtörténeti” témájúak, 
céljuk és lényegük azonban nem a probléma- 
megoldás, hanem a problémafelvetés, a vita, 
a tényközlés, a kutató-, feltáró munka segítése 
és serkentése. Jász nemcsak önéletírásában, 
hanem ezekben a többnyire hozzászólásszerű 
cikkekben is megőrizte stílusának korábbi 
erényeit.

A publicisztika és a kritika bizonyos szem
pontból eléggé „hálátlan” két műfaj. Előbb 
biztosítanak művelőjüknek mindennapi ke
nyeret, mint halhatatlanságot. Jász Dezső 
számára azonban az ügy szolgálata volt fontos. 
Ami cikkeiből maradandó tanulság: a gondo
lati és kifejezésbeli tisztaság és egyszerűség 
parancsa, a leírt szó iránti felelősség.
(  S zép iro d a lm i, 1971)

C sa plá r  F e r e n c

Sinn und Form
1970-ben 22. évfolyamába lépett a Sinn und  
F o rm , a Német Demokratikus Köztársaságnak 
a Neue Deutsche Literatur és a Weimarer 
Beiträge mellett, azokkal azonos súllyal bíró, 
bár tőlük eltérő profilú folyóirata. Míg az 
NDL és a WB kizárólag német vonatkozású 
szépirodalmi és elméleti anyagot közöl, addig 
a Sinn und Form célkitűzése a kortársi német 
irodalom megismertetésén kívül a világirodal
mi kitekintés. Gazdag szépirodalmi anyaga 
mellett elméleti és esztétikai tanulmányokat 
is hoz, német és külföldi vonatkozásban, 
nemzetközi szerzőgárdától. Mivel a lap a 
Német Művészeti Akadémia folyóirata, mely
hez az NDK-ban szervezetileg a különböző 
művészeti ágak tartoznak, a Sinn und Form- 
nak is ennek megfelelő szekciói vannak. A

lap szekcióinak szerkesztői álművészed ágak 
Kelet-Németországban élő jeles szakértői é s 
művelői (Max B u rgh ard t — ábrázolóművésze
tek, Paul D essau  és Kurt Schw aen  — zene, 
Werner K lem k e  — képzőművészet, Eduard 
C lau d iu s , Franz Fühm ann, Alfred K u relia , 
Erwin S tr i t tm a tte r  — irodalom és nyelv), 
Wilhelm Girnus vezetésével korunk, az iroda
lom és a művészetek történetében előtérben 
álló problémákra koncentráló folyóiratot tesz
nek le kéthavonként az olvasók kezébe.

A folyóirat 1970-es évfolyamának gerincét 
— a fenti szellemben — két évfordulóra való 
megemlékezés alkotja. Az egyik a Lenín- 
évforduló. A lap Jelizaveta D rabk in a  Téli nap
forduló c. memoárjából közöl részleteket 
Hans Rodenberg előszavával. Alexander A busch
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Gondolatok Lenin forradalmi humanizmusá
ról című, a tanulmány és a visszaemlékezés mű
faji határait feloldó írásműve jelentőségében 
azért emelkedik a többi, egyébként jó cikk fölé, 
mert kimutatja Lenin hatását a német mun
kásmozgalomra és személyes hangvételű visz- 
szaemlékezései mellett az 1960-as évek kelet
német kultúrpolitikájának néhány alapkér
dését, a tömegek művelődését, a nép számá
ra alkotott művészet és kultúra, valamint a 
kultúrpolitika kérdéseit érintve, a jelennek a 
jelenről szólva, képes Lenin eszméinek aktua 
Iitását érzékeltetni.

A másik fontos Lenin-tanulmányt Borisz 
S zu cskovtói közli a folyóirat, Leninizmus és 
irodalom címmel. A polgári esztétikák és 
Lenin irodalomról vallott nézeteinek össze
vetésével, a realizmus és a szocialista realizmus, 
valamint az avantgarde kérdését érintve lé
nyegbevágó problémákat vet fel. Hangsúlyozza 
az ideológiai harc előtérbe kerülését napjaink
ban, figyelmeztet a polgári ideológia a 
szocialista művészetbe való behatolásának ve
szélyére. Megállapítja azonban — minden 
ellenkező nézet ellenére — , hogy a lenini elveket 
magáénak valló szocialista realizmus életképes, 
állja a harcot a polgári áramlatokkal.

A nemzetközi jelentőségű Lenin-évforduló 
mellett a másik, Hölderlin születésének 200. 
évfordulója, amelyről a Sinn und Form gazdag 
anyaggal emlékezik meg. Nem is annyira a 
tanulmány- és esszéválogatás kelti fel azon
ban az érdeklődést, bár ez sem hanyagolható 
el Hölderlin újraértékelése szempontjából (pl. 
D eick e  és M ieth  tanulmányai), s nem mellőz
hető a 18—19. századi kutatás, valamint a 
komparatisztika szempontjából Pierre B erta u x  
francia Hölderlin-kutató 1969-ben megjelent 
könyvéből vett tanulmányrészlet sem, amely 
Hölderlin és a német értelmiség jakobinus 
kapcsolataival foglalkozik. A tanulmányok 
objektivitásával szemben Stephan H erm lin  
Scardanelli c. egyfelvonásosa meglep, felráz, 
mert élővé varázsolja Hölderlin alakját, mun
kásságát. Néhány utalással kiválóan megvilá
gítja Hölderlin korának atmoszféráját, a költő 
emberi és művészi kapcsolatait, meghasonlott 
életének motívumait, a német romantika egyik 
legnagyobb alakjának ellentmondásosságában 
megragadó, érzékeny költészetét.

Az évfordulókról való megemlékezés azon
ban korántsem bontja meg a lap szokott egyen
súlyát. A közölt szépirodalmi anyag elsősorban 
keletnémet vagy német nyelven író szerzők 
új termését kívánja bemutatni a kispróza, a 
lira és a dráma műfajaiban. A hagyományos

megoldásokkal, klasszikus novellaszerkesztés
sel feldolgozott témák többnyire a német iro
dalomban a második világháború befejezése 
óta hagyományossá vált témákról, a háború 
eseményeivel való szembenézés és leszámolás 
igényével íródtak. K ohlhaase  Nyelv a semmi
ből (nálunk is megjelent a Nagyvilág 1970/11. 
számában), N a c h b a r  Knut Brümmer milliói, 
és Willi B re d e l Futballmérkőzés c. novellái 
képviselik ezt a csoportot. A novellák másik 
része a bitterfeldi konferencia célkitűzéseit 
szem előtt tartva, a szocialista német társadal
mat építő, új típusú emberek új típusú kapcsola
tainak, konfliktusainak megközelítésében ér el 
meglehetős sikereket, valamint az emberábrá
zolás és a cselekedetek motívumainak feltárásá
ban. A svájci Peter B ich se l novellája az embe
rek közötti kommunikáció lehetőségének tel
jes feladásával mond ellent az NDK-ban élő 
írók világnézetének.

A novellákon kívül a prózai anyagból Wli- 
helm G irnus Litvániai képek című útirajza 
emelkedik ki, a litván nép történelmébe, kul
túrájába, jelen hétköznapjaiba vetett éles szemű 
bepillantásával. G ü n ter W a llra ff riportját a 
13 nemkívánatos riport című kötetből vette át 
a folyóirat. Dokumentumok meggyőző erejé
vel világít rá a szerző a nyugatnémet baloldali 
munkásság helyzetére, ezzel a módszerrel képes 
jelentősét mondani.

Az évfolyamban közölt drámai termés ugyan
csak akkor válik sokatmondóvá és művészileg 
meggyőzővé, amikor a dokumentumdráma-mű- 
fajához fordul. Rolf Schneider tv-játéka, A 
portré, a ma nyugaton élő nagytőkések szere
pét, felelősségét vizsgálja a háborút megelőző 
és azt követő években. Hans Magnus E n zen s
berger Havannai kihallgatás c. műve (megjelent 
a Nagyvilág 1970/11. számában) az 1961-es 
kubai invázió dokumentumait dolgozza fel. 
Mindkét mű, amellett, hogy újat hoz, sike
resen olvasztja be dramaturgiai technikájába 
a brechti epikus színház és a Peter Weiss-i 
dokumentumdráma már-már klasszikussá vált 
eredményeit.

A lírai anyag közlésekor a folyóirat szerkesz
tői, Georg M a u re r  és Johannes B o b ro w s k i  
nyelvi kifejezőeszközökben újszerű, világiro
dalmi szintet megütő lírájával kárpótolják az 
olvasót a szerényebb mennyiségű termésért.

A német szerzők szépirodalmi műveit a 
világ minden tájáról hírt adó, haladó szellemű 
írógárda ( A jtm a to v , A ragon , B aldw in , R i ts z o s z ,  
C usack  stb.) egészíti ki. A korábbi évekhez 
hasonlóan az 1970-es évfolyam egyik számá
nak jelentős részét egy-egy nemzeti irodalom



bemutatására szánják a szerkesztők, jelen eset
ben a grúz irodalom körképének.

A  Sinn und Form tanulmányanyaga sok
rétű, jellemzője inkább a tájékoztatási, semmint 
a vitaigény, az ellentétes nézetek konfrontá- 
lása. Témakörei körülhatárolhatók. A hang
súly azokra a tanulmányokra, portrékra, pálya
képekre tevődik, melyek gondos kutatómunká
val hivatottak a szocialista német irodalom 
folytonosságát, helyét és szerepét bemutatni 
a német- és világirodalomban. Friedrich A lb 
re c h t  Rudolf Braunéról írott pályaképe részlet 
egy tanulmánykötetből, amely a német szocia
lista írók világnézeti fejlődésének, a munkás- 
mozgalomhoz való kapcsolódásának történe
tét dolgozza fel. A gazdag filológiai anyag fel
tárásából következik, hogy nemcsak Brauné
ról kap tájékoztatást az olvasó, hanem az 
1920-as évek német munkásmozgalmának ese
ményeiről, Braune kapcsolatairól, környezeté
ről. Alfred K lein  Prometheus 1925 c. tanul
mánya ugyancsak része egy nagyobb, átfogóbb 
munkálatsornak, mely a Német Művészeti 
Akadémiának a szocialista irodalom történeté
vel foglalkozó szekcióján belül folyik. A tanul
mány első részében az 1920-as évek német 
proletárköltészetének sajátosságait vázolja fel, 
a kapitalista társadalom szabta feltételek kö
zött. Elemzi, melyek voltak azok a tényezők, 
melyek jelentőséggel bírtak az 1920-as évek 
szocialista lírájának kibontakozásában, Ginkel, 
Bredel, Fluhn költészetének létrejöttében, és 
hogy a szocialista irodalom lényege mennyiben 
különbözik a kispolgári ideológiát hordozó 
irodalom kritériumaitól. Tanulmánya másik 
részében az általános megállapításokon túl
lépve Emil Ginkel költészetének elemzésével 
foglalkozik, kimutatva azokat a tartalmi és 
formai jegyeket, melyek egyrészt a német- és 
világirodalom haladó hagyományaihoz kap
csolhatók, másrészt előremutatóak.

A kortársi német irodalom elméleti kérdé
seire azonban sajnálatosan csak futó pillantást 
vet a szerkesztőség. Mindössze egy recenzió — 
igaz, a tanulmány határait érintő alapossággal 
megírt — jut Kunért figyelemre méltó lírájának, 
és ugyancsak egy recenzió Deicke költészeté
nek.

A tanulmányanyag másik nagy csoportját 
a művészetek általános kérdéseivel foglalkozó 
írások alkotják. Karl von A p p e n  festészet és 
színpadkép viszonyáról, a szovjet Szergej Jut- 
k e v ic s  a kortársi filmművészet problémáiról 
írott tanulmányai az egyes művészeti ágak 
esztétikai kérdéseit, a művészetek kölcsön
hatásának problematikáját boncolják. Érdekes 
megállapításaival, meggyőző tudományos érve
lésével Robert W eim ann  tanulmánya foglalja 
össze és fejleszti tovább a fenti problematikát. 
Egy művészeti ág és a művészetek kölcsönha
tásának viszonyát valamely szaktudomány és 
segédtudományai közötti kapcsolathoz hason
lítja. A kölcsönhatások különféle módozatai
nak létrejötte elősegíti az egyes művészeti ágak 
gazdagodását, ez azonban nem öncélú fo
lyamat. Korunk művészetének de különösen 
a szocialista művészet legfőbb feladata, írja, 
hogy minél komplexebb módon, minél sok
rétűbben tegyen eleget a közönség igényének. 
A művészetek kölcsönhatásának kérdése mel
lett, az általános művészetelméleti-esztétikai 
kérdések középpontjában, 1970-ben is, éppen 
mint az előző években, központi kérdésként 
kezeli a Sinn und Form a realizmus, a szocia
lista realizmus és az avantgarde viszonyát. Két 
külföldi szerző tollából (A ld r id g e  és H rap-  
c se n k o )  közöl a kérdést érintő jelentős tanul
mányt.

A tanulmányokat a legfrissebb szépirodalmi 
termésről, de főként tanulmánykötetekről írott 
kritikai anyag, a nemzetközi művészeti életről 
szóló tájékoztatók, a német és más irodalmak 
kapcsolatait (pl. a német—lengyel kompara- 
tisztikai kongresszust) ismertető tájékozódási 
anyag egészíti ki.

A Sinn und Form 1970-es évfolyama nagy
jából ugyanazt a kiegyensúlyozott állapotot 
tükrözi, mint az NDK egyre szilárdabb alapo
kon nyugvó művészeti élete. Ha nem is közöl 
olyan írásokat, amelyek a reveláció erejével 
hatnának az olvasóra, mégis, kétségtelen, fenn
állásának több mint két évtizede alatt — a 
változó kor változó igényeihez igazodva — 
sikerült azt a szintet tartania, amelyet alapítói, 
Johannes R. Becher és Paul Wiegler határoztak 
meg.

K a j t á r  M á r i a
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AL MÁSI  MI K L Ó S

Régi és új
Lukács György: Utam Marxhoz I —Il. kötet

Ez a két kötet Lukács ismert és kevésbé publikus filozófiai írásainak ad keretet: 
retrospektív összefoglaló, az utolsó, amit még életében lapozhatott. Bár nemigen 
érdekelte: nem a már megírt, hanem a még készülő mű kötötte le. Az Ontológia 
rövidített változata. Ezért nem hitte-hihette az olvasó, hogy a kötet búcsúzás is 
egyben. Nem hiszi a recenzens sem: ezekről a ma már méltán világhírű művekről 
nehéz nekrológ formájában írni. Nem is lehet.

Az első kötetben találjuk a majdnem teljes Regény elméletéi, tanulmányokat A lélek 
és a formákból valamint A történelem és osztálytudat c. művéből, a másodikban java
részt már itthon írt tanulmányok, könyvek részletei kaptak helyet: az egzisztencializ
musról szóló vitairata, A z ész trónfosztásának és Az esztétikum sajátságának részletei, 
valamint Ontológiájának egy rövid előadásnyi foglalata. E felsorolást áttekintve máris 
érezzük, hogy az „ismert és ismeretlen” Lukács megkülönböztetése nem pontos. 
Részint azért, mivel az „ismeretlen” írások a kortárs utókor egy részének szemében 
ma az „igazi” hagyománynak tűnik — polgári szociológusok ma is A regény elméletét 
tartják működése csúcsának, — másrészt, mert ismeretlensége jobbára technikai 
probléma. Technikainak érzem a problémát, mert ha ma képesek vagyunk hatod
rangú amerikai szociográfusoktól módszertant és adattömeget tanulni, és a korai 
Lukács radikális polgári filozófiáját* mégis fertőzőnek tartjuk — az túlságosan 
paradox tünet. Mert csupán a marxizmushoz való fejlődés egyedi, speciális lehető
ségének és egyben általános törvényszerűségének igazságát olvashatta volna belőlük 
az olvasó. Lukács ehhez is adott használati utasítást, igaz, nem saját műveit illetően : 
mindig óva intett a marxizmus olyan felfogásától, melyben csak tételek élnek: a 
személyes elsajátítás egyedisége szinte mindenki számára másképp, más hangsúlyok
kal, sőt más gondolati következményekkel jelenti meg a marxi gondolatrendszert. 
E nélkül az egyedi út nélkül nincs eleven tudományos szellem, s elképzelhetetlen a 
marxizmus továbbfejlesztése. Ezért márcsak pedagógiai lehetőségeink elszalasztását 
is érzem e „korai” művek elhanyagolásában, nem is szólva arról, hogy bennük 
olyan gondolati anyagot találhatunk, melyek később, kifejlett formában térnek vissza, 
így csíraformájukban viszont izgalmasabbak, s ma is termékenyek.

A „démonikus” regény

Ha A regény elméletét olvassuk, előbb meg kell tanulni nyelvezetét: nemcsak azért, 
mert gondolati centruma más, így a fogalmak verete és képi megjelenítése is barok- 
kosabb, de esszéstílusa, lazábban szerkesztett, líraian átszőtt mondatfűzése is idegen 
a „késői” Lukácson iskolázott olvasótól. A  filozófiai elemek jelen vannak, sőt csak 
ez van jelen, s mondatbeli megjelenítés viszont látszólag impresszionista, légiesen 
finom stílusbravúrokkal leplezi el ezt a bonyolult gondolati alaprajzot. Lukácsot 
ekkor a radikálisan értelmezett kanti etika, vagy még inkább a fichtei forradalmiság 1
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feltámasztási kísérlete vezette, esztétikában a tolsztoj — dosztojevszkij-i regény-modell 
váltás megértésének kísérlete, a romantikus hagyomány elutasítása, vívmányainak 
átértékelése. Ennek az apparátusnak feladata nemcsak a kor regénytípusainak meg
értési kísérlete, hanem további lehetőségeinek, fejlődésirányainak próféciája is : nem
csak a századforduló nagy irodalmát tekinti át, hanem előre is akar látni: mintha 
előlegezni akarná a még be sem következett háborús válság művészetét, mintha a 
két háború közötti jövőt akarná pontosan regisztrálható fogalmakba ötvözni.

A fogalmi keretek történetfilozófiaiak, esztétikai tartalmukat a hegeli koncepció 
kínálja: a klasszikus eposzok és a modern regény közötti különbség általános elvei 
innen származnak. Az epopeia a mint az extenzív totalitás utolsó, történelmileg lehet
séges műfaja a mesélés természetességén nyugszik: a görögök számára az élet tota
litása még érzékletes tény, a mesélő a mindenki által átélt teljességbenyomást bontja 
ki végtelen történeteiben, s adja át a közvetlenül jelenlevő közösségnek. Itt minden 
tárgy, esemény, egyén — s így az mesélő és hallgató is — beilleszkedik a mindenütt 
jelenlevő és érzékelhető egység keblébe. A regény ezzel szemben a töredék műfaja. 
S itt téréi Lukács analízise a hegelitől: nem a romantikából,hanem az elidegenedésből 
vezeti le a regényformát. A szétesett világ műfaja: a modern polgári korszaké, a 
regényíró a privatizálódás krónikása, a töredékek összeillesztésének bánatos — mint 
Lukács mondja : lírikus — kísérletezője. Ebből az általános szembeállításból két moz
zanatot emel ki, érezhetően Dosztojevszkij regényfolyamainak hatása alatt: a modern 
regény vonzalmát a bűn és téboly iránt. „A regényhősök keresők. A keresés egyszerű 
ténye jelzi, hogy közvetlenül sem a célok, sem az utak nem lehetnek adva, vagy hogy 
pszichológiailag közvetlenül és megingathatatlanul adott voltuk nem valóban létező 
összefüggések vagy etikai szükségszerűségek evidens megismerése, hanem csak lelki 
tény, melynek a tárgyak vagy normák világában nincs szükségképpen megfelelője. 
Más szóval: lehet bűnözés vagy téboly is.” Mindkettő a „transzcendentális otthon- 
talanság” jelzése: az ember nem találja sem helyét, sem eligazítóját, de mégis erő
szakosan és kétségbeesetten keresi a széthulló tárgyak, hamis látszatok és pillanatnyi 
érvényű szabályok között az otthont nyújtani képes biztos fogódzókat. S ez a két
ségbeesett törekvése szüli a bűnt vagy ez növekszik tébollyá.

A modern regény akkor csak részben folytatta ezt az utat: Raszkolnyikov és 
Miskin herceg rokonai csak epigonszerűen jelentkeztek: Zolától Strindbergig, s 
később Gide Lafcadiojáig jobbára csak betegségüket álcázták a bűnözéssel vagy a 
téboly pózával. Lukács ekkor nem is regisztrálja még különösebben az értékkülönb
séget a beteges és a bűnöző között, mert a betegség maga is az embert kereső maga
tartás része, akár a hőst, akár az írót vezérli. A „beteges” művészet későbbi érték
ítélete hiányzik : talán ezért nem találja el kora művészetének jellegzetességét. De 
épp ez az aktuális értelemben pontatlan kép segíti hozzá a profétikus tételhez, mert 
a leleplező bűn, mint regényforma a később induló amerikai regényben, Dreisertől 
Faulkneren át Styronig uralkodó gyakorlattá kristályosodik, a háborús regények 
szervezett bűnözésének leleplezésében egy korszak művészetének fő jellemzője lesz 
Európában is. A bűn olyan cselekményfüzér lesz, melynek társadalmi epidémiája 
szociológiai tény — mint a bűnözés vagy a kikerülhetetlen erőszak —, ugyanakkor a 
regény szerkezetét összetartó, epizódjait és alakjait elrendező, értékelő cselekmény
fonál lesz. Az a tartóelem, melyet A regény elmélete még csak az életrajzi történetben 
vélt megtalálni, a társadalmi bűn egyéni életrajzában válik formáló elvvé. A téboly
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iránti művészi vonzalom már nem ilyen egyértelmű: a széteső értelem, vagy a rosszal 
működő agy démonikus hatalma a világ szétesésének és hamis összerakásának túl
ságosan szimpla megfelelője.

A bűn, mint élettény tehát széles skálát kínált a regényfonnának is: az emberi 
gazdagságtól a krimi fikciójáig segíti a szerkezetet: Camus Közönyé.nek ezoterikus 
gyilkosság-analízise és Capote Hidegvérrel c. történetének dokumentumszerű film
nyelve ugyanazt az élettényt választja, a regény tartószerkezetéül, mint a krimi. 
S ha a kettő nem is ugyanazt a modellt jelenti, az alapelvek közelsége mégis gyanús. 
S Lukács ki is mondja ezt a kínos rokonságot: „Egyedül a regény rendelkezik minden 
lényegtelen formai jegyében rá már-már megtévesztésig hasonló karikatúrájával: a 
szórakoztató „lektűrrel”, mely a regény minden külső ismérvét bitorolja.” A hason
lóságot természetesen a különbség leszögezése mellett hangsúlyozza: a lektűr csak a 
„lényegtelen formai jegyeket” veszi át. A sztorit, a hős, a cselekménybonyolítás, 
rejtélyelemzés paneljeit. Az igazi regény viszont olyan formálási elveket dolgoz ki, 
melyek újabb és újabb fejlődési korszakokhoz vezetnek, s ezért nem is másolhatók. 
A lektűr ezeknek a „lényegtelen formai jegyeknek” ismétlésére szorítkozik, s az 
ismétlés szinte már fiziológiai patenté egyszerűsödik: az olvasó velük találkozva 
szinte már idegrendszerével, és nem esztétikai befogadóképességével reagál rájuk, 
A paten tek így érik el hatásukat: a jól ismertség unalma válik „oldószerré”, a sokszor 
látott fordulat megnyugató támponttá. Szellemi újratermelés nélkül lehet eljutni 
a feloldó mű-katarzishoz.

Ez a közelség a különbségek ellenére is veszély-helyzetet teremt a regény számára: 
szinte mindennapos harcot jelent ez, kikerülni a giccs-szituációkat, vagy felderíteni 
a látszólag giccs-helyzet mögötti valóságos élettények emberi tartalmát. Lukács csak 
a rokonság veszélyét jelezte, s a mai regényben éppen ennek a veszedelemnek egyre 
beszűkülő kikerülési lehetőségeit figyelhetjük meg: Capote-t említettük, s épp nála 
érezhető a kommerszfordulatoknak kisebb-nagyobb engedmények lehúzó ereje a 
jelentős művészi teljesítményt gáncsoló hatása. Ha úgy tetszik groteszk kötéltánc a 
mélyenszántó koranalízis és a játszi lektűr között, de ezt a kacérkodást csak az a 
lehetőség engedheti, hogy ugyanazokkal a formai elvekkel dolgozhat, mint a Bűn 
és bűnhődés, ha a dokumentum-technika lehetőségeivel ki is egészíti. A megformálás 
konkrét móduszai nyilván különböznek, a regény magvát kínáló esemény centri- 
petális energiakészlete, a gyilkosság, a bűn démonikus vonzása, mint a részleteket 
elrendező és azoknak értelmet adó erő — közös. S itt volt Lukács — nyilván nem is 
szándékosan — profetikus.

Más a helyzet — mint említettük — a téboly további szerepével. Dosztojevszkij 
ördöngős vagy félkegyelmű, megszállott vagy monomániás figurái, az a magatartás, 
melyet Lukács goethei szóval „démonikusnak” nevezett — csak lappangva él tovább: 
nincsenek jól látható figurái és formálást segítő technikai következményei. A felszín 
alatt él, de néha elibénk is pattan, mint Günther Grass egzaltált hőseiben, Joseph 
Heller őrületbe kergetett bombázó pilótáiban, vagy „normálisabb” hősök álcájába 
rejtőzve, mint Thomas Mann Megtévesztett'^ben, vagy Jerzy Anrzejewsky A para
dicsom kapui c. kisregényében.

A démonikus goethei—lukácsi fogalma azonban nem záródik rövidre a félkegyelmű 
vagy megszállott alakok rajzával: a regény elmélete inkább az elbizonytalanodás és 
erőszakolt biztonságérzet jelzésére használja ezt a fogalmat. Ez a tágabb értelemben
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vett „démonológia” tér vissza a mai regényben: az eltévedés élménye, a nietzschei 
„istentől való elhagyatottság” érzése a századforduló után még fájó felfedezés 
volt, a két háború között már modus vivendivé csillapodott, a második világháború 
után pedig végképp elvértelenedett, átadva helyét az ember valóságos önkeresésének, 
biztonságérzete kialakításának. A szocialista irodalom kibontakozása a húszas-har
mincas években meg is kérdőjelezte ezt a fogalmat, és az általa jelzett írói magatar
tást. A  háború után mégis visszatér — más színezettel és más történelmi éllel — a 
„bizonytalan” hős, és a rá építő regényszerkezet. Venturi vagy Semprun alakjai nem 
a kozmikus otthontalanságot akarják kimondani, sőt a múlttal szemben radikális 
bizonyosság vezeti őket. Csak mikor a jelenből a jövő felé kell fordulniok, akkor 
fogja el világképüket valami bizonytalanságféle, a helytálláson belül felderengő 
kereső-magatartás. Semprun alakjai a jelenben élő múltat biztos etikával utasítják 
el, de tépelődésük az izgalmasabb, mely a jövő útjait keresi; Lampedusa egy maga
biztos uralkodói típus lassú felbomlását, az objektív elbizonytalanodás halódását 
rajzolja a Párducban. Bármily messzire is jutott a regény a démoni figuráktól, a 
bizonytalanság, mint emberi és mint műfaji formálóerő — más alakban — újra meg
jelent. A fogalom — ha kiegészítést igényel is — itt is profétikusnak bizonyult.

A regény elméletének nem témája a novella műfaji elemzése, csak néhány meg
hökkentő mondattal, — mintegy a regény működési területét körülhatárolandó — 
időzik nála: „az értelmetlenségből csinál formaelvet, s ezzel magát az életet teszi 
kérdésessé”. A gondolat mögött A lélek és a formák tanulmányai állnak, a ki nem 
m ondott bonyolult konklúziók, megfejtésüket viszont csak a marxista alapokon 
született Történelmi regény hozza; a novella az életben szervetlenül illeszkedő vélet
lenekből él, pontosabban annak a világhelyzetnek műfaja, melyben csak véletlen 
adottságokból lehet kiindulni, s melyekben ezek a véletlenek a maguk értelmetlen
ségével vezérlik az embereket. Ezek az irracionális véletlenek forgatják ki reményeik
ből, álmaikból a spontán módon sodródókat éppúgy, mint a célra törő okosokat. 
Lukács ekkor még nem tudta, miért nyert oly nagy jelentőséget a véletlen a modern 
polgári életben, ehhez csak a marxizmussal való intenzív gondolatcseréje segíti hozzá: 
alapjait „az életfeltételek véletlensége” (Marx) határozza meg, a köznapi életnek ama 
szerkezeti törvénye, melyet a kapitalizmus juttat általános érvényre. Ekkor még csak 
az esztétikai forma-elvet látja kristályosodni: a novella lett az a műfaj, mely az élet 
valóságos és átélhető totalitásának eltűnése után a töredékeket rekonstruálhatja 
tudatosan lemondva a teljesség helyreállításáról — és ezzel tagadhatja a társadalom 
„értelmességének” látszatát. így lett a novella már Maupassant-nál agresszív műfaj, 
a századfordulón — az orosz irodalomban — még inkább társadalomkritikus, iro
dalmi faltörő kossá, s A regény elmélete ezt a forradalmasító sajátságát nyugtázza 
a fenti utalással.

A  gondolat mélységére ismét csak a második világháború után ébredünk : a novella 
és kisregény felvirágzásának idején, mikor a töredékekként megragadott események, 
fordulatok nemcsak a régi társadalom értelmetlenségét leplezik le, de szerkezeti 
működésébe is bepillantást engednek. A Márió és a varázsló így lehetett egy vészes 
történelmi fordulat jelzése, és a Krecsetovkai állomáson így tudta felmérni a Sztálin 
halálával záruló korszak társadalmi frontjainak bonyolultságát. A „varázsló” Mann- 
nál már végképp démonizált figura: szinte magába sűrítette a regénykorszak modern 
tulajdonságait, s így vált novellaformáló figurává.
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A belső és a külső

A regény belső szerkezetét vizsgálva — az összevetés kedvéért — említődik a drá
mahős és a regényhős közötti különbség. Míg a regényhős szemben áll a dolgokkal, 
a világgal, addig a drámahős — habár nagyjelentőségű tényekkel dolgozik — mégis 
azonossá válik azzal, amit képvisel: sorsa a világhelyzet kifejezése, egyedi szenvedélyei 
összefoglalásai korának, egy-egy történelmi tendenciának. Magabiztossága a tör- 
ténelemcsinálókra jellemző öntevékenység. Filozófiailag kifejezve: a drámahőst a 
szubjektum és objektum egysége jellemzi. Először mondatott ki — egy filozófiai szem
pontból mellékes probléma kapcsán — az a fogalom, mely a lukácsi életmű egyik 
rejtett, titkon végigfutó filozófiai alapkategóriája lett. A történelem és osztálytudat c. 
művében még egy elvont Hegel-kritika tengelye ez a fogalompáros, a valósággal való 
kibékülés elutasítása és a forradalmi gyakorlat szembeállításának összefoglaló kerete, 
Az ifjú Hegelben a marxi dialektika rekonstrukciójának egyik legfontosabb eszköze, 
az Esztétikában már a művészi objektiváció lényegének leírására szolgáló ontológiai 
fogalom. (így pl. a szobor „anyaga”, létszerűen adott valósága nem a kő vagy bronz 
anyaga, hanem a befogadóban rekonstruálódó tartalom, mert a műalkotás tárgyias- 
sága csak a befogadó szubjektivitásával közreműködve válik újra élővé. Ahogy 
Lukács mondja: „nincs művészi tárgy befogadó szubjektum nélkül” . A szubjektum
objektum egységének kategóriája itt a művészi szféra ontológiai specialitásának le
írására szolgál.) S végül A társadalmi lét ontológiájához c. utolsó művében egy életmű 
leszűrt tapasztalatait általánosítva bontakozik a szubjektum és objektum társadalmi 
és egyéni dialektikája, amennyiben a munka és társadalmi gyakorlat kategóriáiban 
keresi a szubjektum-objektum egységének és különbségének történelemformáló erejét.

A szubjektum-objektum egységének, e fogalom előtörténetének gyökerei a német 
idealizmusba nyúlnak vissza: nemcsak Hegelhez, akinél a szellem fejlődésének ki
induló- és végpontja ez az egység, hanem Fichtéhez is, aki először fordítja vissza ezt 
az egységet a valóság alakításának fogalmává: a francia forradalom tapasztalatait 
összegezi benne, azokat az utópisztikus illúziókat, melyeknek fényében a világ át
alakítása kizárólag az elhatározástól és a gondolat merészségétől függne. A valóság, 
az objektív történelmi lét, a társadalom szerkezete így lesz a gondolat, a nagybetűvel 
írott Én függvénye. A szubjektum magában foglalja a világot, de csak azáltal, hogy 
állandóan tökéletesíti, hogy nyugtalanul törekszik alakítására. Ez a forradalmi utó- 
pizmus, ez az elvont gondolati párlat csak a mai olvasó számára tűnik idegennek 
és használhatatlan agyrémnek: szinte minden későbbi forradalmi korszak merített 
belőle. A radikális Hegel-utódok, az 1848-as forradalmi válságot előkészítő magas- 
nyomású atmoszféra hatása alatt innen támadták a mester konzervatív következ
tetéseit: Moses Hess és Czieskowsky innen törtek előre egy utópista szocialista el
képzelés, majd a marxizmus közelébe. Az első világháború válságában Emil Lask és 
Lukács — egymással vitázva — ennek mentében gondolják végig a forradalmi cselek
vés lehetőségének filozófiai következményeit, s támadják a neokantianizmust. Lukács 
már ekkor úgy fordítja le a szubjektum-objektum egységének fogalmát, mint a praxis, 
az emberi gyakorlat filozófiai kifejezését, és későbbi fejlődése ennek a praxisfogalom
nak további gazdagítása.

A történelem és osztálytudatban két irányból közelíti meg a szubjektum-objektum 
viszonyának szerkezetét. Egyfelől Marxra támaszkodva kimutatja, hogy az emberi
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szubjektivitás leválaszthatatlan a tárgyi világról, és hogy a szubjektum és objektum 
merev filozófiai szembeállítása abból az elidegenedett szemléletmódból ered, mely az 
embert puszta szemlélőnek tételezi fel saját történelmével szemben. Ennek a felfogás
nak legmagasabb rendű kifejezése a kanti ismeretelmélet és az a megközelítési mód, 
mely a megismerő viszonyból akarja levezetni a világ ontológiai gazdagságát. Lukács 
akkor még nem állítja szembe a marxi, ontológiai szemléletet a korábbi filozófiák 
alapvetően ismeretelméleti beállítottságával — mint élete végén —, de már itt eluta
sítja az ismeretelmélet primátusát.

A szubjektum-objektum egymásrautaltsága, gyakorlatban megnyilvánuló egysége 
azonban a dialektika és cselekvés összefüggésének felfedezéséhez vezet. Az ember 
nemcsak teremtménye a világnak, hanem teremtője is, így a „dialektikus folyamat 
létrehozója és alkotóeleme” egyszerre. A  társadalmi valóság tényei intézményei 
objektív szerkezetűek, de emberkéz művei, bennük az emberiség fejlődésének „szub
jektív” elemei váltak tárgyi feltételekké, objektiválódtak. A  társadalom életének 
dialektikája az emberi szubjektivitás szakadatlan objektivációjának és az objektív 
feltételekké változott tények, események „beépítésének” folyamatában nyilvánul 
meg. A dialektika itt elsősorban a társadalom mozgástörvénye: A történelem és 
osztálytudat a felfedezés örömében egyoldalúan fogalmaz, és kizárja a dialektika 
jelenlétét a természetből. Lukács könyvének ezt a gyenge pontját mindig hangsúlyozta 
— s nemcsak szükséges „kompromisszumként — az olykor rosszindulatú, sőt ad
minisztratív eszközökkel is élő bírálatokkal szemben. Bár az egyoldalú fogalmazást 
elveti — a gondolatot magát kiteljesíti: az Ontológia is a dialektikus összefüggések 
igazi otthonaként írja le a társadalmi létet, mely olyan új kategóriákkal bővül, mint 
a munka, ideológia — melyeket a természet lét nem ismerhet, de ebből a gondolatból 
az is következik, hogy a természetben más, fejletlenebb dialektikus összefüggések 
működnek: a szervetlen természetben pl. még nincs reprodukció, a szerves természet
ben nincs céltevékenység. Az egymásra épülő fejlődési rétegek mindegyike egy újabb 
szféráját nyitja meg a dialektikus összefüggések működésének, melynek legbonyo
lultabb alakzata a társadalmi létben bontakozik ki. Ezért utasíthatta el időskorában 
is tudományos megalapozottsággal A történelem és osztálytudat gyengéinek védel
mezőit: a könyv pozitív gondolati magvát ugyanis messzemenően továbbfejlesztette, 
és innen nézett vissza a gondolat csíraformáira.

Más szóval : Lukács kezdettől fogva a marxi filozófiai forradalom kiteljesítéséért 
küzdött: az emberi cselekvés felszabadító erejének egyenjogúsításáért, a történelmi 
erők és az egyéni érdekek, cselekvésirányok egymást teremtő dialektikájáért, melyben 
a „történelmi tendenciák” nem zárják ki az egyéni szabadságot, kezdeményezést, 
hanem ellenkezőleg belőle épülnek, noha ugyanakkor ezek eredményeit is jelentik. 
Ez az „egyenjogúsítási törekvés” vezethetett a marxi társadalomelmélet és történelem- 
filozófia kibontakozása felé: a vulgármarxizmus és később a dogmatizmus elszige
telése és polgári szociológia vonzásának elfalazása volt a másodlagos cél. Ezt azonban 
csak a szubjektivitás-elmélet körvonalazása segíthette elő.

A  szubjektum-objektum viszonya mozgékonyabbá változott, s ezzel nemcsak a 
dialektika értelme alakult át, hanem az objektivitásé is. Ebben a felfogásban nemcsak 
az emberrel szemben álló „holt tárgyak” jelentik az objektív valóságot, hanem a 
tevékenység még képlékeny közege, az ember cselekvő lényege, a praxis maga is ide 
tartozik. A tettei révén formálódó világ éppúgy, mint saját tevékenységében élő
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szubjektivitása. A megfogalmazás itt még elvont, és hordozza magában a fichtei eredet 
kétértelműségét: a szubjektum-objektum egységének fogalma úgy is értelmezhető, 
mint a materializmus elvét semlegesítő, fölébe emelkedni akaró kategória. (Ellenfelei 
— pl. Zinovjev, Deborin — így is próbálták lefordítani ezt a fogalmat az 1924-es, 
1928-as vitákban.) A fogalom valóságos tartalma azonban a marxi történelemfilo
zófia kibontása és továbbépítése felé mutat, az objektivitás itt történelemi és nem 
tárgyi jelentéssel bír, a társadalmi tevékenységre és nem a „kész” magától formálódó 
környezetre, az elvont ökonómiai szükségszerűségre kíváncsi — a forradalmi (vagy 
köznapi) fejlődés csíráit keresi: az ember által teremtett és elszenvedett valóság 
folyamatát emeli vissza az objektivitás fogalmába.

A praxis már legegyszerűbb formáiban is „kétértelműnek” mutatkozik: objektív 
és szubjektív fényben viliódzik. Az egyéni gyakorlatban — munkában — a szerszá
mok „parancsszava”, a tevékenység közegellenállása, a sikertelenség „kívülről” 
érkező támadása mind az objektív mozzanatra utal. Ugyanakkor minden mozdu
latunk a szubjektív célok megvalósításának szolgálatában áll, hordozza egyedi ügyes
ségünk, tehetségünk, lelkiállapotunk, karaktervonásunk specialitását is, ettől nem 
lehet függetleníteni. S hogy az előbb „kívülről” érkezőnek vélt sikertelenség mennyi
ben indult ki ügyetlenségünkből vagy a körülmények „objektív” összjátékából (amit 
viszont nem ismertünk fel, tehát „ügyetlenek” voltunk), azt már nehéz lenne objektív 
és szubjektív mozzanatokra szétfejteni. Még bonyolultabb lesz ez az egység a koo
perációban, ahol a partnerek, ellenfelek, közönyös nézők és segítőtársak számára 
mindaz, ami számunkra, cselekvők számára egyéniségünkkel látszik összeolvadni a 
tettek sodrában — objektívnek tűnik, „tényként” funkcionál. Ugyanakkor ezek a 
társak is jól tudják, hogy munkákban részt venni nemcsak azt jelenti, hogy az objek
tív eszközöket kézbe veszik, hanem hogy megtalálják a cselekvők elképzeléseit, bele
élik magukat terveikbe, közelférkőznek egyéniségükhöz vagy éppen szenvedélyesen 
gyűlölik mindazt, amit csinál: az együttműködés itt is az objektivitás síkján születik, 
de ezt az objektivitást szubjektív mozzanatok mozaikja alkotja. Tehát már ezen a 
köznapi szinten is él a szubjektum és objektum egységének látszólag konstruált 
fogalma. Még inkább a történelem folyamataiban, tendenciáiban, ahol a legobjek- 
tívebbnek tűnő tendenciák is apró egyéni döntésekből épülnek fel: a manufaktúra 
korszakról a gépesítésre való áttérés történelmi-gazdasági tendencia volt a 18. sz. 
végén, de minden egyes tőkésnek magának kellett eldöntenie, hogy vajon „megéri-e” 
a kezdetben nagy befektetést igénylő, alacsonyabb profittal dolgozó gépi termelés 
bevezetése a ráfordítást: kaland és előrelátás, spontán tehetség és tudatosság egyaránt 
motiválhatta a döntéseket, melyek egy bizonyos százalékos arány elérése után növe
kedtek „tendenciává”, melyek már vonzani tudták a közönyös vagy ellenkező többség 
döntéseit. A fichtei fogalom tehát később is termékenynek bizonyult, annak a lenini 
gondolatnak továbbépítése lett, mely szerint az „objektív” és „szubjektív” fogalmai 
csupán ismeretelméletileg válnak el élesen, minden más vonatkozásban cseppfolyós, 
egymásba átcsapó alakzatot öltenek. Csak Lukács kutatásaiig ezt a gondolatot nem 
merték végiggondolni, félvén a „harmadikutas”, materializmust és idealizmust meg
haladni látszó álkísérlet vádjától. Lukács vállalta a rizikót, s előbb elvontan, majd a 
filozófiai megalapozottság vértezetében a történelmi folyamat szerkezetének megérté
séhez jutott el.

S talán itt van a magyarázata annak is, miért hanyagolta el — viszonylagosan —
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a szubjektivitás mozzanatát. Bár ezt a problémakört önállóan nem vizsgálta, az objek
tum-szubjektum viszony alapjainak elemzésével, mégis megadta a keretet egy későbbi 
vizsgálat számára: on tol ogizálta a korábban kizárólag pszichológiai alapon kezelt 
kérdésfeltevést, s ezzel többet tett, mintha leíró módon bejelölte volna a problémát.

A praxis elméletében oldódik fel tehát a szubjektum objektum egysége, s ennek a 
felfedezésnek döntő hatása lesz a marxizmus fejlődésére : a húszas évektől kezdődően 
hat ez a Lukácsi gondolat. Egyfelől a marxi—lenini hagyományt védő forradalmi 
teória képviselői indulnak meg ezen az úton — Gramsci, Togliatti, a fiatal Korsch, 
vagy később Habermas — másfelől a marxizmus vonzerejét nem tudják kikerülni 
azok a polgári gondolkodók sem, akik a huszadik század sterilizált filozófiai áram
lataival akarnak vitázni. így hat a Történelem és osztálytudat olyan irányzatokra, 
mint az ún. „frankfurti iskola” (Adorno, Marcuse) így merít e könyv tanulságaiból 
Sartre és Merleau-ponty (ez utóbbi el is ismeri a hatást) és így él a radikális polgári 
szociológiában e könyv számos következtetése. Ezek a gondolkodók persze nemcsak 
e mű szellemével, nemcsak a későbbi Lukáccsal állnak élesen szemben, hanem 
a marxizmus lényegével is. Mégis talán nem illetlenség emlékeztetni arra, hogy az 
Egydimenziós ember Marcuse-ja a „technikai racionalitás” fogalmának elemzésekor 
passzusokat másol ki Lukácsból, s hogy Sartre kísérletében, az egzisztencializmus 
marxizálásában számos lukácsi gondolat csillan fel, tőle idegen kontextusban. Ha 
tehát ezek a csatornák már messze is vezetnek a marxizmustól, olyankor éppen a vele 
szembenálló frontokat erősítik, ma már kétségtelen, hogy olyan szellemi bolygást 
teremtett, melyből joggal számíthatjuk a korszerű marxista filozófia előtörténetét. 
Legalábbis a háttér, a gondolati pezsgés adva van. Az Ifjú Hegel, a Különösség és 
az Ontológia szintézisei meg is teremtik majd azokat a kristályosodási pontokat, 
mely köré egy újabb filozófiai fellendülés csoportosulhat. Hogy ez a fellendülés 
állandó vitákban fog kibontakozni — a „fiatal” Lukácsot védő követőkkel foly
tatott polémiákban —, az eddig is természetes volt: Lukács maga vállalta ennek a 
vitának oroszlánrészét. De azt is tudta, hogy itt csak a negatívumok nyesegetésével 
nem lehet előrelépni: filozófiát csak új felfedezésekkel lehet továbbfejleszteni: a 
marxi úton. S ehhez a módszerhez ad tanulságos dokumentációt ez a válogatás.

VAJ DA GYÖRGY MI HÁL Y

Egy ném et nyelvű  h u m an is ta
és európai íré
— Heinrich Mann emlékezete* —

Születésének éve szerint Heinrich Mann Paul Valeryval és John Millington Synge-gel 
volt egykorú, valamivel fiatalabb Romain Rolland-nál, John Galsworthynál, vala
mivel idősebb Alfred Jarrynál, Rainer Maria Rilkénél és Thomas Mann-nál. A tör
ténelmi küldetésének végéhez érő tizenkilencedik századi polgárság utolsó olyan nem-

* Elhangzott 1971. március 31-én, az Országos Béketanács, a Magyar írók Szövetsége, a 
Magyar PEN Klub és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság közös emlékülésén.
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zedékének tagja volt, amely még bízott a polgári humanizmus hagyományainak érté
kében és erejében, s amelynek legjobbjai, mint Romain Rolland és a két Mann testvér 
eljutottak addig is, hogy e hagyományok új minőségű folytatását a szocialista huma
nizmusban keressék. De gyermek- és ifjúkorukat még az „ancien régime”-ben töl
tötték, közvetlen tanítóik Wagner és Nietzsche, Flaubert és Zola, Tolsztoj és Doszto
jevszkij voltak, s az európai polgárság művészetének abban a korszakában nőttek föl, 
amely még megpróbálta kifejezni saját méltóságé, és noha olykor különböző 
múltbeli módszerek utánzásához tért vissza zenéjében, képzőművészetében és főként 
építészetében, kinyilvánította ugyanezen módszerek dekadenciáját, és érezhetővé tette 
az új törekvések érverésének első lökéseit. Ellentétek feszítették a kort, tarkították 
művészetének és irodalmának összképét, együtt és egy időben éltek és produkáltak 
műveket benne a realizmus, naturalizmus, szimbolizmus, impresszionizmus, újroman
tika és későromantika, a „modern style”, az „Art Nouveau”, a „Jugendstil”, a sze
cesszió áramlatai, iskolái, törekvései ; a gondolkodás történetében megszilárdult 
és elindult diadalútjára a dialektikus materializmus, és ugyanakkor fölütötte fejét 
a materialista természettudomány eredményeit részben felhasználó, részben félre
magyarázó idealista lázadás. Az első világháborút túlélő emberek mindennapi életük 
értékelésében mint a „boldog békeidő”-re tekintettek vissza erre a korra, amely tele 
volt vérrel, nyomorral és öldökléssel, de ez az elnevezés már annyira belerögződött 
a köztudatba, hogy ma már a modern kultúrhistória is „belle époque” néven kezdi 
emlegetni a modern imperializmus e megelőző szakaszát, nagy pusztulások előhírnö
két. Mivel azonban ez időben Európa egyrészt nagyobb államtestekre oszlott, mint 
majd az első világháború után, nemzeti széttagoltsága nem volt annyira szembeszökő, 
másrészt a nemzetközi tőke egyelőre még nem nagyon háborgatott uralma következ
tében az államhatárok korántsem váltak el olyan élesen, nem őrizték őket olyan 
szigorúan, mint majd a két világháború között: a polgári humanisták ez utolsó nem
zedéke számára a „virtuális” Európa még eléggé kézzelfogható valóság lehetett. Ezért 
őrizték az „európai” gondolatot a fasizmussal szemben egy Romain Rolland, 
Stefan Zweig, Hermann Hesse, Heinrich Mann, Thomas Mann, Roger Martin 
du Gard. Ugyanakkor világosan kell látnunk, hogy pályájukat ugyanők a „belle 
époque” Európájának éles kritikájával kezdték, és csak az idők változása for
málta őket az Európa-gondolat többé-kevésbé nosztalgiás védelmezőivé. A pusztu
lásra érett régi Európa, a polgári látszatbiztonságban élő vén Európa hanyatlását 
és felbomlását ábrázolta „A Buddenbrook-ház”, „Az elvarázsolt lélek”, „A Thibault 
család” szerzője, erről szóltak Heinrich Mann első regényei, a „Csodaországban”, 
a „Szerelmi vadászat”, az „Istennők” trilógiája, és az európai humanizmus utolsó 
korszakát siratták és temették műveikben a „Búcsú a tegnaptól”, „A varázshegy”, 
„Az üveggyöngyjáték”, а „IV. Henrik’’-regények későhumanista mesterei.

E tényeket azért soroltuk fel, hogy magyarázatot keressünk arra, miért játszik 
Heinrich Mann humanista életművében olyan fontos szerepet az európaiság tudata. 
Nemzeti, európai és humanista : e minőségekben nem ellentéteket látott, hanem szük
ségszerű egymásfeltételezést. Úgy vélte, és helyesen vélte, hogy ezáltal éppen a leg
nemesebb hazai hagyományokat követi. „Ahol csak hozzányúltok a német irodalom
hoz — írta 1939-ben — törekvésének tárgya az ember, az emberi természet meg
ragadása magasságaiban és mélységeiben. Pusztán külön német lényeg vagy német 
érdek soha nem volt költőitek kizárólagos tárgya: s akiket legjobban szeretettek,
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éppen azok foglaltak össze mindent, aminek emberi arca van. ’Szegényes, kicsinyes 
eszmény, hogy egyetlen nemzet számára írjunk’ — ezt olvashatjuk Schiller egyik leve
lében, amelyet Körnernek írt. S azoktól a németektől, akiknek nevét és szavát megis
merte a világ, azt kívánta a maguk idején és mindig, hogy egyesítsék az embereket.”1

Vajon nincs-e kifejezve ezekben a szavakban Heinrich Mann programja a maga 
lényege szerint? írói törekvésének tárgya az ember ábrázolása volt, korok, osztályok, 
fajták és egyéniségek végtelen változataiban. Emberi célja pedig a maga idején és 
mindig az, hogy egyesítse az erre érdemes embereket, hogy segítsen megteremteni 
szabad, boldog és békés életük feltételeit. írói program és emberi cél Heinrich Mann 
életművében el nem választható. Mert ez az írói életmű nem csak esztétikai, nem csak 
elméleti, nem csak a szellem régiójába tartozik, hanem a mindennapok gyakorlatá
ban is megnyilvánulást keres. A szellem korolláriuma a tett, az esztétikum mellett 
ott van a politikum, és a morál, mint egyenlő rangú és egyenlő fontosságú társ. 
A z életmű három külső pilléren épül, három regényóriáson, s ezeknek sorrendjében 
nyom on követhető a belső tartóoszlopok hármas sora: európaiság, nemzet, humanitás.

A z „Istennők” trilógiája az első pillér, s a századvégi Európa körképe van kifaragva 
rajta. Mint távlatok és távolságok megszállottja szárnyalja be az író és fogja azután 
roppant képbe a „fin de siècle” világát, röptében Zadartól Párizsig, onnan Velencéig, 
Rómáig, Nápolyig, majd ismét Bécsig ívelve, Violante d’Assy hercegasszony nyomá
ban, akinek a három istennő, Diana, Minerva, Venus jegyében álló élete alkalmat ad 
neki egy korszak számtalan alakjának felvonultatására, jelenetének megörökítésére. 
A z „Istennők” európai regény, Európa pedig mint öregedő asszony kritikus éveibe 
jutva, még egyszer, az összeomlás és a vég előtt, élni akar. Karl Kraus az első világ
háborút „Az emberiség végnapjaidnak nevezte. A századvégi európai emberiség, 
legalábbis az a része, amely az uralkodó felszínen volt, s amely madártávlatból lát
szott belőle, „danse macabre”-t táncolt. Maupassant „Bel Ami”-jának társasága, 
d ’Annunzio idegfeszült mániákusai, Przybiszewski sátánosai, Andrejev betegei, Oscar 
Wilde szépségszomjas pozőrjei jelennek meg Heinrich Mann ábrázolataiban; a hata
lomért, a gazdagságért, a gyönyörűségért, az élet teljességéért futnak versenyt, vissza
álmodván magukat az elmúlt reneszánsz bűvöletébe, amelyet — a regény egyik festő
alakja szerint — csak „hisztérikus reneszánszaként tudnak életre kelteni. A maga 
módján és a maga hatókörén belül mindenki a hatalmat akarja, mindenki a maga 
egyéni vágya után fut, „Wille zur Macht”, és a hatalom elérésének nem állhat útjába 
sem vallási-keresztény, sem társadalmi morál. A reneszánsz totalitására áhítozó tör
tetők, művészek és politikusok, tudósok és gyűjtők, pénzemberek és kurtizánok, 
vivőrök és szélhámosok erkölcsi gátlást nem ismerve túllépnek jón és rosszon, élvezni 
akarnak, kielégülni, úrrá lenni az életen. Igazán nagyvonalú életet azonban csak a 
hercegnő képes élni közülük. Benne valóban tombol a reneszánsz egykori óriásainak 
életereje, anélkül, hogy produkálni tudna. Politikai intrikáktól, amelyekbe dalmáciai 
gyermekkorától és ifjúságától kezdve belefolyik, a divatos szalonélet tündökléséig, 
nagyarányú gazdasági tervekig, műélvezésig és művészetpártolásig mindent bele
zsúfol az életébe, eljut a szerelmi gyönyörűség magasságaiba és mélységeibe — az élet 
asszonyi szimbóluma ő, Goethe Iphigeniája a „décadence” világában, ahol a tiszta 
emberség ereje nem tud már úrrá lenni az Iphigeniára és Orestésre leselkedő sötét

1 Das Geistige Erbe (1939).
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hatalmakon. Violante d’Assy hercegasszonynak a tiszta emberségből csak annyi jut, 
hogy legalább a halál pillanatában mosolyogva néz szembe az elmúlással. Mégiscsak 
érdemes volt élni — ámbár meglehet, hogy ez a jelenet, amelyben Heinrich Mann 
egyes méltatói a transzcendencia megjelenítését látják egy nagyságban bukó élet végén, 
nem egyéb, mint a semmibe nézés nyugalma, a megnyugtatóan mosolygó megsemmi
sülés. Nietzsche Zarathustrája nyugtatta meg így a lezuhant kötéltáncost halála előtt 
azzal, hogy az élet után semmi sem következik.

Nietzsche ! Heinrich Mann nemzedékének e nagy hatású nevelője ott áll a regény
trilógia minden sora mögött, az alakok magatartásában az ő morálja realizálódik, 
tetteiket és törekvéseiket az ő pszichológiája magyarázza, az ő egyéniségkultusza ér
telmezi korlátlan önmegvalósítási tendenciáikat és megvetésüket a tömeg iránt. 
Nietzsche indulatai kapnak hangot a hercegnő fiatal szeretőjének szavaiban: „El
szántuk magunkat arra, hogy életünket a személyiség szabadságáért és jogaiért ál
dozzuk, és harcra szólítunk fel a szocializmus ellen, amely mindkettőn erőszakot 
követ el.” Ismeretes Nietzsche hatásának jelenléte a századvégi német és nem-német 
reneszánszkultuszban: ihletőül Heinrich Mann elemzői mindenkor őt idézik. Érdemes 
hozzáfűzni megállapításaihoz, hogy a regényben ábrázolt világ és a századvég „hisz
térikus reneszánsz”-a : az életvágy, habzsolás, mámor és pattanásig feszült erotika 
nyilván logikai kapcsolatban van Nietzsche dionysosi görögség felfedezésével; az 
apollói görögséget felfedező humanista reneszánsz, a harmónia és az ész reneszánsza, 
ahogy Winckelmann szemléletében megjelent, itt, a polgárság dekadenciájának korá
ban a „hisztérikus”-nak adott helyet, amelyen a mámor, a szenvedély, az önkívület 
istene uralkodott.

Heinrich Mann regénytrilógiája a korszak kritikájának készült, s az író, egyéniségé
nek megfelfelően, szatirikus és parodisztikus ábrázolóeszközöket is alkalmazott. Ezek 
mélyen hatoltak be a stílus rétegébe, amely a tárgyat, a „belle époque” világát e világ 
uralkodórétegének stílusmodernségével, illetve annak felhasználásával jelenítette meg, 
miközben kiforgatta és paródiába fordította azt. Heinrich Mann életművének ez első 
pillérén fel kell fedeznünk az „Art Nouveau”, „Jugendstil”, a szecesszió némely 
ismérveit, rengeteg mozgalmas díszt és dekorációt a személyekben és a képek áradá
sában, ami nem teszi könnyűvé az olvasónak az „Istennők” élvezetét.

Heinrich Mann sokáig nem is tartozott még a saját nyelvterületén belül sem a nép
szerű írók közé. Maga írta meg, hogy vagy 15 évig kellett várnia a sikerre, amely az 
első világháború alatt érte utol. Ami külföldi befogadásának intenzitását illeti, arra 
jellemző például, hogy Hatvány Lajos, aki bizonyosan nem tartozott a tájékozatlan 
kritikusok közé, 1910-ben még csak egyetlen regényét olvasta, az akkor megjelent 
„Kisváros”-t, amelyről a „Nyugat”-ban elismerő cikket írt. De bevallotta, hogy a 
szerző nevét alig egy-két évvel korábban hallotta először, útját pedig, amely a „Kis- 
város”-ig vezetett, nem ismeri. Mann műveit csak az otthoni „irodalmi körök” tar
tották számon, majd közvetlenül az első világháború előtt szélesebb publikuma tá
madt, egy újság folytatásokban kezdte közölni „Az alattvaló” fejezeteit, de a háború 
kitörése miatt a szerkesztő alkalmatlannak találta az időt további szemelvények közzé
tételére. Ezzel a regénnyel kezdett kiépülni, mint tudjuk, Heinrich Mann életművének 
második tartóoszlopa: a „Császárság” trilógia; a „fin de siècle” európai körképe 
után most a századelő Németországának körképe következett, a legélesebb szatíra 
és kritika, amelyet a wilhelminus-korszakról és embereiről valaha is írtak vagy ír-

11



nak. A trilógia végighalad a vilmosi Németország társadalmának három rétegén: 
„Az alattvaló” a kispolgári osztály, „A szegények” a munkásosztály, „A fej” pedig 
a polgári értelmiség regénye, és így három szinten, három társadalmi formáción mu
tatja be az író a Német Császárság szükségszerű bukását : a Birodalom groteszk tán- 
torgását a katasztrófa felé. Ennek a trilógiának nincs egyetlen tengelye, nincs olyan 
központi alakja, mint Violante d’Assy, világa is sokkal szürkébb és zártabb, alakjai 
sem olyan színesek, mint a korábbi regényhármasé ; de a lényeg, Vilmos császár biro
dalmának lényege itt is egy alakban testesül meg: ez Diederich Hessling, az „alatt
való” . Méltatói megkeresték Diederich Hessling alakjainak és környezetének irodal
mi eló'képeit Heinrich Mann oeuvre-jében : a századforduló társadalmi képét több 
regényében is specializálta német vonatkozások szerint, magát Diederich Hesslinget 
pedig, mint megállapították, Professor Unrattal, Ronda tanár úrral előzte meg. De 
mennyivel több megértéssel veszi körül Mann a tanár dekadens figuráját, anélkül, 
hogy rokonszenvessé tenné vagy megbocsátana neki, mint Diederich Hesslingét, aki 
iránt csak megvetést és gyűlöletet érez. Noha a két cselekmény ugyanabban az idő- 
szakban, a tizenkilencedik század utolsó évtizedében játszódik, és kisvárosi környezet
ben mind a két regény, a „Császárság”-trilógia alakjait és fó'alakjait közelebb érezzük 
a huszadik századhoz, az esztétikumnak kevesebb fluidumát észleljük rajtuk és körü
löttük, az igazmondásnak viszont magasabb hőfokát, az írói szenvedélynek kérlel
hetetlenebb tárgyilagosságát. Professor Unrat alakjának és világának hátterében, 
úgy érezzük, még mindig jelen van Nietzsche ihletése, a tanár alakja, noha mocskos 
és dekadens, még mindig megőriz valamit a „fin de siècle” eleganciájából vagy leg
alább is könnyedségéből, akárcsak rokona, a jelképpé absztrahált Übü király. Diederich 
Hessling azonban a Nietzsche-reminiszcenciáknak csupán paródiája, egy „törpe 
Übermensch” („Little Superman” a regény egyik angol fordításának címe), a kandúr 
bajuszú Vilmos császár majmolója és majma. Amint az 1910-es évekhez közeledve 
Heinrich Mann politikai érdeklődése növekedett, amint baloldali és demokratikus 
nézetei fokozatosan kialakultak, Nietzsche hatása természetszerűen háttérbe szorult 
gondolkodásában és művészetében egyaránt. Már az első világháború előtt el kellett 
fordulnia tőle, ha elfordulása talán nem is volt még olyan tudatos, mint a hitleri 
„Übermenschek” uralmáról szerzett tapasztalatai után, amikor már úgy látta: 
[Nietzsche] „Műve félelmetessé, fenyegetővé vált, mintsem hogy magával ragadna 
mint egykoron. Akkoriban igazolni látszott minket, saját szellemünk hajlamai szerint 
értékeltük, kicsapongásaival együtt. . .  Személyes függetlenségünk tartása volt ez 
1890 táján és néhány évig azután. Ily módon készültünk fel saját teljesítményeinkre, 
éppen kapóra jött ez a bölcselő. A büszke szellemet állította a társadalom élére, 
amelyet követelt, miért ne minket magunkat ? . .  ?  A  „Császárság”-triológiát már 
nem ihlette Nietzsche, sőt jogos volna a vulgarizált nietzscheizmus paródiájának te
kinteni: az első részét, „Az alattvaló”-! bizonyosan. Nietzschével együtt érvényét 
vesztette a Wagner-ideál is : a Wagner-tisztelő császár és kicsinyített mása, Hessling 
dezavuálták Wagner kultuszát (amely, tegyük hozzá Heinrich Mann igazául, Hitlerék 
idején ugyancsak fellángolt). A „Császárság”-triológiának más ihletője volt: III. 
Napóleon császárságának krónikása, Emile Zola, aki alig néhány évvel korábban 
halt meg, mint hogy Heinrich Mann megkezdte a maga császárságának krónikáját. 2

2 Nietzsche (1939)
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A francia realisták és naturalisták hatását Heinrich Mannra már Hatvány Lajos 
észrevette 1910-ben, s éppen a „Kisváros”-ról állapította meg, hogy írója szemléletén 
Gustave Flaubert filisztergyűlölete, ábrázolásmódján Flaubert részvétlensége észlel
hető. Zola Heinrich Mannra nem naturalizmusának elméletével hatott, ámbár natu
ralista vonásokat a századforduló és a századelő legtöbb elbeszélő művén ki lehet 
mutatni, s ez alól Heinrich Mann sem kivétel. Ami Heinrich Mannt megragadta Zola 
írásaiban, az elsősorban a valóságábrázolás intenzitása volt. Nevezetes Zola-esszéjé- 
nek első szavaiban mindjárt erre hivatkozott, Zolában azt az írót látja, „aki arra ren
deltetett, hogy a valóságnak mindenki másnál nagyobb mértékét ölelje föl” . S az 
esszé prágai felolvasásának bevezető szavaiban félreérthetetlenül saját „Császárság”- 
trilógiájának koncepciójára is utalt, amikor ezt mondta: „Tudják, a tárgy a második 
francia császárság, annak emberi története, belső életének felépítése és mozgása, azaz 
a társadalom, a család, a gazdasági élet, a munka, a proletár, a vagyonosok, a veze
tők, az asszonyok, mindaz, ami egy nemzetbe, egy birodalomba belefér.” Ezután 
következtek azok a merész szavak, amelyekben Heinrich Mann a háború közepette, 
1916-ban a Német Birodalom bukására célzott: e célzás jegyében szokták idézni őket. 
Ámde ugyanannyi érvénnyel idézhetők a német „Császárság”-trilógia foglalatának 
jellemzésére is, és ebben az összefüggésben Zola kétségbe sem vont szerepére utalnak 
a „Császárság”-trilógia létrejöttében. „A második császárság ugyanis (így az idézett 
hely) nagyon rossz véget ért. Veresége és összeomlása ritka teljességű katasztrófa volt. 
Mivel azonban a birodalmak nem véletlenül omlanak össze, sok bűnt kellett elkövet
niük, sok igaztalansággal és hazugsággal kellett terhesnek lenniök.” Majd alább, 
szándékosan rosszul leplezett iróniával folytatódik a szöveg: „A második francia 
császárság háborúi ugyanis — ma azt még elképzelni is alig tudjuk — a hatalom bir
tokosainak háborúi voltak, a tőke háborúi, a népet pedig csak vaskos hazugságok 
árán lehetett a háborúra rábeszélni. De ahol így állnak a dolgok, ott a Zolához ha
sonló szellem meglátta az összeomlás minden feltételét.” Heinrich Mann Zolához 
hasonló szellemnek érezte magát, s programja, amelyet a „Császárság”-trilógia elé 
tűzött, ugyanaz volt, mint Zoláé. Egy korszakot akart bemutatni, amelynek hatalma 
és látszat-virágzása hazugságra épült: hazudtak, hazudtak, annyit, mint azelőtt talán 
soha. Újra idéznünk kell: „A csillogás alatt elhazudták a nyomorúságot, a hatalom 
alatt a hanyatlást, művészet, szellem, kellem alatt az ocsmány kéjvágyat. A francia 
forradalom már régen lezajlott, a demokrácia követelése már régen készen állt min
den szívben — ez a Birodalom azonban katonai és osztályállam volt, amelyben a nép 
akaratát meghamisították. A Birodalom tehát a kor jobb tudása és saját lelkiismerete 
ellenére állt fenn.” Zolától Heinrich Mann elsősorban eszmei, ideológiai, tárgyválasz- 
tásbeli indításokat kapott: a teljesség, a teljes valóság és igazság ábrázolásának igé
nyét. Ez az, ami a francia mesterben ma is és mindenkor tiszteletre és követésre 
méltó.

Sajnálatos, hogy a teljesség intenzív, magas fokon realista ábrázolásának követel
ményét Heinrich Mann csak a trilógia első részében, „Az alattvaló”-ban tudta meg
valósítani. „A szegények”, amelynek szereplői jószerint azonosak „Az alattvaló”- 
éval, Diederich Hesslinget már gyárosi méltóságában mutatja be, ellenfelét, Kari 
Balrich munkást pedig a műveltség megszerzéséért folytatott fáradságos erőlködésé
ben. A Heinrich Mann ábrázolta munkásalak azonban nem használja fel a meg
szerzett műveltséget semmire, még kevésbé állítja az osztályharc szolgálatába, ahogy
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lehetne, ahogy várnánk tőle: Heinrich Mann ragaszkodik az első világháború előtti 
német szociáldemokrata munkások többségének tényleges magatartásához. Még 
rosszabbul végzik „A fej” entellektüelei, Mangolf és Terra: az első hatalomvágy 
megszállottja, a másik altruista ábrándokat sző, s a két haszontalan életet öngyilkos 
revolverlövés fejezi be.

A „Császárság”-trilógiában az „európai” író mélyen ásott le a német nemzeti 
valóságban ; mondhatjuk, ezzel a regénnyel készült fel hazai közéleti tevékenységének 
másfél évtizedére. Zolát mintázta, önkéntelenül, még életével is ekkor: befejezte 
a „Császárság” regénytrilógiát, a maga Rougon—Macquart-ciklusát, következett 
a „J’accuse”, a Dreyfus per szakasza. Heinrich Mann pere Hitler ellen a Weimari 
Köztársaságban és az emigrációban ugyanúgy győzelemmel végződött — élete summá
ját tekintve — mint Zoláé. A győzelem jele és legnagyobb eredménye a két Henrik- 
regény : „IV. Henrik király ifjúsága és beteljesedése”.

Heinrich Mann műveinek színhelye az európai történelem. Alakjai élén, a törté
nelmi kronológia szerint IV. Henrik áll, a franciák „jó királya”, a hasznos diktátor. 
Heinrich Mann életművében ő a megfelelője Thomas Mann „kenyéradó” Józsefének, 
annak a vezérnek, aki a nép érdekében és nem a nép ellenére uralkodik. A két alak 
nagyjából egyidős keletkezése szerint is, azonos eszmei politikai célt is fejez ki. Henrik 
azonban több jó királynál és hasznos diktátornál. Ő volt az egyetlen francia király, 
„akinek emlékét nem feledi a szegény”, „de qui le pauvre ait gardé la mémoire” : 
Heinrich Mann erre a kivételes helyzetre keresett magyarázatot. S úgy látta, hogy 
ez a király, a valódi népvezér a humanizmust testesítette meg, a történeti humaniz
must, amelynek századában élt, a felvilágosodást, amely a humanizmus racionalizmu
sában gyökerezett és a demokráciát, amelyet a humanizmus és a felvilágosodás készí
tett elő, majd politikailag először a francia forradalom valósított meg. így írhatjuk 
le Henrik király ideológiai portréját Heinrich Mann regényében. A király azonban 
nem állt meg az ideológiánál, hanem tetté változtatta azt. Életével felelt a horatiusi 
versre, amelyet Michel de Montaigne lábánál ülve a bölccsel együtt énekelt: hadd 
számítsanak engem az elsők az utolsók közé, ha csak az utolsók engem válasszanak, 
hogy első legyek. így lett a nép királya, a demokrácia előfutára. Az életével válaszolt 
a dordogne-i bölcs szavaira: „Az erőszak hatalmas. A jóság hatalmasabb.” Cseltől, 
furfangtól, erőszaktól nem rettent vissza, hogy a hatalmat birtokába vegye, hiszen 
„Párizs megér egy misét”. De a megszerzett hatalommal boldoggá akarta tenni az 
embereket. Fátyolt borított a Szent Bertalan-éjszakára, amelynek vérfürdőjéből 
maga is alig menekült meg, és a jövő elébe nézett. Szíve egyszerű volt és szeretettel 
teljes, egészsége lebírhatatlan, szeretőnek éppoly fáradhatatlan, mint uralkodónak; 
legendás szerelmi kalandjaiból nagy humanitárius tetteihez merített ihletet. A  szíve 
forró volt és az esze hideg. Mindenkor hamarabb tudta, hogy mi a teendő, mint ellen
ségei, így tartotta őket féken. Politikája európai távlatú: angolok, franciák, spanyolok, 
olaszok, németek és a Habsburgok országai egyaránt érintve voltak benne. A német 
vonatkozások fontosságát Heinrich Mann nemcsak érthető nemzeti aspektusból 
hangsúlyozta, hanem mert a Rajnán túlról jövő konzervatív szellemi infekció tartal
mazta Henrik álmaira nézve a legnagyobb veszélyt. A francia király és minisztere, 
Sully, ahogy Heinrich Mann megrajzolta őket, a nemzetek egymáshoz közelítéséről, 
sőt Európa egyesítéséről álmodoztak. Az egyesített Európában örökös lett volna 
a béke, ez lett volna a humanizmus birodalma, a megvalósult utópia. Az álmok azon-
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ban ritkán válnak valóra. Nyolc évvel azután, hogy Ravaillac gyilkos tó're ennek az 
álomnak véget vetett, megkezdó'dött az újkori Európa nagy katasztrófája, a harminc
éves háború, dühöngeni kezdett Európában és mindenekelőtt annak középső' zónájá
ban az embertelenség, és a gyűlölet, a feudális erők győztek, megszilárdultak a poli
tikai vezetésben, és ettől kezdve Közép-Európa évszázadokon keresztül a hátráltató 
suta szerepét játszotta az európai történelemben, amelynek következő progresszív 
fordulópontja ismét francia volt, a francia polgári forradalom.

A Henrik-regények központi alakja történeti személy, cselekményének és a benne 
fellépő számtalan szereplő cselekedeteinek történeti hitelességét rendkívül gondos és 
részletes forráskutatás támasztja alá egészen a szóhasználat, a levélrészletek, szín
helyek és apró jelenetek hitelességéig. Hiteles a korról adott kép is, az ellentétes osz
tályok, csoportok, érdekek képviselőinek megnyilvánulásai, hiteles az emberek min
dennapi életének leírása, reális az alakok mozgatása, mert aktivitásuk ok-okozati 
viszonyban folyik, a jelenre ejtett aktuális célzásokat és utalásokat pedig mindenkor 
elbírta a történeti műfaj. A két Henrik-regény, Heinrich Mann életművének a har
madik pillére azonban a történeti regény műfajának mégis szokatlan, modern, husza
dik századi változata. Lukács György azt mondja róla, hogy a hős túlságosan monu
mentálissá válik benne, minden körülötte forog, hozzá képest minden elhomályosodik, 
mivel az alak történeti konkrétságánál és történeti konkrétságában való ábrázolásá
nál fontosabb az író számára, hogy hőse a humanizmus, a racionalizmus és felvilá- 
gosodottság, a demokrácia örök értékeinek hordozója legyen és hogy ez értékek időt
len volta jusson kifejezésre jellemében, gondolataiban és tetteiben. A történeti konk
rétságtól való ilyen eltávolodást a főalak ábrázolásában Lukács Victor Hugo előny
telen hatásának tulajdonítja. Nem is kétséges, hogy igaza van. A regény romantikus 
elemeit lehetetlen nem észrevenni. Lehetetlen nem látni az író rejtett, de személyes 
jelenlétét a történeti korban, az ábrázolás objektivitásán időnként áttörő líraiságot, 
s túl a beiktatott francia nyelvű ódái vagy himnikus részleteken az egész regénystruk
túra himnikus lebegését, az író lírai lelkesedését a főalak iránt, sőt franciasága és 
francia környezete iránt, ami elhat a regény nyelvi rétegéig is: némely elemzője a 
regény német nyelvén és főleg a szintakszisán felfedezi a francia nyelvi hatást. Aligha 
tévedünk persze, ha ezt a „francizálást” tudatosnak és szándékosnak vesszük, kor
festő játéknak, mint az archaizálást vagy mint egyes modern műfordítóknak azt a 
törekvését, hogy enyhébb nyelvi szokatlanságok vagy az eredeti nyelv némely képé
nek megtartása árán megőrizzenek valamit az eredeti szöveg nyelvi hangulatából, 
összefoglalólag azt mondhatjuk, hogy a két Henrik-regény, a humanizmus e törté
neti tárgyú himnusza nehezen volna kategorizálható a történeti regény valamelyik 
megszokott válfajában, inkább egyéni, de mindenképpen jelentős alkotás.

Mint ahogy nehéz volna általában Heinrich Mann életművét elhelyezni a huszadik 
század valamelyik áramlatában vagy besorolni valamelyik iskolájába, stílustörekvé
sébe. Nehéz volna márcsak az életmű kialakulásának időbeli terjedelme miatt is, 
hiszen Mann első és utolsó művének keletkezése között a korkülönbség csaknem 
hatvan év. Éspedig olyan hat évtized, amelynek folyamán az európai irodalom és 
művészet nagyobbat változott, mint például Victor Hugo vagy Lev Tolsztoj hasonló 
hosszúságú pályája alatt. Emellett Heinrich Mann nem tartozott a jellegzetesen egyé
ni stílusteremtők közé sem, akiknek minden lapján, minden mondatán felismerni a ki
zárólagos alkotót, mint Marcel Proust, Bertolt Brecht vagy Thomas Mann. Szóltunk
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már arról, hogy a századfordulón kezdődő pályájának első határkövein megláthatni 
a szecesszió („Jugendstil”) és a naturalizmus egymással megférő jellegzetességeit, fő
ként e kettőt. Viszont fiatalkori prózája túlnyomó részére, regényeire és novelláira 
izgatott, de lényegében konvencionális stílrealizmus jellemző, amelyet a nem doktri- 
nér, megszelídült naturalizmustól eléggé nehéz elválasztani. Ide számít mint legjobb 
példa a „Ronda tanár úr”. 1909-ben azután, mint szürke víztömegből felmerülő 
Venus, megszületik a „Kisváros” artisztikus tündérvilága, zenei cselekményáradás 
és nyelvi sodrás, csillogó szó-muzsika és a konvencionális stílus megtagadása. 
Talán már nem „Jugendstil” , ha kategóriát keresünk rá, még kevésbé expresszioniz- 
mus, noha bizonyos, hogy a későbbi prózai expresszionizmusra nem volt hatástalan. 
H a majd az expresszionizmushoz hasonló részáramlatok és iskolák helyett nagyobb 
egységekben tudjuk szemlélni századunk művészeti és irodalmi fő tendenciáit, talán 
megtaláljuk benne a „Kisváros” egyszeriségének sajátos helyét is. A  „Császárság”- 
trilógia, amely ez után következett, profétikusan mély valóságlátásához nem párosí
tott a „Kisvárosiéhoz hasonló nyelvi stiláris bravúrt, de nyelvének jellemző kvalitása 
pontosan alkalmazkodott a tárgyhoz: „Az a lattvalóit úgy kellett, úgy lehetett meg
írni, ahogy létrejött, ahogy előttünk áll. A háború folyamán és főként a 20-as években 
Heinrich Mann kapcsolata az expresszionisták továbbélő progresszív szárnyával, 
közelítette őt ábrázolás- és kifejezésmódjukhoz is: gondoljunk csak a „Kobes” című 
novellára, amely az infláció időszakának tőkéshatalmát ábrázolja, de személytelenül 
és egyénítetlenül, mintegy csak allegorizálva és absztrahálva, egy Ernst Toller vagy 
George Gross látásmódjával. Mindenesetre a 20-as évek termésének konvencioná
lisabb és jelentéktelenebb része is szaggatottabb, hektikusabb stílust mutat a koráb
biaknál, megelőzve azt az ismét csak szabálytörő egyszeriséget, amellyel a IV. Henrik- 
regényeket már jellemeztük.

Ez a regény nem stíluskísérlet: művészi érettséggel megformált mondanivalója 
messzé nő minden más jegye és lehetősége fölé. Ha nem volna részleteiben annyira 
konkrét, múltba helyezett utópiának mondanám, mint Lessing „Bölcs Náthán”-ját, 
amely nagy világnézeti harcok költői lezárása volt. E regénnyel Heinrich Mann is 
költőileg mondotta el még egyszer azt, amit negyedszázad óta hirdetett esszéiben, elő
adásaiban, vitáiban, közírói tevékenységével és közéleti szereplésével. Nem az artisz- 
tikum benne a lényeg, éppen, mert abban nem szűkölködik, hanem a hős, a humanista 
népvezér, aki egyesíti magában a szellemet és a tettet.

A  Mann nemzedékében Nietzschéhez kötődő fogalom, a „büszke” szellem, azaz 
a szellemi vezető birtoka, összekapcsolva az aktivitás követelményével: „Geist und 
T at” — „Szellem és tett” 1910 óta szerepel Heinrich Mann szótárában. Ilyen címet 
viselő esszéje ekkor keletkezett. A büszke szellem egymaga semmit sem ér, a felismerés, 
a tudás önmagában haszontalan. Értelmet akkor kap, ha tett fakad belőle. Ez a 
magja a Szellem és tett” összekapcsolásának. Utaltunk rá, hogy a „Szellem és tett” 
tartalmazza már a Zola-esszé lényegét: Zolában a tevékeny humanistát választotta 
Heinrich Mann mesterül. Saját közéleti tevékenységének fénykora a 20-as és 30-as 
évek : írói és politikai programja ekkor teljesen összefonódott. Politikai programjából 
le kell számítanunk azt, amit a korból eredő perspektivikus tévedés tett hozzá, főként 
a német — francia együttműködés, szövetség, sőt unió gondolatát, ámbár az együtt
működésért kifejtett tevékenységében nem kisebb társai voltak, mint Stefan Zweig, 
sőt Romain Rolland. Európa békéje két vagy több évszázad óta a német—francia
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ellenségeskedésben bukott el: e két nép közötti béke, úgy tűnt, az általános európai, 
a világbéke eló'feltétele. Heinrich Mann azonban a francia —német uniót csak első 
lépésnek tekintette az egyesült Európa felé, amelynek határai az Atlanti-óceántól 
az Urálig terjednének, ami, noha őszinte lelkesedésből fakadt, az akkori helyzetre 
visszatekintve a reálpolitikai érzék „kihagyására” vall.

De látnunk kell, hogy a politikai, a közélet kérdései, a demokratikus átalakulás 
követelése, az elnyomottak érdekében és a kizsákmányolás ellen folyó küzdelem, a 
háború megtagadása, a béke propagálása költői vagy publicisztikai eszközökkel a 
20-as, 30-as évek német irodalmának fővonalában állt. A Thomas Mann által használt 
ironikus szó, a „Zivilisationsliterat” vagy „közéleti tollforgató” nemcsak Heinrich 
Mannra illett, hanem a német irodalom nagyszámú első vonalbeli reprezentánsára. 
Ez az irodalom a romantika letűnte után visszaesett provincializmusába, ahonnan 
a huszadik században emelkedett ki ismét, részben magas esztétikai teljesítményei, 
részben rendkívül intenzív politikai ihletettsége révén. A Weimari Köztársaság java 
irodalma felelősnek érezte magát mindenért, ami a világon végbemegy, mindenre fel
figyelt, belső és legsajátosabb ügyének tekintette az emberiség és a béke ügyét. Nem  
szükséges talán a Német Kommunista Párt és a német munkásmozgalom szerepére 
utalnunk ennek az attitűdnek a kialakításában a szocialista vagy ahhoz közelálló, 
de nem szocialista írók esetében is. Heinrich Mann tehát nem állt egyedül élénk poli
tikai érdeklődésével, műveinek átpolitizáltságával, noha elöl járt abban, milyen pró
fétai szemmel tudta felfedezni még megjelenésük előtt az idő méhében pihenő jelen
ségeket. Utólag visszanézve rá, prófétikus az olyan regénye, mint a „Zwischen den 
Rassen”, a „Fajok között”, az olyan alakjai, mint Professor Unrat, Diederich Hess
ling, az öngyilkos entellektüelek, a hatalomvágy megszállottjai, prófétikus Henrik ki
rály alakja is, a nagy, tetterős humanistáé, népvezéré és egyesítőé, akinek el kell jönnie.

Heinrich Mann maga is az egyesítők, a nemzetek közötti egyetértés megteremtésén 
fáradozók közé tartozott, és hogyha ma lerójuk iránta tiszteletünket, e tisztelet nem
csak a kivételes képességű írónak, hanem az ernyedetlen közéleti toliforgatónak, 
gonosz és elnyomó hatalmak bátor ellenfelének, békeharcosnak is szól. Mint aktív 
humanista nem érte be a legszebb gondolattal, a legcsillogóbb szóval. A gondolat 
és a szó értékét azon mérte le, követheti-e, következhetik-e belőle a tett. Az irodalom 
és költészet feladatát a szépség megteremtése mellett abban látta, hogy előkészítsen 
a tettre, hogy megadja a lökést az aktivitáshoz. Rousseau és az enciklopédisták elő
készítették, a nép pedig megvalósította a forradalmat. Nem csupán azért valósította 
meg, mert éhezett. Koplalnia kellett évszázadokon keresztül, de akkor lázadt fel, 
amikor a szellem emberei ráébresztették, hogy méltánytalanság történik vele, hogy em
beri jogaiba gázoltak azok, akik elvették szájától azételt. A szellem feladata nemcsak 
az, hogy felismerje és kimondja az igazságot, hanem hogy egyben kiharcolására indít
son. Ebből a szempontból Heinrich Mann még a csodált Goethét is megbírálta. Miért 
csak „a nagy pogány” ? — kérdezte — Miért nem „enciklopédista és forradalmár” ? 
Az eszméknek, a szellemnek, az irodalomnak, amely szavakba foglalja őket, történe
lemformáló szerep jutott. Az írástudók felelőssége ez. „A szellem széttagol és egyen
lővé tesz; az erőszak száz várának romján keresztül nyomul előre az igazság és az 
igazságosság végső érvényesítése felé, beteljesítésük felé, ha ez maga volna is a halál.”3

3 Geist und Tat (1910).
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Heinrich Mann nevéről és tevékenységéről ezekben a napokban megemlékeznek 
az egész világon. Születésének századik évfordulóját megüli valamennyi szocialista 
ország, élén a Német Demokratikus Köztársasággal, amely méltán tekinti legsajá- 
tabb ünnepeltjének a nagy alkotót. Ez az állam, nem sokkal megalakulása után, 
Heinrich Mannt koszorúzta meg legnagyobb irodalmi díjával, a nemzeti díjjal; ez 
hívta meg az agg írót az újjászületett Művészeti Akadémia elnöki székébe, hogy mint
egy kárpótolja is azért a hasonló elnöki székért, amelyből 1933-ban távoznia kellett. 
Ünnepli Heinrich Mannt a másik német állam is, szülővárosában, Liibeckben ; ünnep
ük francia barátai ; s valószínűleg nem feledkeznek meg róla Amerikában sem, ahol 
meghalt. Elhagyatva halt meg. Sikerből és ünnepeltetésből, ami öccsét Amerikában 
körülvette, neki nem jutott. Egy önéletrajzi levelében írta 1943-ban, kaliforniai tar
tózkodása idején : „Franciaországtól egész életem folyamán csak jót kaptam. Szeretem 
mint történeti jelenséget egészen utolsó előtti napjaiig. A Szovjetuniót teljes jelené
ben szeretem. Közel áll hozzám — és én hozzá. Tömegesen olvas engem, segít, hogy 
megéljek, s én úgy nézek rá, mintha már az utókorom lenne, amely ismer engem.” 
Utókoraként tiszteljük mi is az írót, a humanistát, a német nyelvű európait. Tisztel
jük műveiért, becsüljük mint a közéleti toliforgatás bajnokát, mint profétikus alak- 
teremtőt és igehirdető prédikátort.

Thomas Mann-nal való kapcsolatának ma már könyvtárnyi irodalma van. S a mél
tatok esztétikai egybevetésében természetesen Heinrich Mann húzza a rövidebbet, 
ha világnézeti, politikai szempontból öccse fölé is kerül. Az ilyen összehasonlítás, azt 
hiszem, szimplifikál. Az igazság az, hogy a két testvér az írók más típusába tartozott. 
Thomas Mann „varázsló” volt: öregkorában családja nevezte így. Amihez hozzányúlt, 
bűvöletes fénybe vonta. Heinrich Mann is értett a varázsoláshoz, de varázslatain is 
átütött alaptermészete : az igehirdető prédikátoré. A lobbanékony és haragos próféták 
közül való volt, akiket megköveznek, hal gyomrába zárnak, kinevetnek, akiket sokan 
nem hallgatnak szívesen, de akik az igazat mondják, mindig kereken az igazat. így 
kell megértenünk jelentőségét.

M é r l e g
B O J T Á R  E N D R E

V e rse le m z é s
— Tandori Dezső: Hommage —

Minden műalkotás rétegekből álló, strukturált, egységes egész. E rétegek egymást meghatározó 
kapcsolatban vannak, s az értékelés szempontjából hierarchizáltak. Ez azt jelenti, hogy felesleges 
és semmitmondó a mű minden rétegének leltárszerű számbavétele, s mindenfajta interpretáció 
—  a hozzáértő „egyszerű” olvasás ugyanúgy, mint az elemző kritika — a művek azt a kompo
nensét, szervező központját, esztétikai gesztusát fogja fel először, mely egyúttal a műalkotás 
értékhordozója is, s amelyet azután vagy igazol az aprólékos elemzés, vagy nem, s ez esetben 
új nyomon kell elindulnia. Persze, hogy egy elemzés helyes-e vagy sem, igen nehéz eldönteni, 
mert minden bebizonyítható. Az a szemrehányás, amit Friedrich Schlegel Herdernek tett, ma
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is telibe talál: „Die Methode, jede Blume der Kunst, ohne Würdidung, nur nach Ort, Zeit und 
Art zu betrachten, würde am Ende auf kein anderes Resultat führen, als dass alles sein müsste, 
was es ist und war.”1 Az önkényességnek ezt a kockázatát azonban vállalni kell: néha a kritikus 
szertelen belemagyarázása ugyanolyan beszédes vallomás egy nemzedékről, mint korábban 
a szürkék elé terített vörös futószőnyeg volt.

A vers k ö rü ljá rá sa
H om m age

K i  s z e d i össze  v á lto tt lo v a it ,  
ha e lh u lltak , k i  vesz i a  n y a k á b a ? 
k i  te s z i  m eg m ég e g ysze r  a z  u ta t 
é rtü k , v issza fe lé , h iába  ?
K ardé l-n yarga lásod  k é t  o lda lán  
m ég  k e tté sze lv e  is  e z  á lla to k  
h o zzá d  lassu lt m ú lá su k k a l b evá rjá k , 
am íg  k id ő l utolsó h á ta so d :

m o st m ég, nem  deszka-fö ldes-á lru h ásan , 
visszan ézh e tn él e hü lő  v e té s re  — 
h o g y  zo k o g á s  k o c k á zzo n  k o pon yádban , 
kopogjon  tö r t szem ü k  d ió verése .

A modern kelet-európai líra fejlődésvonala a második világháborúig a szimbolizmus—avant
gárd—katasztrofizmus címszavaiban ragadható meg. Az utóbbi lengyel eredetű terminus az 
optimista, társadalmi érdeklődésű avantgárd után, a harmincas évek elején színre lépő költők 
szétszórt nemzedékét jelenti, akik a közelgő katasztrófát megérezve, gondolati költészetükben 
elfordulnak a kegyetlenné váló társadalomtól, s a halállal szembekerülő ember örök, időtlen 
kérdésein meditálnak. Poétikájukban ezek a lírikusok közelebb állnak a szimbolistákhoz, mint 
az avantgardistákhoz: az avantgárd önteremtő ürességével, naiv, jövőre szegezett tekintetével 
szemben a katasztrofista líra tele van az egész emberiség kultúráját megmozgató bonyolult illúziók
kal, mítosz-újraértelmezésekkel, szimbólumrendszerekkel. Az avantgárd vers maga teremti meg
értésének törvényeit, rejtvényei legtöbbször kizárólag magának a versnek az elemzésével meg- 
fejthetők; a különböző izmusok sokszor felhánytorgatott érthetetlenségének ez a gátlástalan 
egyszeriség az oka. A katasztrofizmus ezzel szemben visszatér a kötött versformákhoz, a vers 
tartalma diszkurzíve is kifejthető, újra tudni lehet, „miről szól” a vers (nem véletlen, hogy a fel
melegített terminusok kedvelői neoklasszicizmust emlegetnek). Az avantgárd „érthetetlen” 
versével szemben a katasztrofista líra műveltséget igénylőén „nehéz”, bonyolult. Természetesen 
a katasztrofisták tanultak az avantgárdtól is, elsősorban metafora- és képépítkezést.

A magyar lírának a katasztrofizmus egy nagy költőt adott: Weöres Sándort, s szemben például 
a lengyel, a cseh költészettel, az irányzat nem olyan egyértelműen kitapintható, bár úgy gondolom, 
hogy Hajnal Anna, Kálnoky László, Rónay György, Jékely Zoltán, Radnóti Miklós és Vas 
István szerepe a magyar irodalom történetében, de a késői József Attila és Babits lírája is csak 
ezen az irányzaton keresztül érthető meg. A katasztrofizmusnak a háború után is akadtak foly
tatói, mindenekelőtt Nemes Nagy Ágnes és Pilinszky János.

Tandori Dezső verse ehhez a poétikához kapcsolódik. Esztétikai gesztusát, szervező közép
pontját e vers- és gondolatrendszer kellékei között kell keresnünk, ugyanakkor arra a történelmi 
kontextusra is jól odafigyelve, mely az örök katasztrofista mondanivalónak új, nagyon is időbeli 
jelentést, korhoz szóló aktualitást kölcsönzött.

A v ersszerk eze t

Nyilvánvaló, hogy a metrikai rendszer a mind magasabb szinteken mind gazdagabb variációs 
lehetőséget kínál, s ezért felfelé haladva egyre kevesebb kötött formát találunk. Tehát míg szabá
lyozott verssor igen sok van, már kevesebb a kötött strófaszerkezet (például Balassi-versszak, 
Himfy-strófa), s még ritkább a szabályos versszerkezet (például szonett).

1 Idézi: O. Walzel: Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dischters, Berlin 1923. 113.
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A Tandon által alkalmazott versszerkezet ( 4 + 4 + 4 + )  nem kötött forma. Mégis, valamit 
már a hármas szerkezet is sugall. A versszerkezetre is érvényes Gáldi László megállapítása: 
„aránylag ritkák a magyar költészetben a háromtagú periódusok”.8 Annál gyakoribb a 4x4-es  
szerkezet. Elenyészően kevés (4+4+4)-es versei egyikének Babits ezt a címet adja: „ E g y  rö v id  
v e r s ” . A 3 X 4-es szerkezethez a kötött verstípusok közül legközelebb a (rondeau) 13 soros Rondel 
hosszabb változata áll (4 +  4 +  5), melyről azonban tudjuk, hogy a XIII. században még négy 
versszakból állott. A három versszakos 12 soros versek között különböző típusokat fedezhetünk 
fel:

a )  azok a versek, melyeknél a versszerkezetnek nincs különösebb jelentősége. Ide tartoznak 
elsősorban a népdalihletésű, hangvételű versek (például : József Attila szegényember-versei kö
zött kettő is; Weöres: Barbár dal; Uö.: Fűország (baskír sirató); Nagy László: Liliomdal, illetve 
a hangulat- és reflexivversek, helyzetdalok, bár ezek legtöbbje is szomorúságot, elesettséget, be- 
fejczetlenséget áraszt (például: Rónay: Őszi képek; Kálnoky: Kisvárosból; Csoóri: Betegség; 
Ősi botrány; Weöres: Éj és nap között; József Attila: Reménytelenül; Szécsi: Nyár; Pilinszky: 
Kánikula.

b )  azok a versek, melyeknek első versszakát a harmadik valamilyen formában megismétli, 
például jelentésében variálja (A B A’), vagy ritmikailag (gyors — lassú — gyors). Pl.: Szécsi: 
Hazatérés; Hajnal Anna: Öröm, aranykard; Tornai: Árnyékos vadvizek.

c )  a crescendo-versek, melyek végén felkiáltás van. Például: Pilinszky: Jelenések VIII. 7; 
Nagy László több verse.

d )  azok a háromszakaszos versek, melyek tulajdonképpen négyszakaszosak. A költő külön
böző fogásokkal elvágja versét, s a negyedik versszak szünet lesz, csend. Néha ezt még írásjellel 
is jelzik, mint például József Attila a — —” jellel (Vas-színű égboltban), vagy Rákos Sándor
kipontozva a strófányi szünetet (Éjfél a szőlőben). Más példa: Csanády Imre: Kitérő; Weöres: 
Orültekháza.

Mindezektől a típusoktól különböző g o n d o la ti  v ers  csak igen kevés akad. Ezek a kevesek 
viszont hangvételükben, problematikájukban szinte kivétel nélkül a Tandoriéhoz hasonlatosak: 
Vas István kis ciklusa (A mérgezett vetés; Romanus sum; Majd századok után; Az ős aljasság), 
ugyanúgy mint Weöres Orbis pictus-ának egyes darabjai: A semmi; Álomvidékek; Emlékezés; 
A múlt naplója; Búcsúzó; Tornai: Kiszáradt legendákban; Uö.: Divertimento; Ágh István: 
Mire való; Nagy László: Születésnapra; Szécsi M.: Köveket, ércet; Nemes Nagy: Madár; 
Weöres: Halottak hídja.

A 3 x4 -es  versnek ez a különösen a gondolati lírában tapasztalt ritkasága arra enged követ
keztetni, hogy — triviálisan fogalmazva — egy gondolat kifejtésére kevés 12 sor, hacsak éppen 
nem a befejezetlenséget, a tragikus hiányt, a gyötrő bizonytalanságot akarja érzékeltetni a 
költő.

Ennek legegyszerűbb módja nyilván a vers befejezetlenül hagyása lenne. Zenei analógiával: 
egy négyszakaszos verset felfoghatunk a tonika—domináns—szubdomináns—tonika akkordsor 
megfelelőjének. Ha a záró tonikát elhagyjuk (elméletileg: gyakorlatilag ezt csak a zenemű félbe
szakításával lehet megtenni), akkor befejezetlen, tragikusan disszonáns kicsengése lesz a műnek.2 3 
Tandori azonban nem így jár el. Ő a verset befejezi: az utolsó két sor mintegy poénként csattan, 
előtte még a gondolatjellel érzékeltetett hatásszünet is ott van, s a vers egészének trocheusi— 
jambusi váltakozó ritmusát élesen zárja le a 11. sor nekilódult két anapestusa (zokogás, koponyád) 
és a 12. sor szabályos jambusai. De hát ha nem a vers végéről, akkor honnan hiányozik egy 
versszak? A második és harmadik versszak határán elhelyezett kettőspont mutatja, hogy itt 
sem lehet törés. De még meggyőzőbb bizonyíték a nyelvtani szerkezet: az első versszak kérdő 
mondatai és egyes szám harmadik személyű igealakjai szemben állnak a második és harmadik 
versszak kijelentő és felszólító mondataival, egyes szám második személyű igealakjaival. Hogy 
a zenénél maradjunk: mintha az első versszak tonikája után a második szubdominánsa, valamint 
a harmadik tonikája előtt hiányoznék a domináns messzelátó dinamikus akkordja. A m e tr ik a i  
v e r s s z e r k e z e t  hárm as ta g o lá sa  é s  a  ritm ika i— sze m a n tik a i v e rssze rk e ze t k e ttő s  tag o lá sa , á lta lá b a n

2 Gáldi László: Ismerjük meg a versformákat, Bp. 1961. 151.
3 Ehhez 1. ,,A társadalmi tudat formáinak modelljei. Kerekasztal-megbeszéiés”, elsősorban 

Vitányi Iván és Lendvai Ernő előadását, Valóság 1969. 4. sz.

20



a  k é s z  fo rm á k  hárm asságán ak  és a  versben te r e m te tt  fo rm á k  k e ttő s  sze rk e ze té n e k  a  szem b eá llítá sa  
a lk o tja  a z t  a  fe szü ltsé g e t, m e ly  a  vers m inden ré tegén  vég igh ú zód ik , s  a m e ly re  a  vers d rám aisága  
ép ü lt, a m ely  a z  H o m m a g e  e s z té tik a i  g esz tu sa .

A X X . s z á za d  lovai

A ló évezredek óta szereplője a művészetnek, az emberi világ egyik archetípusa. A XX. század 
irodalma toposzt faragott belőle azáltal, hogy az „élet—halál” kettőshöz kötötte. A ló rend
szerint az életet, a halállal viaskodó, p u sztu ló  v a g y  e lpu sztu lt é le te t  je le n ti. Gépzajos századunk
ban a ló mindinkább a természetes élet, a modern nagyvárosi civilizáció által egyre inkább 
kiszorított természeti világ szimbóluma lett. Nem véletlen, hogy a modern magyar líra nagy 
szintézisversének, Kassák Lajos költeményének már a címe is így hangzik: „A ló meghal. . ,”4 

Természetesen még ennél jóval rögzítettebb toposznak is sokféle árnyalatot, jelentést kölcsönöz 
a vers konkrét szövete. A mai magyar líra jelentősnek tartott köteteit ebből a szempontból 
átnézve, nem vállaikozhatom az idézetek interpretálására, hiszen a költők mindegyikének egész 
poétikai rendszeréről kellene szólni. A „ló — halál — élet” különböző jelentéseinek megkülön
böztetését és a Tandori-verssel való összehasonlítását az olvasóra bízva csupán néhány részletet 
idéznék :

„lovakat, lovakat álmodom én: 
merednek homokdomb tövén, 
nikkel fehéren megiramodnak, 
porban, sugárban forognak.”

(Tornai: Most nem gondolok a halálra) 
„Füst-nyakú lovakra száll fel az öröm, 
a mindennapos vágta elmarad.”

(Csoóri: Négy önarckép, emlékezetből) 
„Itt futott el minden a szívem mellett: 
a március végi szél, apám parázslófejű lova: 
itt futottak el harmatos-lábú pajtásaim 
a föld nagy örömével.”

(Csoóri: Szálltak az aranyfácánok)
„Odahagyod a tornácot 
kéményfüstöt tetőráncot 
papot mestert és fináncot 
Habos ménesekre nézel 
villogó fehér sörénnyel 
átúsznak a vizen éjjel”

(Weöres: Gradude VII)
„Meséből ő a Fehér ló, 
növendék fia vagyok én, 
törvényt és könyvet hord elém 
gyöngy-tüzü állkapcsai közt.”

(Nagy László: Ha dong a föld)
„de két sújtás közé képzelt életem ezért szeretlek, 
etetlek jó gyönyörökkel, a méltó gond is a miénk, 
hogy útján a hű lovasoknak hirtelen tovább rohanjunk, 
tovább e jelen-világon, villámló karokon át, 
tovább a reményen, ha a lehetetlenért is tovább”

(Nagy László: A Zöld Angyal)

4 A Kassák-vers szép elemzését — „ló-szempontból” is — 1. Csűri Károly: „A ló meghal, 
a madarak kirepülnek” c. Kassák-költemény emblémaszerkezete. Irodalmi és Nyelvi Közlemé
nyek. 1968. 2. sz. 129— 154.
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„Mert végül semmi sem marad, 
csak az angyalok s a lovak.”

(Nemes N agy: A Lovak és az angyalok)
„Apám riadtan alszik ottbent, apám dadogó álma fáj.
Egy lófej néz az ablakán be, zablája vasból vert sugár.
Ez a ló, ez a ló hurcolta meg a háborúban,
patkója helyén éles gránát, nyakán babéros koszorú van.”

(Csoóri: Falusi árnyképek)
„Gyilkos kopár vidék ez itt, 
fussunk innen tova.
Ma boldog földre érkezik 
A lovag és lova.
A tolvaj búvik és szökik, 
a gyáva megszalad — 
büszkén vonulnak el, akik 
megvívták harcukat.”

(Benjámin L. : A lovag és lova)
„Halállal élek, nem a kenyérrel, 
fejbelött mének szédületével!”

(Nagy László: Halállal élek, nem kenyérrel)
„lényemet édesre kurvította dödögéstek cukros zenéje 
zokoghatott hazám, világom: a fű, a víz meg a szél 
arcotok mágneses napom lett, mámorító dobotok a holdam 
vakmerő lelketek rémült, meglovagolta gerincemet a láng 
szájtépő zablátok rogyasztotta tomporom a földre 
röpített üstökösök útján sarkatok érctaraja 
fényévek távoli inaimtól jajgat legyőzve 
rohanók istene vagyok, éhes, eleven idol 
barbárok csillaga, vértavak habverője a lábam 
iramodó sóhaj, nyíl sziszegése fésüli rémült sörényem”

(Nagy László: Búcsúzik a lovacska)
„Mi történt volna: ez volt életem.
Csukott szem. Nyílt száj. Állandó csoda.
Láthatatlan hegyek. Hab. Lótetem.
Rét. Völgy. Posvány. Virágzó laboda.”

(Weöres: Önéletrajz)

Tandori ezt a képlékeny toposzt tovább gyúrta. Hogyan? Versében a lovak áldozatok, az 
életen át tartó bűnös vágta áldozatai. Helyben vagyunk, illetve a bűneikért lakoló áldozatoktól 
már csak egy pszichológiai-szemantikai ugrás magával a bűnnel történő azonosítás. A költő 
ezt az azonosítást magában a versben „csinálja meg”, de úgy, hogy a „lovak” szétválaszthatat- 
lanul jelentik a „bűnt” és a „bűnben eltöltött életet” . íme, mit tudhatunk meg a lovakról magából 
a szövegből:

1. az ember nyakába veszi elpusztult lovait; a bizarr kép több szókapcsolatra utal:
a )  magáról a „nyakába vesz” kifejezésről a nyelvtörténész a következőket mondja: „Eredetileg 

azt jelentette ez a szólás, hogy ’fut, menekül valahova’.”5
b )  „nyakába veszi a lábát” ; itt nem csak a száguldást, sőt elsősorban nem is azt fejezi ki az 

utalás, hanem a „lábát” nyelvtanilag is, értelmileg is a „lovait” alakkal behelyettesíthető, ami 
azt sugallja, hogy mennyire szerves része volt a ló az embernek.

c )  terhet vesz a nyakába;
d )  magára veszi a bűnt.
2. kettészeltek a lovak ;

5 G. Nagy Gábor: Mi fán terem? Bp. 1965. 238.
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a bűn okozója maga a lovas: a „kardél-nyargalás” kifejezi egyrészt az út veszélyes voltát 
(„borotvaélen táncol”, „kardélen táncol”), másrészt azonban azt is, hogy a nyargalás kardélként 
hasítja ketté a világot, ezt festi a három ,,k” alliterációja : „kardél”, „két”, „ketté”.

3. a lovak az utolsó pillanatig élnek;
Tandori itt egy alapvető azonosításhoz jut el: a „ ló” hagyományos „élet” jelentését azonosítja 

a bűnnel, mely az embert egész életén elkíséri, mely tulajdonképpen az élet.
4. a lovak — hülő vetés;
A bűn drámája az európai keresztény szemlélet szerint háromfázisú: 1. a bűn elkövetése; 

2. vezeklés, bűnbánat; 3. megbocsátás, megváltás. Tandori erre a hármas szerkezetre utalva 
drámai feszültséget teremt azáltal, hogy ezt a formát megint csak kettős szerkezettel szembesíti. 
A bűn — vezeklés — megváltás utolsó tagja nála hiányzik. Az utolsó két sor „megcsal” remé
nyeinkben: nem azért kell visszatekinteni bűnben eltöltött életünkre, hogy bűnbánatot tartva 
feloldozást nyerjünk, hanem hogy mindörökké marcangoljon az önvád. A költö — valószínűleg 
öntudatlanul — még irodalmi allúzióval is nyomatékosítja mondanivalóját. A „vetésre”, de 
főleg a „zokogás” és a „dióverés”, felerősítve az egész vers ritmikai hasonlóságával, a „A vén 
cigány” sorssal viaskodó Vörösmartyját idézi („és keményen, mint a jég verése, odalett az 
emberek vetése” ; „mi zokog, mint malom a pokolban?”).

In terp retá c ió  I.

A katasztrofista líra (de a jelentős vers általában) ritkán felel közvetlenül a társadalom napi 
kérdéseire. Jelen esetben is primitív módszer lenne, ha Tandori társadalmi-nemzedéki helyzeté
ből vagy a magyar valóság hatvanas évekbeli állapotából próbálnánk az „Hommage”-t magya
rázni. Az áttételeknek különféle rendszerei vannak. A katasztrofista poétikák, így Tandori 
számára is elsősorban a kultúra jelenti azt a közvetítő közeget, amelyre célozni lehet, s amellyel 
mint a jelen esetben történik, vitába lehet szállni.

1955—56 után az egész kelet-európai irodalmat, közgondolkodást a múlttal való szembenézés, 
leszámolás jellemezte, az addig hátborzongató eufémizmussal hibáknak nevezett gyilkos bűnök 
nevén nevezése s a miattuk érzett önvád. A hatvanas évek közepére kezdett semmivé válni ez 
a közhangulat.

Tandori 1966-ban írta versét. Személy szerint nem lehetett oka bűntudatra: generációnkat 
a történelem megkímélte a lehetőségektől. Az előző nemzedék sorsának végső konzekvenciáit 
mégis Tandori vonta le. Bűntudata szociológiailag indokolatlan lenne, ha ő is a történelmi idővel 
mérné magát. Aki a hibákat elkövető ifjúság, a jóvátevő férfikor és a felejtő öregkor sémájában 
képzeli el az életet, az minduntalan, újra és újra beleesik „a történelem csapdájába”. Tandorinál 
ilyesmiről szó sincs. 6  az ötvenes évek végének történelmi bűntudatát az ember egzisztenciális 
élményévé transzponálta. Verse ezért nem didaktikus kioktatása az előző nemzedéknek, hanem 
mindenkit, saját magát is alapvetően érintő lírai vallomás.

A z  idő tlen ség  b irtokában

A kelet-európai avantgárd líra művészeinek legnagyobb „vívmánya” a három idősík szabad 
válogatása; a múltnak és jelennek jövőbe állítása, s egy jövő-központú totalitás megteremtése 
volt.6 József Attila két sora fejezi ki legtömörebben e szemléletmód derűjét, optimista magabiz
tosságát: „Szeretnek majd ha eljövök, Szeretnek, mert közöttük voltam.” (Reggeli) Az ötvenes 
évek lírája megpróbálta felmelegíteni ezt a fajta jövőre-apellálást. Üres jövő-várásuk, jelen-hiá
nyos puffogó optimizmusuk úgy fordult visszájára, hogy 1956 után kénytelenek voltak ifjúságuk 
véres zászlós, most már kínzó múlttá lett éveivel foglalkozni. A korábbi jövö-központú emberte
len, rossz totalitás helyébe most egy múlt-központú, megint csak jelen-hiányos szemlélet lépett. 
E költészetnek egyetlen perspektívája van — a halál. A múlt éppen azért annyira kínzó, mert 
óvátehetetlen: egyre közelebb a mindent lezáró halál, a nagy semmi. Innen táplálkozik a fényes 
szellős-generáció legszebb verseinek megrendítő volta.

Tandori a történelmi idő hármas struktúrájával megint csak a kettős szerkezet ellenpontját 
szegezi szembe. Versében csak múlt és jelen idő szerepel. Az intonációs csúcspont a „most még”,

6 Erről 1. Bojtár Endre: A kelet-európai avantgarde költészet történetéhez, Valóság, 1969.6. sz.
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a jelen idő. A József Attila-vers különös igeidő használatához hasonlóan szokatlan szerkezet 
(„hozzád lassult múlásukkal bevárják”) a múlt felől ugyancsak a jelenbe mutat. A vers minden 
igéje nyelvtani jelen időben áll.

Az időnek azonban nemcsak efféle, a történelemből fakadó alapvető hármassága van, hanem 
kialakultak más, az emberi létben vagy különböző vallási és mitoszrendszerekben gyökerező 
(ugyancsak hármas) időfelfogások. Dmitrij Cyzevskyj tanulmányában többek között a barokk 
és a romantika időszemléletét hasonlítja össze. így ír: ,,Az időnek a barokkban — s általában 
a keresztény világnézetben — teljesen élesen elhatárolódó struktúrája van: 1. az id® kezdete 
a teremtésben — 2. a folyamat ritmusa — és 3. az idő vége — az utolsó ítélet. Az idő kezdetén és 
végén áll az isteni kegyelem, az isteni mindenhatóság, mely valamiképp megfosztja az időt nyo
masztó jellegétől.”7 Az efféle időszemléleten alapuló ,,élet-halál-öröklét” hármasság sem tudta 
kiiktatni a halált. A barokk messzehangzó, érchangú óraütései minden pillanatban figyelmez
tettek. Az ilyen költészet drámáját éppen az adja meg, hogy az öröklét, a „jövő” és az élet kö
zött túl nagy a távolság, s az utolsó ítélethez vezető út a halál kapuján keresztül vezet. Szépségét, 
fájdalmas drámaiságot pedig az kölcsönöz az effajta művészetnek, hogy a halál kikerülhetetlen- 
ségével újra és újra rádöbbent ember voltunkra. Mint Pilinszky János:

„Saját végeddel kérdelek: 
a gőggel égő évek, 
az olthatatlan büszkeség, 
ha végül úgyse véd meg, 
az egész életünk mit ér ?
Szólj, rovarok arája, 
ha öröklétre születünk, 
mért halunk meg hiába?

(In memóriám N. N.)

Tandori az „élet—halál— öröklét” hármasságot nem fogadja el. A halál nála „egzisztenciálisan” 
jelentőségét veszti: meg sem nevezi, hanem nagyszerű tabuval helyettesíti („deszkaföldes-álruhá- 
san”), melyben az is benne van, hogy a halál csak álruha, epizód az ember létében, mely nem is 
önmagában és nem is feltétlenül fenyegető. A „visszanézhetnél” feltételes módja a halált az életre, 
a jelenre vonatkoztatja. Csak akkor és annyira riaszt a deszka-földes álruha, ha az ember nem tud
ja számadását elvégezni, életének mérlegét egyensúlyba hozni. Tandori „materialisztikusabban” 
oldja meg a kérdést, mint a halált ugyancsak kiiktató, de az élet-öröklét kettősben az öröklétet 
hangsúlyozó Weöres Sándor:

, , Az áthatlan halált ne féld, csak délibáb, 
lárvádat szőtted itt, majd szőheted tovább, 
mindegy, itt-e, ott-e, álmodban szövögetsz te.”

(A barlang évei)

A halál érdektelenné degradálása épp ezt az erkölcsösen cinikus ,,mindegy”-et jelenti. Tandori- 
nál azt, hogy a halál fenyegető rémétől megszabadult időben, az öröklétben, az időtlenségben 
— nála a konkrét időtlenségben : a jelenben — kell élni, az lesz a fontos, amit itt és most teszünk.

A  v e r s  képsűrűsége

A sematizált szemléletességnek, akárcsak a gondolati versek legtöbbjénél, itt sem alkotnak egy
séges, Összefüggő réteget. A költő épp a kihagyások, felvillantások segítségével poentírozza 
versét. Az első két strófa mozgásban ábrázolja a visszatérő, majd a nyargaló lovast, illetve a haladó 
lovakat, míg az utolsó versszak m ozdulatlan  totálképpé áll össze. A versszerkezet hármas metrikai 
tagolásával a képi tagolás — mozgó, illetve időtlenül mozdulatlan szemléletességek — kettős 
szervezése áll szemben.

7 D. Cyzevskyj: К Máchovu svëtovému názoru (Mácha világnézetéhez.) In: Torso a tajemství 
Máchova díla, Praha, 1938. 140.
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A két első versszak felvillanásai után a harmadik versszak képe egységbe fogja mindazt, amit 
látnunk kell a világból: a jóvátehetetlen bűnökben eltöltött életet, a múltat, mely jelenné vagy in
kább időtlen, kikerülhetetlen sorssá lett.

Céloztam már arra a kép-építési örökségre, melyet az avantgárd hagyott a modern lírára. 
Az „Hommage” utolsó versszaka tipikusan „szürrealista” képet idéz fel. Az út két oldalán ketté- 
szelten lovak haldokolnak, melyek persze nem — mondjuk — egy csata esetlegessége szerint 
hevernek szerteszét, hanem hátborzongató vetésrendben. A kép másik főszereplője a 3. sorban 
megjelenő csontváz. A halál, a haldoklás mint lá tv á n y  ott lebeg a versszak minden sorában, anél
kül, hogy a költő egyszer is megnevezné (1. sor: deszka—földes—álruha; 2. sor: hülő; 4. sor: 
tört szemek). A harmadik sor azonban konkrétan m egm u ta tja , szemléletessé teszi a halált. Két 
„műfogással” : 1. koponyája csak csontváznak van. Az embernek, még a halott embernek is feje 
van, agya van („rendüljön meg a velő agyadban”), 2. a „A zokogás rázzon” kifejezést Tandori 
átalakítja. A „zokogás”-t megszemélyesíti, ezzel mintegy kozmikus méretűvé tágítja a képet, a 
zokogás fölébe emelkedik az egész iszonyú tájnak, másrészt a „rázzon” ,,kockázzon”-nal helyet
tesítése felidézi a csontkockákkal embersorsokért játszó halál, legalábbis a barokk óta oly jól 
ismert képét. A lótetemvetés és a zokogástól rázkódó csontváz mellé társul a tört szemeket ér
lelő diófák víziója, s a „végeredmény” egy olyan „szürrealista” kép, melyhez hasonlót a magyar 
lírában — Vörösmarty látott „az emberfaj sárkányfog-vetemény”). A kép belső feszültségét csak 
fokozza bizonyos idillikus elemek kontrasztos felhasználása: a munkája végeztével a vetésre vissza 
néző jó gazdára, valamint a szelíd, pihentető árnyat adó diófára gondolok.

A borzalmas, mozdulatlan tájképet a költő a mély magánhangzók (o, á) monotóniájával és a 
zárhangok (k, g, p) sorszerű kopogásával zárja le.

A  m e ta f iz ik a i  m inőségek

Természetesen az eddig elemzett fogalmak — bűn, önvád, élet stb. — ingardeni kifejezéssel élve, 
szintén metafizikai minőségek. De nem lesz érdektelen azt sem megvizsgálni, miként éri el a költő, 
hogy metafizikai mondanivalóját ne csak „egyéni fájdalmának” érezzük (mint az gyakorta törté
nik a megelőző költőgeneráció még legjobbjainál is, akik emiatt még akkor is a földön maradnak, 
amikor az égi titkokat próbálják nyitogatni, hogy miként kapnak az örök minőségek általános 
emberi érvényt. A lényegénél fogva személyes líra egyik alapproblémája ez. T. S. Eliot többek kö
zött ezért írja egyik korai esszéjében: „Egy művész fejlődéstörténete: örök önfeláldozás, a szemé
lyiség örök kioltása. ( . . . )  A költészet nem a szenvedélyek zsilipéinek felnyitásából áll, hanem el
zárásából, a költészet nem a személyiség kifejezése, hanem a személyiség megszüntetése. ( . . . ) 
A művészeti élmény személytelen.”8

Tandori versének már a címe is valami általánosra, az Emberre utal. Az „Hommage” szótári 
jelentése a következő: „1. hűség-ígéret, hűbéri hódolat vagy kötelezettség; 2. hódolat; 3. tisz
teletből adott ajándék; 4. tiszteletnyilvánítás, hódolat; 5. tiszteletteljes hódolat, tisztelet”.9 Köz
ismert az „hommage á” szerkezet, mely az ajánlás nemzetközi formulája. A Tandori-vers címé
ben a tiszteletadás meghatározhatatlan, illetve az Embernek szól, Az „hommage” általános jelen
tését csak erősíti, hogy a szó etimológiailag az ,,homme”-ból (ember) származik.10 11

Az összemberi szintre emelésnek ez csupán az egyik eszköze volt. A költő a lehetséges igei 
személyalak közül csak kettőt használ, a második és a harmadik személyt. A kettes — hármas szer
kezet szembeállítása itt úgy mutatkozik meg, hogy mindkét igealak a jelen sem lévő első személyre 
vonatkozik. Az első versszak harmadik személyű formái költői kérdésben jelennek meg, míg a 
többi, második személyű alak vagy önmegszólítás, vagy az ún. általános alany kifejezésének egyik 
nyelvtani lehetősége. A költő személyének ilyen elszemélytelenített kettéosztása drámai feszültsé
get eredményez, a magában beszélő, háborgó lelkű ember képét idézi fel.

Ugyanerre az eredményre jutunk, ha az olvasóra tett hatás szempontjából próbáljuk vizsgálni 
a kérdést. Hankiss Elemér terminusait használva,11 az olvasó először megszólítónak, majd meg-

8 T. S. Eliot: Hagyomány és egyéniség. In: Hagyomány és egyéniség. Bp. 1967. 561.
9 Eckhardt Sándor: Francia—magyar szótár. Bp. 1960. 987.

10 A. Scheler: Dictionnaire d’étymologie française. Bruxelles, 1888. 272.
11 Hankiss Elemér: Kihez szól a vers? Kritika, 1968. 11. sz.
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szólítódnak érzi magát, de külső szemlélőnek is: az utóbbit a költő úgy éri el, hogy az olvasót 
állandóan kibillenti a megszólító, illetve a megszólított szerepéből. Mintha egy filmfelvevő gép 
hol a jelenben lévő, a múltra visszapillantó lovasra, hol a múltban lévő, a jelen felé haladó lovakra 
irányulna. A múlt és jelen összefonódását, a két pólus közti villódzást így erősíti a költő. Ebből a 
szempontból teljesen szabályosan hullámzik a vers:

K i . . .  Lovas
. . . elhulltak lovak
k i . . .  Lovas
értük . . .  lovak

. . . nyargalásod 

. . . állatok 
hozzád . .  . bevárják 
. .  . .  kidől . . .  hátasod

Lovas
lovak
lovas- lo va k  
lo va k -Lovas

visszanézhetnél. .  . vetésre 
. . .  koponyádban 
. . .  szemük . . .

X
Lovas — lo v a k
Lovas
lovak

Drámaiságnak és fegyelmezett, konstruktív zártságnak, az általános emberi problémának és az 
öntépő személyességnek ez az egész versen végigvonuló egysége itt fedi fel magát talán a legmeg- 
foghatóbban.

In te rp re tá c ió  II . és é r té k e lé s

De vajon mi az é rte lm e  a kész hármas és a teremtett kettős szerkezetek ilyen drámai feszültségé
nek? Hogyan fejezhető ki diszkurzíve az esztétikai gesztus?

Túl a vers egyes rétegeinek jelentésén, a vers egésze olyan szemléletről tanúskodik, mely tagadja 
a kész formák világát, a megkövesedett dolgok porosz falát, s az emberi létet drámai teremtésnek 
fogja fel.

Szándékosan beszéltem Tandori Dezsőnek csupán erről az egyetlen verséről. Nem azért, mert 
véletlenül ez volt az első vers, amit tőle olvastam, nem is azért, mert a strukturalista jellegű elem
zés izoláltan, összefüggéseiből kiragadtan szemléli a művet (ez ugyanis nem igaz), hanem azért, 
mert az „Hommage” Tandori „Töredék Hamletnek” című kötetében különleges helyet foglal el. 
A kötet nyitó verse, de a továbbiakban hangvételükben, megoldásukban gyökeresen más művek 
követik. A kész formákra való szüntelen utalás a kapott örökségről beszél, melyen az ember nem 
léphet túl naivul, a múlt bűneivel terhes jelenről, melyet drámai küzdelemben tehetünk sajátunkká, 
de amelyet vállalnunk kell, ha — a halál legyőzésével — értelmet akarunk adni életünknek. Az 
„Hommage” nem csak Tandori egyik korszakának záró verse — mely korszakból egyedül ez a 
a vers került be kötetébe —, hanem felelet az előző generáció kérdéseire, következetes, tiszta hangú 
felelet, s ilyen értelemben az egész magyar líra egy korszakának lezáró szintézis-verse.

Térjünk vissza egy pillanatra kiindulópontunkhoz, az értékeléshez, nehogy az a benyomás ala
kulhasson ki, hogy az interpretátor — az egy igaz elemzésre felesküdve — valamiféle (tudományo
san) gyermeteg naivitásban leledzik. Nem véletlen ugyanis, hogy az „Hommage” melyik rétegé
ben véltem felfedezni a központi szerkezetet, s még kevésbé, hogy azt hogyan interpretáltam, érté
keltem. Igaza van az elemzés egyik legkiválóbb lengyel képviselőjének, amikor azt írja: „Ha azon
ban azt kívánnánk tudni, hogy konkrétan milyen jellegű az irodalmi üzenet eme központi struk
túrája, bizonyára szerfölött különböző válaszokat kapnánk. A nyelvészeti poétika hívei számára 
ilyen középpont az adott költői szövegben (és csakis ebben) kikristályosodó nyelvi értékek rend
szere, mely azoknak a lehetőségeknek az idiomatikus kiaknázása, melyeket az adott nemzeti 
nyelv rendszere nyújt különböző — prozódiai, nyelvtani, lexikális-szemantikai, szintaktikai — 
szintjein. A pszichoanalitikus irányzat képviselői azt felelnék, hogy a mű kristályosodási közép
pontja egy tudatalatti ’komplexus’ vagy — más felfogás szerint — egy ’archetípus’ szimbolikus 
ekvivalenseinek meghatározott együttese. Az egzisztencialista fogalomkörben otthonos inter-
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pretátor számára a mű tovább nem redukálható struktúrája az általa kifejezett ’egzisztenciális 
szituáció' lenne. A szociológiai érdeklődésű kritikus értelmezésében viszont ezt a struktúrát azon 
társadalmi körülmények magyarázata szabná meg, melyek között a szerző él. Nagyon is jól elkép
zelhető egy ugyanazon mű számos ’több nyelvű’ interpretációja, melyek mindegyike felfedez a mű
ben egy sor más és más — végső rendet. Mert a mű lényegében nem stabil struktúra, mely egyszer 
s mindenkorra desifrírozható, melynek el lehet jutni szilárd magjához, centrumához. Ugyanis 
több ilyen centrum is lehet, s közülük mindegyik nagymértékben azoktól az interpretációs előfel
tételektől függ, melyekkel a műhöz közeledünk”.12 Ennek értelmében a fenti interpretáció is az én 
interpretációs előfeltevéseimtől függött, s egyes pontjain esetleg több köze van ezekhez az elő
feltevésekhez, mint magához a vershez. Ennek megítélése azonban már nem verskritika, hanem 
a kritikus — meddő vagy nem meddő — kritizálása.

M ű h e l y
Két v ilághábo rú  közti irodalm unk

kérdéseirő l*
ILLÉS L Á S Z L Ó

K a s sá k  é s  a z  a v a n tg á rd
A magyar irodalom története c. hatkötetes kiadvány — mint arra az elemző szakbírálatok 
rámutattak — olyan eredmény, amelyhez az összefoglaló munkák között a marxista hazai 
irodalomtudományban hasonlítható példa nincsen, s amely, figyelembe véve a baráti szocia
lista országokban folyó ilyféle munkák volumenét és készültségi fokát, bizonnyal mindenütt 
elnyerte volna azt a kiemelkedő elismerést, amelyet részben új kutatásokra épülő, részben ko
rábbi részeredményeket összefoglaló tudományos értéke, valamint felbecsülhetetlen pedagógiai 
és közművelődési jelentősége miatt kiérdemel.

Béládi Miklós a huszadik századi magyar irodalom alapvetően fontos áramlatainak és alkotói 
személyiségeinek bemutatásával vett részt e munkában, amelynek bonyolultsága egyaránt szár
mazik a forráskutatások természetesen érthető elmaradottságából a régebbi korok irodalmához 
képest, de ugyanakkor kétségtelen, hogy a modern korszak esztétikumot és ideologikumot alakító 
áramlásai is minden addiginál komplikáltabb kérdések elé állítják itt a kutató tudóst. A biztos 
ítélet kötelezettsége mellett összehasonlíthatatlanul nagyobb mértékben fenyeget e területen 
a tévedés veszélye, amely a történeti-politikai kutatásoknak a legjobb esetben szinkronban 
haladó voltából származó bizonytalanságokból is eredhet, új és új forrásanyagok szüntelen fel
tárásából, sőt adott korszakrészletek eszmetörténeti elvárásainak egyoldalú sugallataiból, vagy 
akár a jelenben is ható irodalmi áramlatok iránti esetleges megkülönböztetett szimpátia okozta 
mértéktévesztésből.

Azt hiszem, a szakma közvéleményét juttatom kifejezésre, amikor a felszabadulás után felnőtt 
és ma már középgenerációnak nevezhető irodalmárgárda soraiban a disszertáció szerzőjét az 
egyik legfelkészültebb marxista szemléletű kutatónak tartom, aki pontosan kitapintható irodalmi 
vonzalmai mellett is e szerteágazó terepen és nem mindig szilárd talajon, amelyet a század iro-

12 Janusz Slawinski: О. problemach „sztuki interpretacji” (Az „interpretáció művészetének” 
problémáiról) In: Liryka polska. Interpretacje. Kraków, 1966. 9.

* Béládi Miklós kandidátusi értekezésének opponensi véleményeit a modern magyar iroda
lom irányzatairól tett fontos megállapításaik miatt közöljük.
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dalma jelent, meg tudta őrizni a kiegyensúlyozott biztonságot, és ítéleteinek objektivitását. 
Széles körű műveltségről és nagy erudícióról tanúskodó írásai mellett az előttünk fekvő disszer
táció is meggyőzően tanúskodik erről, még akkor is, ha a tárgyalt irányzatok kompozicionális 
és tartalmi problémáktól nem is mentesek teljesen.

A disszertáció a két világháború közötti irányzatok küzdelmének vizsgálatát ígéri. Megvaló
sításában bizonyos mértékig többet is, kevesebbet is nyújt. A többlet elsősorban a történeti 
kiterjedtségben mutatkozik meg; a folyamatok rajzában a századelőig nyúl vissza időnként, s 
természetesen lépi át a felszabadulás határmezsgyéjét. Ezt úgy vélem, joggal teszi, hiszen a szellemi 
folyamatok nehezen szoríthatók a politikai történet mégoly fontos dátumai közé; s egészen 
nyilvánvaló, hogy a két világháború közötti korszak (amelynek irodalomtörténetileg mindmáig 
nem tudtuk jellegzetes megnevezését adni) minden korhoz kötött specifikuma mellett is szervesen 
illeszkedik mind regresszív mind progresszív áramlataival a magyar múltba. Noha az egyik 
tárgyalt alapvető irányzat, amely a konzervatív akadémizmustól, az üres frázissá vált népnem- 
zetiességtől a szórakoztató irodalomipar termékeiig terjed, a szóban forgó korban — mint a 
szerző jelzi — élő anakronizmus volt, higgadtan meg kell állapítanunk, hogy mégsem volt egészen 
anakronizmus, mert megfelelt egy mesterségesen, sőt a politikai brutalitás segédeszközeivel 
fenntartott társadalmi rendszer vezető rétegei igényeinek és ízlésének, sőt mi több: termékei 
behatoltak a középrétegek, a kispolgárság művelődési szféráiba (sőt esetenként még a dolgozó 
osztályokéba is), elegendő rátekinteni ma, több évtized után e széthullott társadalmi közép
rétegek könyvszekrényeire, könyvespolcaira, ahol Herczeg Ferenc díszsorozatai, Surányi Miklós 
áltörténelmi regényei, Nyírő József halinás kötetei, Gulácsy Irén művei, esetenként Mécs László 
versezetei — ne áltassuk magunkat ■— jelen vannak, a legjobb esetben ott porosodnak, Zsigray 
Julianna esetében pedig még csak porosodásról sem lehet beszélni.

Mint látható tehát, a Béládi nyújtotta többlet nemcsak a Horthy-korszak időhatárai előttre 
nyúl vissza, keresvén a porosz úton megrekedt és nehézkesen előrehaladó magyar társadalmi 
rendszer művelődéstörténeti övezeteiben az irodalmi tudatforma szerepét, hanem nagyon is 
fontos mai ideológiai küldetést tölt be, amikor elszámol, ha szabad így kifejeznem magam: 
leszámol a mait közvetlenül megelőző korszak egyik nagyon is mérgező és kártékony, egykor 
szélesen ható áramlatával, amelynek foszlányait, maradványait a disszertációnak, a kézikönyvnek 
ez a fejezete segít az értő olvasónak — és nemcsak az irodalomtudósnak — megvilágítani. Ezt 
a szerepét a fejezetnek azért bátorkodom hangsúlyozni, mert a miniatűr portrék találó, tudomá
nyosan megalapozott és megbízhatóan elhelyezett együttese művelődéspolitikailag akkor is 
igen jelentős, ha az irodalomtudományi szemlélődés horizontjáról a tárgyalt tartalom ma már 
jelentéktelenebbnek, súlytalannak tetszik.

Ugyanakkor ideológiai tartalmainál fogva ez az irányzat változatlanul tárgya kell hogy legyen 
a történeti, irodalomtörténeti vizsgálódásnak, mert az összefüggések tőle a disszertáció tárgyalta 
más jelenségeken is áthúzódnak, noha a kapcsolatok elemzésére a szerző talán kevesebb figyelmet 
fordított. A konzervatív irodalomban az egyik fő szólamot a nacionalizmus játssza, az „egyedül 
vagyunk” rögeszméje, a magyar finitizmus eszmevilága, a tragikus magyarság, a végvári sors 
képzetei. Mindez a hulló dzsentri, az ingatagnak érzett úri Magyarország szemhatáráról fogal
mazódott meg, de lehetetlen nem látnunk ez eszmekörök valamilyen kommunikációját, az ún. 
népi irodalom ideológiai zavaraival, még akkor is, hajói tudjuk, hogy ez utóbbiban a legjobbaknál 
még ez ingatag terminológiák is végül is valahol a nép, a dolgozó osztályok pusztulásával, az 
értük érzett aggodalommal függtek össze. A dzsentri Magyarország pusztulás-előérzetét, szo
rongó nyugtalanságát egy világ választotta el a pusztai nép, a cseléd-Magyarország néha remény
telennek látszott sorsából áramló pesszimizmustól, az elárvultság, a szigetre szorultság önemésztő 
gondolataitól, és mégis — különösen ha a népi írói áramlat vagy mozgalom szélesebb társadalmi 
előtörténetét vizsgáljuk, lehetetlen nem látnunk az egészségtelen korrespondencia, a tisztázatlan
ság számos elemét. Ügy vélem, hogy e problémát élesebb elemzés alá vethette volna a disszertáció, 
s a Szabó Dezső-i indítások jelzésén túlmenően érzékeny és finom elemzőkészségével rámutat
hatott volna az átszivárgóit romlandó elemre, anélkül, hogy ezzel csorbította volna a népi írói 
mozgalom adta rendkívüli érdemeket a demokratikus magyar szellemiség kialakításában, a népi 
Magyarország megteremtésében.

Mielőtt azonban a disszertáció harmadik nagy fejezete, a népi irodalommal foglalkozó rész 
felvetette további problémákat érinteném, néhány megjegyzést szeretnék fűzni a második részhez, 
amelyben a szerző a magyar irodalmi avantgardizmust, Kassák Lajos pályáját taglalja.
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Mindenekelőtt egy — a terminológiain túlnövő — kompozicionális kérdést gondolnék szóvá- 
tenni. A disszertáció a két háború közötti irodalmi irányzatok küzdelmét kívánja bemutatni, 
s ezt a konzervatív irodalom, Kassák Lajos költészete és a népi irodalom (ezen belül Illyés és 
Németh László, valamint Szabó Pál pályaképe) hármas tagolásában adja. Természetesen nem 
követelhető meg egy disszertációtól, hogy a korszak valamennyi irányzata valamennyi jelentős 
képviselőjének pályarajzát adja, a kérdéskör valamennyi részletét intenzíven tárgyalja. Béládi 
Miklós rendkívül hitelesen képes bemutatni a népi irodalmi mozgalom minden fontos kérdését 
a három kiemelkedő alkotóművész portréjában. Kassák Lajos költészetének, pályájának elem
zését nem kevesebb műgonddal, mély beleérző és egyúttal az objektív ítéletet lehetővé tevő 
távolságtartással végzi, minuciózus finomságú megfigyelésekkel hitelesíti.

A problémát itt abban érzem, hogy a Kassák-portré egyedül képes-e minden önértéke mellett 
is érzékeltetni a korszak egy egész irodalmi irányzatát, mégpedig az egyik legfontosabbat, a 
szocialista szellemiségűt. Ismeretes, hogy irodalomtudományunk mind ez ideig, több bírálat és 
kísérlet ellenére nem tudott más elfogadhatóbb felosztást nyújtani a két háború közrefogta idő
szakasz irodalmának rendszerezésére, mint éppen a politikai-ideológiait. Ezt veszi alapul a 
disszertáció szerzője is, s kétségtelen, hogy amennyiben nem lépünk, nem léphetünk fel az extenzív 
teljesség igényével, Kassák joggal szerepel a kompozíción belül megjelölt helyén, és reprezentál
hatja sok értékes vívmányával és gyengeségével együtt a szocialista irodalmi áramlat kibontako
zását, különböző fázisait, esztétikai és ideológiai problémáit. Ügy vélem, ha a szerző hasonlóan 
a konzervatív irodalmi irányzat és a népi írói mozgalom tárgyalásához, a teljes közeget érzékeltető 
szövegmezőben helyezte volna el Kassákot, úgy ennek a fent érintett követelménynek még jobban 
megfelelhetett volna; noha le kell szögeznem, hogy még a portré adta keretekben, sőt más fejeze
tekből visszautalva is nemigen maradt érintetlen olyan kérdés, amely a témakörbe tartozik. 
De bizonyos esetekben, úgy hiszem, mélyebbre lehetett volna hatolni, s így érthetőbben bonta
kozott volna ki a szocialista irodalom forrásvidékeinek természetrajza, metodikai és stiláris 
rokonsága a későbbiekben a népi irodalom dokumentatív-szociográfikus vállalkozásával, 
a párt és a korabeli művelődéspolitika, valamint a szocialista írói magatartás viszonylatai, a 
népfrontkorszakban bekövetkezett általános eszmei-esztétikai megújulás összetevői, mindezek 
összefüggése pl. éppen a népi írói mozgalommal, s végül a szocialista íróiság kritériumai a változó 
időben. Ismétlem: nem szeretnék igazságtalan lenni, és leszögezem, hogy maga a Kassák-portré 
igen sok adalékkal szolgál e kérdések megválaszolásához, másokat pedig a később tárgyalandó 
népi irodalommal, jelesül éppen Illyéssel kapcsolatban kell majd szemügyre vennünk.

Ami az avantgarde tárgyalását illeti, Béládi azon irodalomtudósok közé tartozik, akik a 
tények analízise alapján, egyoldalúságoktól mentesen történetileg szemléli ezt a jelenséget, ezért 
képes megmutatni azt a korszakos hatást, amelyet az áramlat és legjelentősebb képviselője, 
Kassák a magyar költészet alakulására gyakorolt, képes megbizonyítani a magatartásként fel
fogott avantgarde álképződmények romboló erejét és új törvények keresésére irányuló heves 
igyekezetét. „Sokáig idegen test volt a magyar lírában, ma egyik legszorosabban hozzánk tartozó, 
új égtájakat törvényesítő költőnk” — írja Kassákról Béládi, s ehhez legfeljebb azt a megjegyzést 
lehetne fűzni, hogy Kassák költészete nem ma vált ilyenné, hanem ilyen v o lt, csupán az irodalmi 
közszemlélet nem ismerte fel igazi természetrajzát. Kár, hogy a szerző kikerüli a vitát, amely 
a legutóbbi években több hullámban felerősödött Kassák körül, részben volt tanítványai, részben 
a nagy-realista esztétika egyes képviselői iniciatívájára. Ügy tetszik, e nézeteltérések változat
lanul a realizmus mibenlétének és korszerű értelmezésének gyújtópontja körül támadnak, céljuk 
nem az egyetemesség keresése, hanem a válogatás, a szelekció, az eredmény pedig esetleg a teljes
ség szegényítése. Kétségtelen, hogy a disszertáció kereteit szétfeszítette volna ez újabb kontro- 
verziák elmélyült analízise. Béládi maga sem törekedett az avantgarde fogalmának pontos meg
határozására, hol magatartásnak, hol stílusnak tekinti, írói hitvallásnak, világnézetnek, s e sokágú 
értelmezés lehet az egyik oka, amiért Kassák szféráján túl maga is szkeptikus az avantgarde 
szerepével szemben, noha, úgy vélem, mind az irodalomban, de főleg a század magyar képző- 
művészetében és zenéjében is sokkal nagyobb e lá tá s -  é s  á b rá zo lá sm ó d  hatóereje, mint azt az 
eddigi szakirodalomból megbizonyítottnak tudjuk. Utalnék arra, hogy annyi ellenérzés után, 
amellyel a marxista irodalomelmélet és esztétika a valóságszerű és nem valóságszerű látás- és 
ábrázolásmódnak a történetiségén való átvonulását kísérte, kétségbe vonva ugyanakkor a nem 
valóságszerű (vagy leegyszerűsítve: avantgarde) látásmód elvi lehetőségét az esztétikai realizmus 
megjelenítésére, most újabban egy marxista esztétika, Forgács László posztumusz műve ismeri
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el az objektív, illetve a szubjektív aspektusú, az összetartó jellegű és a széthasadó dinamikájú 
látásmód jelenlétét az esztétikai realizmuson belül. Azt hiszem, ha erről az alapállásról szemléljük 
a realizmus és avantgardizmus viszonyát, érthetőnek találjuk s elméletileg is igazolhatónak 
a nagy avantgardisták művészi teljesítményét. Világnézeti, szemléleti problémáik viszont éppoly 
sokszínűek lehetnek, mint a hagyományos realizmus mestereié.

Béládi Miklós disszertációjának gerincét azonban elsősorban mégis a népi írók mozgalmának 
bemutatásában kell felismernünk. Esztétikai ízlése, irodalmi vonzalma — úgy tetszik — az újabb 
magyar irodalom e nagy áramához köti leginkább, kutatói szenvedélye itt hatol a legmélyebbre, 
itt tör legszélesebb horizontra. E ponton azonban a tudósi alkat jellemzéséül meg kell említenem, 
hogy a minősítő rokonszenv sehol nem jelent Béládi Miklósnál egyoldalúságot, redukált érdeklő
dést a magyar irodalom más irányzataival szemben. Szemlélődésének éppenhogy egyik alap
eleme az egyetemességre való törekvés, az egész magyar irodalom folyamatában való értékelés, 
a világirodalmi vonulatok figyelemmel kísérése.

A disszertáció mintegy kétharmadát kitevő részt a népi írói mozgalom általános genezisét és 
fejlődéstörténetét felvázoló szakasz vezeti be, amelynek eszmei alappilléreit Révai, Lukács tanul
mányai, valamint a párt ismeretes 1958-as állásfoglalása képezik. A szerző a harmincas években 
szélesen szemlélődve jelöli ki a mozgalom megkülönböztetett helyét (ismeretes, hogy az emigrá
cióban élő marxista ideológusok is a két háború közötti kor legjelentősebb áramlatának tartották 
a népieket), ugyanakkor érzékeny figyelemmel mutatja meg a baloldal és a közép viszonylagos 
demokratikus tartalmú egységétől jobbra húzódó romlékony eszmeáramlatokat, amelyeknek 
kisugárzása, erezete időnként, esetenként átfutott e virtuális határon.

Az általános bevezetőt Illyés Gyula és Németh László pályaképe követi, s a népi írók prózájáról 
szóló rövid áttekintés után Szabó Pál portréja zárja a munkát. E zárófejezet kiválasztása tetszik 
számomra a leginkább vitathatónak, a korrekt, helytálló tárgyalás ellenére némileg inkább az 
irodalomtörténeti esszé övezeteiben marad, s kérdés, mennyiben adja jellegzetesebb illusztrálását 
a népi prózának Veres Péter, Tamási vagy éppen Kodolányi életművénél.

E halványabb részért azonban bőségesen kárpótolja a disszertáció tanulmányozóját az Illyés- 
és a Németh-pályakép. Különösen ez utóbbiban Béládi teljes esszéírói és tudósi fegyverzetében 
jelenik meg, termékeny egyensúlyban tartja az életrajz vonulatán haladva a művek elemzését, 
az esztétikai és szemléleti gazdagság bemutatását. Meggyőz arról, hogy abszolút irodalmi hallása 
van; gyakran ingatag és romlékony eszmerendszer-gomolygások határvidékein járva is fárad
hatatlanul kész kibontani az értékeket, és megbizonyítja, hogy e rendkívül bonyolult életmű 
tájékozódása végül is a szocialista társadalmi rendszer és erkölcsisége felé mutat. Bizonyos, ha 
az idealista erkölcsi forradalmár vagy helyesebben reformer terminológiai fegyvertárát vizsgálnók, 
elszakítva attól a sohasem nyugvó, fáradhatatlanul jobbra és nemesebbre törő belső fűtöttségtől, 
amellyel mindig is rendelkezett, a disszertáció felrajzolta képnél érdesebb képződményhez jutnánk. 
Ezt egy kritikaibb, és kevésbé bemutató, leíró módszer még inkább plasztikusabbá tehetné. 
Végül is teljes mértékben akceptálnom kell Béládi Miklós eljárását, mivel a Németh László-i 
életmű vitatkozva-ellenállva és részben azonosulva a marxista szellemiséggel, végül is a törté
nelmi dialektika élettel teli lényegéhez szolgáltatta egy bizonyos áramforrásból az energiákat, 
s ez a szellemiség, e meg nem nyugvó kutatás és kísérletezés szelleme nagy intellektuális erő, 
még az ideológus esetén is, de különösen a regények és drámák szerzője üzeneteként.

Az Illyés-pályakép értékeivel szinte azonos szinten találkozunk. Itt külön kiemelném Béládi 
stiláris erényeit. Ügy képes új kutatási eredményeket, új értelmezéseket és összefüggéseket előadni, 
hogy mit sem éreztet a tudományosságban — valljuk meg — hallgatólagosan kötelező nehézkes
ségből, körülményeskedésből. Ezért, s mivel hatalmas apparátusát is újszerűén nem lapalji jegy
zetként, hanem a disszertáció végén tömörítve adja, az a látszat kelhetne, mintha az esszéíró 
elnyomná időnként az elemző tudóst. A disszertáció azonban teljesen meggyőz arról, hogy erről 
szó sincs, a közvetített ismeretanyag, annak nagyon sok tekintetben megmutatkozó újszerűsége, 
és főleg korszerűbb marxista szemléletű szintézisbe foglalása feltétlenül hiteles tudományos 
eredmény, tetézve azzal a többlettel, hogy még ezenkívül élvezetes olvasmány is, néhol már-már 
szépírói szinten.

Az alábbiakban nem is annyira az Illyés-fejezet meglevő értékeit kívánnám taglalni, hanem 
az alapvető egyetértéshez és elismeréshez képest lényegében egyetlen, noha esetleg kissé nagyobb 
terjedelmű gondomat, kérdésemet szeretném felvetni a szerző egy-két megfogalmazásával szem
ben. Hogy előlegezzem a problémát, arról van szó: mi a viszonya Illyésnek már a harmincas
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években, de főleg a felszabadulás után a szo c ia lis ta  iro d a lo m h o z, a  szo c ia lis ta  tá rsada lm i re n d h e z? 
Élő klasszikusunk, a huszadik századi magyar irodalom egyik legnagyobb életművet létrehozó 
alkotója magától értetődően jelen volt és van mindazon szellemi övezetekben, ahol harmonikusan 
vagy élénk diszharmónia közepette forrt, fejlődött a társadalmi haladás, a munkásmozgalom 
konfliktusaira Illyés mindig is nagyon érzékenyen reagált. Úgy vélem azonban, hogy az évek 
múlásával e neuralgikus kérdések meghiggadt körülmények közt vizsgálhatók, már nem érint
hetetlen, kényes kérdések többé. A szerző a disszertáció 205—206. oldalán ezt írja: „Illyés Gyula 
felszabadulás utáni tevékenységét továbbra is a szocialista átalakulással szembeni fenntartások 
és kételyek jellemzik. Valóban nagy és értékes alkotásai sohasem fejezték ki a szocializmus teljes 
elismerését; számos munkáját ismerjük, amely félre nem érthető módon szól az új társadalmi 
rend iránti kétségeiről.” A továbbiakban kifejti a szerző, mint távolodik Illyés a konfliktusok 
következtében az általános humanista eszmék irányába, s a fejtegetések folyamán a hatvanas 
évek elején keletkezett prózai műről ennyit mond: ,,Az E b é d  a  k a sté ly b a n  kisregénye a szocialista 
kultúrát gazdagítja.” Szeretném ezzel kapcsolatban arra irányítani a figyelmet, hogy irodalom- 
történetünk mindeddig nem konstatálta, mi az igazi szerepe az E b é d  a  k a sté ly b a n  című munkának, 
éppen  azokban a z  é ve k b en , amikor a végletes pesszimizmusról, kételyekről tanúskodó drámák 
születtek. A prózai mű félreérthetetlenül leszögezte, hogy a munkásmozgalom drámai követ
kezményekkel járt konfliktusai indukálta írói eszmélkedés nem  a  m ú lt irán yába  hátrálva keres 
támasztékot, hanem abban az irányban teljesen elreteszeli az utat. A drámákban kifejezésre 
jutó vizsgálat, noha szélsőséges fogalmazásai nem vonhatók kétségbe, úgy vélem, nem fogható 
fel egyszerűen a szocialista társadalmi renddel, annak erkölcsiségével, hatalmával való szkeptikus 
szembenállásnak, hanem nagymértékben a munkásmozgalom vagy szélesebb értelmezésben 
a munkás-paraszt hatalom önvizsgálatának, önkritikájának is. Nem a szocialista rendszerben 
kételkedett alapvetően Illyés, hanem a szocialista nép, nemzet lehetőségeinek újra kísértő elvesz- 
tegetése töltötte el riadalommal. Ismeretes, hogy a nemzetközi és hazai munkásmozgalomnál 
élesebben és radikálisabban senki nem ítélte el azokat a történéseket, amelyek meglehetősen 
igazolva az írói megrendülést és pesszimizmust, majdnem a szélső veszélyhez sodorták nemcsak 
a népet, de a szocialista nemzetet is. Ugyanakkor a népi demokratikus társadalmi rendszer a 
korábbi sematikus előlegezéstől eltérően, mint azt az ellenforradalmat legyűrő forradalmi kor
mányzat ki is fejezte: munkás-paraszt hatalom, ami azt is jelenti, hogy a szocializmus építésében 
érdekelt paraszti osztály és rétegek képviselete is. Amennyiben pedig a népi írói mozgalom, és 
annak egyik legjelentősebb íróküldöttje részese, s munkásságával kiemelkedő részese ez építésnek, 
úgy megrendülése, kritikája, a néphatalomért, a szocialista erkölcsiségért, a hatalom és a nép 
összeforrottságáért égő művészi gondjai, annak megfogalmazásai feltétlenül a jelenkori szocialista 
magyar irodalom övezetein belül helyezkednek el, vitatkozva-egyetértve a fejlődésben és alaku
lásban levő marxista szellemiséggel, s annak nem külső partnerét képezik.

Meg kell mondanom, hogy ha részletesebben is szóltam e kérdésről, nincs szó arról, mintha 
Béládi disszertációjának Illyés-fejezete egészével kellene vitatkoznom; ellenkezőleg, az Illyés- 
fejezet hangsúlyozása, értelme, úgy érzem, éppen az érintett irányban fedezhető fel. Egy helyütt, 
a 211. oldalon meg is fogalmazódik ez a tendencia: „Illyés útja kételyekkel, fájdalmas tanul
ságokkal van teli — írja Béládi —, azonban a szocializmus vonzási körében játszódik le, a szocia
lista eszmék körén belül.” Ezzel teljesen egyetértek, e megfogalmazás, úgy érzem, egyben cáfolata 
is a fentebb idézett, s a disszertáció 205—206. oldalán található, szerintem vitatható szövegezés
nek. Mindezzel természetesen nem azt kívánom mondani, hogy az ostorozó és önostorozó drámai 
válasz, a költemények válasza a személyi kultusz következtében veszélybe került szocialista 
fejlődés által feltornyosult kérdésekre maradéktalanul marxista válasz a művészi szférában, 
még Illyésnél sem, azonban az eltérések vizsgálata már a részletek vizsgálatát jelenti. Meg kell 
gondolnunk, hogy „leírva” legnagyobb íróink konfliktusokkal gazdag műveit milyen vonulatok
ban leszünk képesek felrajzolni a felszabadulás utáni magyar irodalom szocialista vonulatát? 
Úgy gondolom, hogy irodalmunkban is vállalnunk kell s a já t  újabb történelmünket. Egyébként 
Illyés újabb müvei, amelyek a disszertáció figyelembe vette időhatár után születtek, újabb, úgy 
hiszem, megerősítő adalékokat szolgáltathatnak e vitához.

Béládi Miklós disszertációja három nagy huszadik századi irodalmi áramlat küzdelmének 
vizsgálatát tűzte ki célul, s ha figyelmét nem is e küzdelem külsődleges, látványosabb mozzanataira 
fordította, annál lényegesebb, hogy immanens létmozgásukban megmutatkozó, egymással per
lekedő, vitatkozó, esetenként azonosuló eszmerendszereiket követhette végig.
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C Z I N E  MI HÁLY

A népi írókról
Béládi Miklós a két világháború közötti magyar irodalom három irányzatát vizsgálja: a kon
zervatív irodalmat, a népi irodalmat, s Kassák Lajos művészetén keresztül a szocialista avant- 
garde-t. A konzervatív irodalommal és a népi irodalommal foglalkozó fejezetek a kézikönyv 
számára készültek; terjedelmüket és belső arányaikat ez a tény szabta meg. Az egyes fejezetek
nek a kézikönyv egészének a koncepciójához kell igazodni. A kézikönyv adta kereteken belül 
Béládi Miklós úttörő érdemű munkát végzett: először adott irodalomtörténeti igényű képet 
a konzervatív irodalomról, először rajzolta fel tudományos tárgyilagossággal Kassák Lajos 
művészi útját — Bori Imre és Körner Éva könyvei akkor még nem jelentek meg —, s a népi 
irodalomról s két legnagyobb alkotójáról, Illyés Gyuláról és Németh Lászlóról is Béládi festette 
a leginkább irodalomtörténeti értékű képet.

Mindhárom kérdéskör próbára teszi kutatóját, különösen az avantgarde és a népi irodalom: 
élő, politikummal átszőtt, szövevényes kérdések, bennük eligazodni csak nagy felkészültséggel, 
biztos szemlélettel, történeti, esztétika és etikai érzékenységgel lehet. Béládi Miklós fölényesen 
állta a próbát. Nem zavarták a prekoncepciók, a személyes indulatok, a tudós higgadtságával, 
a jelen küzdelmeit értőn vizsgálja a kényes kérdéseket, kritikusi jelenléttel, szinte résztvevőként 
és szigorú tárgyilagossággal, szinte akadémikusi távolságtartással. Kritikus és irodalomtörténész 
egyszerre, a jelen kérdéseit történeti távlatból nézi.

Mikor a részdolgoknál időzik, akkor is az irodalom egész folyamatára figyel, az egyes alkotók
ról, irányzatokról, a magyar irodalom egészének ismeretében beszél, és a magyar irodalomhoz 
világirodalmi mértéke van. Az irodalomtörténész ízlése, ítélő ereje talán éppen ezeken a pontokon 
derül ki legvilágosabban; a receptek szerinti elemzés egymagában még éppoly kevés lehet, mint 
a puszta tények egymás mellé sorakoztatása. Ha csak elemezni tud az irodalomtörténet, éppúgy 
a tudni nem érdemes dolgok tudományává válhat, mintha csak cédulákat csoportosít. Az iroda
lomtörténetnek az irodalmat az élet részeként kell bemutatni, a művet a személyes sors és az 
adott idő általános érvényű kifejezőjeként, s megtalálni a lényeges kérdéseket, s a lényeges kérdé
sek közvetítéséhez a legalkalmasabb formát. Béládi Miklós fényesen vizsgázik.

Lényeglátó; a fontos dolgokról beszél, a konzervatív irodalom kapcsán arról, hogy miért 
nem sikerült a kihűlő tetemet új életre hívni, az avantgarde-ban az irodalom és a szociális eszme, 
a költészet és forradalom egységbe forrasztó kísérleteire figyel, Németh Lászlóban az erkölcsi 
forradalmárt látja, az egyéni-nemzeti és emberi összhangját követi, Illyésben a népi és modern, 
a magyar és európai egységét, a kisebb igényű Szabó Pál-portrénál is rátalál a jellemző újra: 
a líraian hangolt időélményre. A mozgalmakról tablót fest, az egyes alkotókról portrét. Elemez, 
ahol elemezni kell, s az impressziókat közvetíti, mikor az a célravezetőbb. Érzi az arányokat, 
pontosan különböztet lényeges és lényegtelen között, kitűnő minőségérzékkel választja ki a 
felmutatásra és megőrzésre érdemest; az időhöz kötöttből azt, ami kiemelkedik az időből. Gazdag 
ismeretanyagát és gondolatait egyensúlyos, tiszta mondatokban közvetíti. Stílusa sűrű szövésű, 
fogalmi, de kellően érzékletes és hajlékony; irodalomtörténeti elemzéseit is az esszé magasán 
fogalmazza.

Felkészültsége, hivatottsága talán a népi irodalomról szóló fejezetekben mutatkozik meg 
legteljesebben. A népi irodalomnak, ismeretes, könyvtárnyi az irodalma, s részben máig tisztázat
lanok a kérdései. A népi irodalom mindmáig heves vitákra adott módot; rokonították a múlt 
századi orosz narodnyikok mozgalmával, és a kispolgári szocialista irányokkal, mondták a két 
világháború közötti idők legjelentősebb szellemi mozgalmának, s kispolgári, harmadik utas, 
nacionalista áramlatnak is. De bármiképpen is értékelték, az értékelések szempontjai többnyire 
ideológiaiak voltak; a marxisták közül csak Lukács György utalt erősebben irodalomtörténeti 
és esztétikai vonatkozásban a hozományukra.

Béládi Miklós tanulmányának nagy módszertani erőssége: egyszerre vizsgálja a népi irodalom 
ideológiai-politikai és művészi-irodalmi mibenlétét, eszméit és műveit. Ismeri a jelen vitáit, 
történeti szemlélettel kíséri a folyamatot. Irtózik a sémáktól. A „hosszmetszet tényeit”, az időbeli 
kifejletét is figyelemmel kíséri : a szerepek cserélődnek és változnak a zászlóra írt nevek. Az ellen
tétet ott látja, ahol valóban voltak: nem a bal szárny és a centrum között, hanem a két csoport
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és a jobb szárny között. Nem tagadja a mozgalom kétarcúságát, harmadik utas, kispolgári és 
nacionalista mozzanatait, de inkább az értékeire, ébresztő voltára, helyzetfeltárására figyel, 
s vallja, hogy ,,a nemzeti és népi felelősség maradandó művekben forrta ki magát, a szocialista 
irodalom egyik forrásvidékét is a 30-as évek népi lírája és prózája alkotja”. Rámutat, hogy a 
népiek „Ady kezdeményezését, a történelmi tudatú, nemzeti önismeret munkáját folytatták és 
mélyítették el, legjobb műveikben megalkották a realizmus új változatait. Az önéletrajzban és 
dokumentumban, a költészetben, a lírai epikában és a tanulmányban továbbösztönző eredmé
nyekhez jutottak”.

Szeretettel, értőn méri fel a hozományukat, de a szeretet nem homályosítja el tekintetét; 
a mozgalom többet ígért, mint amit adott, mint amit adhatott. A személyes tévedéseket és gyen
geségeket nem menti fel, de arról sem feledkezik meg, hogy ennek az írói tábornak kellett fizetnie 
azokat a kamatokat is — ábrándok, tévutak, hamis történeti koncepció formájában —, amelyek 
a „fájdalmas késésektől” szenvedő magyar történelem számláját terhelték. „Koruk ellenforra
dalmi kor volt, mögöttük elbukott forradalom csüggesztő emléke állott, a gondolat tájékozó
dását a szocializmus belső gyengeségei is nehezítették. Irányt mutattak, de zászlójukhoz nem 
sorakozott fel Dózsa új népe, „seregtelen vezérnek” kellett tudni magukat. Küzdöttek a demok
ratikus és nemzeti eszmék tisztaságáért, a szabadságjogok igazi tartalmáért, de müveiken foltot 
ejtett a nacionalizmus, fölelevenítették a Duna menti kis népek kossuthi föderációjának gondo
latát, de nem a teljes néptestvériség jegyében ; neveltek történelmi realitásra, és légvárakat épí
tettek. . . ” Ez a körültekintő, tiszta, nemes hang az értelem és a szív igazságkeresésének az ered
ménye. Béládi Miklósnak, az irodalomtörténetnek egyik maradandóan szép tette, hogy az állás- 
foglalást követő, meglehetősen csapkodó viták idején ilyen tisztán, értékrefigyelően fogalmazott. 
Béládi Miklós a tények pontos ismeretében rajzolt képet a népi irodalomról. Leírásai pontosak, 
a következtetéseiben azonban tovább lehetne menni. Vagy legalábbis tovább gondolkodni azon, 
milyen erők jelentkeztek a népi írók mozgalmában, illetve mi volt a mozgalom csakugyan leg
inkább meghatározó vonása. A népi írókról szóló állásfoglalás a kispolgári, harmadik utas nacio
nalizmust hangsúlyozta, mint egységbe fogó mozzanatot. Béládi Miklós ezzel az állásponttal 
a kézikönyvben nem polemizálhatott, de az általa feltárt anyag, az értékelései más következtetést, 
más hangsúlyt is megenged: Az 1919-ben elbukott társadalmi forradalom kereste itt a lehetőséget 
és formát, hogy felszínre törjön. Hogy is lehetne másként megmagyarázni a szegénységből jövő 
írók sűrű feltűnését, a kőműveskedő paraszt, a fekete bojtár, a napszámos, a faipari munkás 
irodalomban való jelentkezését? Mi hozta a mozgalomba a különböző társadalmi tájakról 
indulókat? Miért nem volt a polgári haladás 20. századi mozgalmában jóformán egyetlen paraszti 
egyéniség sem? Miért nem volt a mienkhez sokban hasonló történeti fejlődésű szomszéd népek
nél hasonló mozgalom? A népi mozgalom parasztságból érkező írói miért döntően a munkás- 
mozgalom iskoláján keresztül érkeztek? Olyan kérdések ezek, amelyekre az irodalomtörténetnek 
felelnie kell. Az állásfoglalás nem nyugtatta meg, nem nyugtathatta meg a népi irodalom munká
sait; pontosabb, tisztább képet szerettek volna látni arról, amit cselekedtek. Irodalomtörténe
tünknek lelkiismereti kötelessége törleszteni az adósságot, még a korosztály teljes „behajózása” 
előtt. Mulasztásaink már így is behozhatatlanok, már elment az utolsó esztendőkben, időrendben 
Sinka István, Kodolányi János, Veres Péter, Szabó Pál, elment Erdei Ferenc is. Magukkal vittek 
egy-egy darab történelmet. Nem késlekedhetünk tovább: a népi irodalom kutatását szervezetté 
kell tenni, oktatását is hatékonyabbá. Művelődésünknek, népünk ízlésének és történeti tudatának 
a formálásában ez az egyik fontos feladat. Béládi Miklós a kézikönyv keretei között széles mezőny
ben vizsgálta a népi irodalmat. A vizsgálódást azonban még több területre kell kiterjeszteni. 
A népi irodalom eszméi nemcsak a paraszti származásúakat vonzották, a gentri és a polgári 
értelmiségből indulókat is. S nem is csak írókat. Más művészetekben és a tudományban is szerzett 
a népi mozgalom barátokat. A 30-as években többek között Mikus Sándor, Mészáros László, 
Borsos Miklós, Kerényi Jenő, Szabó István, Andrássy Kurta János és Szervátius Jenő plasztikája, 
és Barcsay Jenő, Bencze László, Szabó Béla, Benedek Jenő, Czene Béla, Durai Tibor, Kurucz D. 
István, Redő Ferenc és Szabados Jenő festészete mutat rokonságot a népi irodalom szociográfikus 
realizmusával. Tudós barátokat is szereztek. Többek között a néprajzos Győrffy István, a régész 
László Gyula, a történész Szabó István volt a mozgalom barátja és a zeneszerző Kodály Zoltán. 
Szorosan a mozgalomhoz tartozott a közgazdász Erdei Ferenc és Jócsik Lajos.

Ennyi sokfelől sereglő ember csak szabadcsapat módján tarthatott együtt : olyan mozgalomban, 
amely az alapvető célban egyetért, de a megközelítésnek egyéni útjait is elfogadja. A nagy cél:
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a nép teljes felszabadítása után demokratikus nemzetet teremteni. A valóság felmutatásával, 
a feltétlen igazmondással történelmi realitásra és nemzeti felelősségre ébreszteni. Ebben tökéletes 
volt az egység és abban is, hogy valamennyien a parasztságot tartották a magyarság legtöbbre 
hivatott rétegének. Valahányan antikapitalisták voltak, és senkisem volt közöttük antiszocialista. 
Ezen a tág egységen belül voltak lényeges különbségek; a cél megközelítését illetően szocialista, 
paraszti demokratikus és harmadik utas elképzelések. A nagy cél megközelítésében más-más 
feladatot vállaltak. Voltak, akik csak a valóság felmérését, mások a valóság megváltoztatásáért 
való közvetlen harcot is; egyesek a szociográfiában mutatták fel a nyers tényeket, mások a nép 
érzületét fogták lírába és epikába, vagy tudományos, közgazdasági érvekkel vettek részt a küzde
lemben. Egészen különálló harcosok is voltak, akik a mozgalomtól függetlenül képviselték 
műveik egy részében a mozgalom szellemiségét. (Nagy Lajos, Remenyik Zsigmond.)

Még a mozgalom legjelentősebb művészeinek és gondolkodóinak a programadása is külön
böző. Béládi Miklós szerint a népi ideológia két fő áramlatát, a 30-as évek elején Németh László 
és Illyés jelezték. A jövő kutatásainak azonban erősebben figyelnie kell a harmadik utas elgon
dolásokkal polemizáló áramlatokra, a munkásmozgalomban nevelkedett Darvas József, Erdei 
Ferenc és Veres Péter elképzeléseire; a Szabad Szó körüli időben eszmei, politikai vonatkozásban 
nagyon jelentős a szerepük. Veres Péter a mozgalom sok résztvevőjének a gondolatát fogalmazta: 
a hosszú századokon keresztül elnyomatásban és gyarmati sorsban élő népeknél kettős felszaba
dulásra van szükség: társadalmi felszabadulásra az osztályharc útján és ezzel párhuzamosan 
népi nemzeti forradalomra, amelyben nemzetté érik, és szellemileg is magára talál a sokáig szclga- 
sorsban és elnyomatásban élt nép.

A Márciusi Front, a Nemzeti Parasztpárt programja mögött is hasonló elgondolás munkál. 
S az igazságérzet a Parasztpárt, a Szabad Szó kapcsán is további vizsgálatokat sürget. S ez a 
vizsgálat csakis történeti lehet; az adott idő lehetőségeit és elgondolásait figyelembe vevő. A Szabad 
Szó talán a legjelentősebb hetilap volt a magyar sajtó történetében, története összefonódik a 
Függetlenségi Mozgalom történetével. A népi baloldalnak volt elsősorban a gyülekezőhelye, 
Szabó Pál, Veres Péter, Erdei, Darvas, Tamási Áron és Illyés Gyula írásait hozta következetesen, 
de a kommunisták, Donát Ferenc, Fehér Lajos, Mód Aladár cikkei is gyakran itt jelentek meg. 
A fasizálódás legnehezebb esztendeiben 40 000 példányban terjesztette az új világban való hitet. 
Cikkeit olykor a moszkvai rádió is beolvasta, dunántúli kisgazdák, szatmári agrárproletárok 
és Amerikába „kitántorgott” magyarok olvasták. Olvasóköreivel, vitáival, amelyekben kommu
nisták is részt vettek, tízezreket vezetett à szocializmus vállalásához. Itt vonult fel a népi értel
miség, amelyik a felszabadulás utáni esztendőkben a földosztásnál, a demokratikus átalakulás 
megindulásánál történelmi feladatot végez. A Szabad Szó szerkesztősége egyidőben a KMP 
egyik legális fedőszerve volt. A népfront szószólója. S ha ez így van — márpedig így van —, 
s ha a Parasztpárt létrehozása történelmileg szükséges volt — a kommunisták is annak látták, 
a kommunisták nélkül talán meg sem született volna -—, akkor újra el kellene gondolkodni 
a népi irodalom 1938—1944 közötti szakaszán. Csakugyan a visszavonulás, a szétszóródás, 
a hanyatlás volt legjellemzőbb erre a korszakára? Szóródás is volt, visszahőkölések, sőt hullások 
is, igaz. De a törzs megmaradt, s fontos frontszakaszon elől is haladt; a Szabad Szó, a Nemzeti 
Parasztpárt létrejötte erről beszél. Veres Péter egykori mérlege találó, legalábbis az 1939. évi 
helyzetről. ,,A népi írók — írta — ugyan szétszóródtak, de újra meg újra összeverődtek, mert 
muszáj volt, mert életüknek és írói munkájuknak nem lett volna értelme, ha mindent abba
hagynak. Igaz, néhányan elestek, néhányan eltévedtek és elsodródtak, de maga a törzs áll, és 
új erővel gyarapodik. . . az igazi eredmény az, hogy találkoztunk a nagy paraszti tömegekkel, 
hogy paraszti óhajra megszületett a magyar Parasztpárt. Nagy dolog ez . . .  az öntudatos ipari 
munkásság mellé felsorakozik az öntudatos parasztság és az igazi magyar értelmiség: remél
hetünk. A népi írók munkája nem ment hiába.” S ugyancsak szükséges lenne a Szabad Szó 
mellett a Kelet Népe és főként a Magyar Csillag tüzetes vizsgálata is. A Magyar Csillag a korabeli 
közép-európa egyik leghaladóbb folyóirata volt, a fasizmussal szembeni szellemi ellenállás fóruma. 
Innen nézve Illyés korabeli munkássága még inkább történelmi jelentőségű.

Egy kérdésről szeretnék még valamelyest bővebben szólni: a népi irodalom és a munkás- 
mozgalom kapcsolatáról.

Ennek a vizsgálatát, illetve a megoldását érzem alapvetőnek. Volt-e s mennyiben volt jogo
sultsága a népi mozgalomnak, mikor már volt munkásmozgalom, a forradalmas szándékok 
miért nem találtak azonnal a Kommunista Párthoz, illetve a munkásmozgalomban nevelkedettek
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közül miért kerültek többen a népi mozgalomhoz? Az utóbbi kérdésre már tudunk feleleteket: 
a munkásmozgalom problematikájában akkor a parasztkérdés nem állott eléggé középpontban, 
a kommunista mozgalomnak az akkori körülmények között nem volt, nem lehetett pezsgő 
szellemi élete, az emigráció szocialista irodalma nem jutott a hazaiak kezébe, a Palasovszky-féle 
„szürrealista halandzsa költészettel” nem tudtak mit kezdeni, a Kassák-féle Munka-kör iro
dalmi-művészi mozgalmaival sem sokat. Azt a szemléletet sem lehetett elfogadni, amelyik 
Perneky Mihályt jobb szocialista költőnek tudta, mint József Attilát. A Szociáldemokrata Párt 
körül még több volt az elriasztó: Népszava naturalista nyomorirodalma, ahogy a Szociáldemok
rata Párt bánt a maga paraszti mozgalmával, s hogy elhanyagolta a nemzeti kérdéseket. Ezeket 
a riasztó mozzanatokat eddig csak halkítottán érintette irodalomtörténetünk, most már a részletes 
feltárásokat sem kellene halogatni. S tisztázni kellene, hogy a népi mozgalomban mik voltak 
a Kommunista Párt sugallatai és kik képviselték. Mert bizonyos, hogy a Márciusi Frontban 
a kommunisták népfront elve is munkált, a Paraszt Párt létrehozását a kommunisták sugall- 
hatták, s valószínű, hogy nem csak Darvas József volt a népi mozgalomban kommunista meg
győződésű. A népi mozgalom, ismeretes, különben sem volt munkásellenes, a népi írók nem álltak 
szemben a munkásmozgalommal, mint a narodnyikok, hanem rokonszenveztek vele; különböző 
formában baráti kapcsolatokat tartottak a munkássággal.

A kutatás eddig többnyire a népiek tévedéseire figyelt. Kritikai szempontjait nem adhatja 
fel ezután sem, de a teljesebb igazság kedvéért vizsgálnia kellene azt is, hogy a falukutató művek 
tanulmányozása és bírálata során, a népiek helytelen nézeteivel folytatott vita közben s a velük 
való együttműködés folyamán mennyiben gazdagodott maga a marxista gondolkodás is; a 
Kommunista párt jobban rákényszerült a magyar valóság konkrétabb elemzésére. A paraszt
kérdésben, a földkérdésben, a Népfront-politika alakításában tanult is a népiektől. Az irodalom
ban is. A szocialista Darvas József és Nagy István legjobb műveiket a népi irodalom sodrában 
írták. Hogy nem ragadtak az illusztratív, tételirodalom kátyújába, annak egyéb tényezők mellett, 
a népi irodalommal való eleven kapcsolatuknak is része van.

A kommunista pártnak érdeme, hogy a sok zavaros és retrográd nézetet is hordozó mozga
lomban annak idején felismerte a lényeget: a progresszív, demokratikus jelleget. A lehetségest, 
szövetségest. A népiek maguk is vallottak a kommunisták rok onszenvéről. „A valódi marxista 
szocialisták — irta Veres Péter 1943-ban — nem is annyira harcolnak ellenünk, mint inkább 
elégedetlenek velünk, mert radikálisabb és következetesebb állásfoglalást követelnek tőlünk 
a dolgozó osztályok tényleges osztályharcos mozgalma mellett.” Később, a felszabadulástól 
kezdve, a Kommunista Párt szövetségi politikáját nem érezték mindig ilyen egyértelműnek 
magukkal szemben. Elgondolkodtató Darvas József kérdése: ha a párt a felszabadulás után is 
következetesen helyes politikát folytatott volna a népi mozgalom híveivel, neveltjeivel, s általában 
a szövetségeseivel szemben, kevesebb kanyarral vezetett volna előre népünk útja.

Nem Béládi Miklóssal szemben mondtam az előbbieket, gondolom,erről a kérdésről is hason
lóan gondolkodunk. Annál szembetűnőbb disszertációjában a felszabadulás utáni Illyésről írt 
néhány mondat, illetve félmondat. „Illyés Gyula felszabadulás utáni tevékenységét — írja — 
továbbra is a szocialista átalakulással szembeni fenntartások és kételyek jellemzik. Valóban 
nagy és értékes alkotásai sohasem fejezték ki a szocializmus teljes elismerését. . .” Sommások 
ezek a megfogalmazások, mintha nem is a mindig árnyaló, mindig teljes igazságra törekvő 
Béládi Miklós fogalmazta volna. Szociális kérdésekben, a művek szerint, sosem volt lényeges 
vitája Illyésnek a szocializmussal, nemzeti kérdésekben, a magyar történelem, a nemzeti öntudat, 
a kisebbségben élő magyarság stb. kérdésében igen. De a vitás kérdésekben, illetve a kérdések 
felvetésében többször igaz is volt (a kisebbség helyzete, a nemzeti tudat, a hazafiság-nacionaliz- 
mus kérdése), tegnap még nacionalistának vélt kérdések közül többel ma már a kommunista 
politikusok is foglalkoznak. S aligha lehet kétséges, hogy Illyés aggodalmai, kérdőjelei mindig 
belülről, annak a szocialistának az elégedetlenségéből születnek, aki úgy érezte, hogy oktalanul 
is tévedünk, s nem tettünk eleget az emberiséggel egyidős álom megvalósításáért. Ebből a szocia
lista szembenézésből, indulatból született az ő szocialista lírája, tanulmányai, szépprózája és 
drámái is. Kérdésfelvetéseit, esetleges tévedéseit történetien kell nézni, újabb történelmi össze
függéseibe ágyazva.

Németh László felszabadulás utáni pályáját is akkor rajzolhatjuk meg teljesebben, ha a kor 
sokfajta mozgását szem előtt tartjuk. Nemcsak azt kell figyelnünk, Németh László miként felelt 
az idő kérdéseire, de azt is, hogy az idő milyen helyzetekbe állította Németh Lászlót. Nemcsak
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azt, hogy miben kezdett újat, de azt is, mit folytatott, fgy rajzolódhat ki teljesebben az ember, 
az író, a gondolkodó Németh László arca. Béládi Miklós Németh László-portréja különben 
a legszebb, a legárnyaltabb írói arcképek közül való. Mindent tud, mindent számba vesz, a terve
ket, az utópiákat, a műveket, a személyes életet, tudva, hogy nem a váltakozó tervek és esetleges 
tévedések a fontosak, hanem a tervek és a művek mögött álló igazságkereső ember, aki életét 
tette a Jó ügyre; az író, kritikus és gondolkodó, századunk egyik legnagyobb hatású alkotója. 
Béládi Németh László-portréja egy nagy monográfiát előlegez. Ebben a majdani nagy monográ
fiában Németh László kelet-európai szemléletéről, a tej testvériség gondolatáról is nagy fejezetek 
beszélnek majd bizonyára, és a portréban rajzoltnál is magasabbra emelkedik a tanulmányíró, 
a gondolkodó Németh László. Régi meggyőződésem, hogy Németh László a tanulmányaiban, 
esszéiben a legnagyobb, páratlanul nagy; maga is elsősorban tanulmányírónak vallja magát. 
S azok a kérdések, amelyeket feszegetett, részben még ma is kérdései a magyarságnak, sőt az 
emberiségnek.

A népi irodalommal, Illyés, Németh László, Szabó Pál útjával kapcsolatban természetesen 
több kérdést is feljegyezhetne az opponens, amelyek megoldásra várnak, amelyeket csak a párt
történet, az irodalomtörténet, a művészettörténet és zenetörténet kutatói együttesen oldhatnak 
meg majd véglegesen.

V I T Á N Y I  SVÁN

A z e n e  m i n t  m o d e l l
Miért foglalkozik valaki esztétikával? Nem 
egyetlen ok vezet mindenkit hozzá. Van, aki 
maga is művész, a művészetelmélet számára 
ugyanaz, mint mérnöknek a matematika. 
A másik csak szeretett volna művész lenni, 
de látván, hogy tehetsége nem alkotó jellegű, 
legalább értését fejleszti szakmai tökélyre.

Hadd folytassam ezt a gondolatmenetet 
most szubjektiven. Miért is foglalkozom én 
makacsul a zene esztétikájával, mikor nyilván
valóan sem az egyik, sem a másik csoportba 
nem tartozom? Nemcsak hogy nem lettem, 
nem tudtam volna művésze lenni a zenének, 
de soha nem is akartam. Van tehát egy harma
dik esztétikai magatartás is, vagy a magam 
esetét egyszerű kivételnek, esetleg műhibának 
kell minősítenem?

A harmadik típust filozófus (vagy szocioló
gus) esztétának szokták nevezni. Számára 
a művészet elemzése csak eszköz, hogy a 
világról, a társadalomról tudjunk meg valami 
fontosat. S ez nemcsak Hegel vagy Lukács 
György magatartását jellemzi. Dobroljubov is 
kimondja: a műalkotás vizsgálatának nem 
az a legfőbb célja, hogy magáról a műalkotás
ról mondjunk ítéletet, hanem hogy a művészet 
segítségével jobban tudjunk ítélni az életről, 
az emberekről, a társadalomról. Ha elfogadjuk 
azt a marxista tételt, hogy a művészet a valóság 
tükörképe, akkor e tükörbe belenézve nem 
elsősorban a visszaverő felületet kell megbírál
nunk, hanem inkább azt, amit benne látunk.

Ez így leírva nagyon egyszerűen hangzik, 
gyakorolni mégis nehéz. Az írók többsége

— jól vagy rosszul — „tükröt akar felmu
tatni”, amelyben megmutathatja a „társa
dalomnak önnön képét”. Minden igazi iro
dalmi teljesítményben van egy adag meg
világítási és megváltoztatni akarás, egy fel
hívás az emberekhez, egy röpirat a társada
lomhoz. A műalkotás — mondja valahogy 
Klee — úgy tükröz, hogy meg is lá tta tja  
a tükrözöttet, ráirányítja a figyelmet. Ha 
viszont a kritikákat olvassa az ember, gyakran 
érzi úgy magát, mint egykor az önképzőkör
ben. Nem arról hallunk, hogy érdemes-e, 
kell-e követni a felhívást, hanem arról, hogy 
milyen osztályzatot kaphat a szerző, jegyző- 
könyvi dicséretet, közömbös elfogadást vagy 
hűvös elutasítást. Nagyon megértettem Veres 
Péter rezignációját, amikor erről beszélt 70. 
születése napján egyik nyilatkozatában. Művei 
egész sorában (vagy inkább mindegyikben) 
azzal foglalkozik, hogy miképpen lehetne 
jobbá tenni az emberek társadalmi együtt
élését, hogyan lehetne gyakorlatba átültetni 
a pozitív szociális eszméket. Akkor jön a 
kritika, méltatja az írói teljesítményt, méltatja 
vagy szidja ezt vagy azt a művészi megoldást, 
de hallgat arról, amiért a mű megíródott. 
Pedig az irodalomnak magasabb fokon valóban 
a társadalom tükrének, egyfajta „tesztjének” 
kellene lennie. Miután magunkat sohasem 
látjuk szemtől szembe, hanem csak tükör 
által, a társadalom csak ilyen tükrök segít
ségével vizsgálhatja meg saját magát.

Látszólag messze kanyarodtunk a zenétől. 
De csak látszólag. Véleményem szerint ugyanis
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a zene is ilyen tükörkép. Csak érteni kell 
a működését.

Egy zenész barátom (méghozzá nagyon jó 
muzsikus) idegenkedő arckifejezéssel adott 
vissza nekem egy könyvet. Olvasom, de nem 
értem — mondta. Az az érzésem, hogy nem 
a zenéről szól, hanem valami másról.

Miután az illető könyv közel áll hozzám, 
azonnal kész voltam a válasszal: Persze, 
hiszen egy igazán  a zenéről szóló könyv nem 
is szólhat közvetlenül c sa k  a zenéről, mivel
hogy a zene sem önmagával foglalkozik, 
hanem „valami mással” . El tudjuk képzelni, 
hogy Beethoven a IX. Szimfóniában vagy 
Bartók a Concertóban a zenéről akart valami 
érdemlegeset közölni velünk? Ez elképzelhe
tetlen. Ezért annak, aki igazán a IX. Szimfó
niáról vagy a Concertóról akar írni, annak 
nem szabad csak a műről beszélnie, hanem meg 
kell értenie és értetnie azt is, amit a mű mond.

De hát hogyan lehet képes arra a zene, 
hogy egyáltalán mondjon valamit? Nagyon 
nehéz kérdés, évszázadok óta vitatkoznak 
róla. A modern tudomány szellemében azon
ban a kérdés egyre inkább megoldhatóvá 
válik. Nem azért, mert a zene felnőtt volna 
a tudományhoz, hanem mert a tudomány 
felnőtt a zenéhez. Amióta felnyílt a szemünk 
arra, hogy észrevegyük és elemezzük e való 
világ strukturális és funkcionális kapcsolatait, 
meg kellett tanulnunk a zenében is sajátos 
struktúrát látnunk, amely sajátos összefüggések 
feltárására képes. Ezeknek az összefüggések
nek néhány oldalát szeretném most felvillan
tani, felvázolva ezzel egy zenével kapcsolatos 
esztétikai magatartást is.

Az új összefüggéseknek a lényege abban 
van, hogy a  zene: m o d e ll, méghozzá a valóság, 
pontosabban a va lóság  m ozgásán ak  m odellje .

A szó maga (modell) — divatos. Helyette 
akár ábrázolást vagy képet is írhatnánk, 
körülbelül ugyanabban az értelemben. Még
sem pusztán a divathoz való alkalmazkodásból 
használom a modell kifejezést. Azt szeretném 
vele érzékeltetni, hogy a valóságnak ez a 
„leképzése” a legáltalánosabban és a legel- 
vontabban értendő, mégsem pusztán jelszerű.

Valóban tág tere van annak, hogy a valóság 
különböző tényeit, jelenségeit, eseményeit, 
összefüggéseit modelleken ábrázoljuk és tanul
mányozzuk. Nem a kibernetika teremtette 
meg ezt a teret. Az élet, a kibernetika csak 
hozzájárult a kiszélesítéséhez. Az élet terem
tette meg, amely a társadalom adott fejlettségi 
szintjén egyre parancsolóbban követeli meg, 
hogy mind bonyolultabb és bonyolultabb

rendszerek belső mozgástörvényeit tárjuk fel, 
s tanuljuk meg e feltárás alapján uralkodni 
rajtuk. Legtágabb összefüggésben: a szocializ
mus megteremtéséről van szó, amely nem jön 
létre magamagától az akarat aktusától, hanem 
a készen talált struktúrák szívós átalakítását 
követeli meg.

Néha csodálkozom azon, hogy a zenét, 
pontosabban a zenei szerveződés törvényeit 
nem használták még fel effajta modellek, 
rendszerek felállítására. Csodálkozom például, 
hogy a logika, még a matematikai logika sem 
foglalkozik a zenével. József Attila kimondta, 
hogy a költészet logika, de az ennél is nyilván
valóbb tényt, hogy a  zen e  is log ika , alig-alig 
vettük tudomásul. Aki valamennyire is járatos 
a zene összhangzattanában vagy formataná
ban, az tudja, hogy ez a logika milyen bámula
tosan sokoldalú és kidolgozott. A szabályok
nak és transzformációknak az a rendszere, 
amivel akár az arisztotelészi, akár a modern 
logika szolgál, cseppet sem differenciáltabb 
annál, amit a zene tud nyújtani. S kik vettek 
részt ennek a zenei logikának a kialakításában? 
A szellem olyan óriásai, mint Jesquin, Palestrina, 
Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, Wagner, 
Muszorgszkij, Schönberg, Stravinszkij, Bartók. 
Egyik sem holmi szentimentális vadzseni, aki 
az értelem ellenőrzése nélkül, pusztán az 
altudatából bányászta volna elő mondani
valóját. Mindegyik tudatos művész, aki 
mesterségének logikai szabályait (és különösen 
a saját maga által teremtetteket) hallatlan 
következetességgel alkalmazta. Miért nem 
fogott hozzá tehát senki, hogy ezt a csodála
tosan kiművelt és hajlékony rendszert egyszer 
nemcsak a zene, hanem az egyetemes emberi 
értelem szempontjából is elemezze?

És a kibernetika? Milyen sokféle módon 
próbálta meg rendszerekbe foglalni a mozgás 
törvényeit. Figyelme azonban szükségszerűen 
a mozgás egy sajátos oldala (az irányítás) felé 
fordult. Sokféle szisztémát dolgoztak már ki 
az emberi „rendszerek” mozgásának ábrázo
lására, „szimulációjára”, de nem vették figye
lembe az egyik legősibb „szimulációs rend
szert”, a zenét, noha az sok tekintetben maga
sabb rendű megoldást nyújt az újabb rendsze
reknél.

Azt hiszem, mindenképpen időszerű lenne 
tehát összefoglalni, hogy mit is tanulhatunk 
a zenétől a  m o zg ó  ren dszerek  m o zg á sá n a k  
e lem zésében , vagyis — némi nagyképűséggel 
szólva — kísérletet tenni egyfajta zenei m o zg á s 
tan  megtartására.
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Mit tud nyújtani a zene a mozgás általános 
sajátosságainak elemzésében? Tudományos 
összefoglalás helyett elégedjünk meg most né
hány szempont puszta felvetésével.

1. Hadd kezdjem a ,,d im en zió k” ügyével, 
a mozgás k o o rd in á ta -re n d sze té \e \. A zene igen 
alkalmas koordináta-rendszert ad a mozgásos 
folyamatok elemzésére. H á ro m  alapvető dimen
ziója van: a h an gm a g a ssá g  (frekvenciában, 
illetve hullámhosszban mérhető), az id ő ta r ta m  
és a hangerő  (intenzitás). Az első kettőt már 
akkor azonnal felismerjük, ha ránézünk a 
kottára: felülről lefelé, vertikális irányban 
találjuk a hangmagasság összefüggéseit, víz
szintesen, horizontális irányban pedig az idő
belieket. A harmadikat az intenzitás árnya
latait a kottaírás csak jelzi, de ábrázolhatnánk 
is, ha háromdimenziós lenne a „papiros”, 
— ez esetben az erősebb hangokat közelebbre, 
a gyengébbeket távolabbra írnánk.

E három dimenzióban a zene minden 
esztétikai minőségét, összetevőjét megtaláljuk. 
A melódia a hangmagasságra és az időre 
terjed ki, a dinamika a hangerőre és az időre, 
a hangszín a magasságra és az erőre, és így 
tovább. Teljes és sokoldalú rendszerét kapjuk 
nemcsak a dimenzióknak, hanem az alapvető 
dimenziókból épített, „síkoknak” is.

Szemléletünk valahogy megszokta már 
(hosszú időbe telne a miért és a mióta fejtege
tése), hogy a mozgást két dimenzióban, térben 
és időben szemlélje. Megszoktuk (pl. a modern 
nyelvtudomány hatására), hogy egyrészt ver
tikális—szimultán—szinkron, másrészt hori
zontális—szukcesszív—diakron összefüggések
ről beszéljünk, s kevesebb figyelmet szenteljünk 
az intenzitás, a tömeg, az erő összefüggéseire. 
Pedig a fizika is CGS (centiméter—gramm- 
secundum) rendszerről beszél, — a grammot, 
a tömeget nem lehet a tér és az idő egységeivel 
kifejezni. Kant ugyan kihagyta a G-ot, meg- 
ismerhetetlennek ítélve a valóságos, tömeg- 
szerűen vagy erő mivoltában jelentkező 
anyagot. Mi azonban nem vonatkoztathatunk 
el tőle, mert akkor mozgásszemléletünk 
absztrakttá, élettelenné szegényülne. A zene 
háromdimenziós rendszere viszont éppen meg
felel a fizikai világ elismerésén alapuló korszerű 
mozgásszemléletnek.

2. A következő kérdés azután az, hogy 
m ily en  stru k tú rák  jönnek létre az így felvázolt 
dimenziókban. A zenében n y ílt és zá r t  s z e r 
k e z e te k e t  különböztethetünk meg. Nyílt szer
kezetet alkot pl. a ritmus világában az egyen
letes pulzáció, vagy még inkább az óraketyegés 
végtelenbe nyúló ütés-sora, zárt szerkezetet

viszont a metrum, a visszatérő, kisebb egységek 
ismétlődése.

A zene mindkét fajta struktúra elemzéséhez 
jó szempontokat ad. Ha pl. meg akarjuk hatá
rozni egy n yílt ritm u s  jellegét, akkor (Deryck 
Cook angol muzikológus szerint) három kér
désre kell felelnünk: 1. Milyen a tempója 
(lassú—gyors) 2. Milyen a belső felépítése 
(egyenletes—változó) 3. Milyen az egyes elemek 
kapcsolási módja (folyamatos—szaggatott, az
az legatostaccato). Ugyanezeket a kérdéseket 
tehetjük fel a dinamika, sőt (bár csak részleges 
érvénnyel) a melodika elemzésekor is, •— még 
tágabban: minden nyílt mozgásrendszer eseté
ben.

Még fontosabb tanulságokkal szolgál a zen e  
z á r t  rendszereinek, vizsgálata. Elhagyva most 
a metrum, a dallam, az összhang különböző 
zárt formáinak taglalását, a legbonyolultabbal 
és legmagasabb rendűvel, a zene ún. fu n k c ió s  
re n d jé \e \ szeretnék röviden foglalkozni. Már 
maga a kifejezés is jellemző, a mai tudományos 
nyelvben a fu n k c ió  a s tru k tú ra  ikerpárja. 
Ha struktúrát mondunk, valamely egységről 
mint egészről beszélünk, s a részei segítségével 
határozzuk meg. Ha viszont funkciót mon
dunk, akkor valamely részről beszélünk, 
amelyet az egészhez való viszonyával definiá
lunk. (Ezért a struktúra passzív, alanyi, a 
funkció aktív, állítmányi jellegű kifejezés.)

A zene funkciós rendje a legrövidebben és 
legáltalánosabban megfogalmazva azt jelenti, 
hogy belső mozgása során mindig három 
állapot egyikére lép: lehet ton ika i, dom in áns  
és szubdom ináns jellegű. Az első közülük 
(tonika) egyben az egyensúlyi állapotot, a 
kezdő és különösen a záróhangot, hangzatot 
jelenti, a másik kettő (domináns és szubdomi
náns) kétféle, egymással is ellentétes feszült
séget. Amit csak az bonyolít tovább, hogy 
mindhárom állapotban különböző al-esetek 
lehetségesek, újabb irányba kiterjedő feszült
ség-feloldódós skálán. (Hozzá kell tennünk, 
hogy a hagyományos zeneelméleti felfogás 
szerint ez a rendszer így csak a zene ún. klasszi
kus korszakára érvényes. Üjabb vizsgálatok 
azonban azt mutatják, hogy a funkciós elvet 
ennél szélesebb körben is érvényesíteni lehet, 
megfelelő általánosítással a zene dallami rend
jére éppúgy alkalmazható, mint a modern zene 
„összhangzattanára”.)

Az így értelmezett funkciós elv a legáltalá
nosabban ragadja meg a mozgás lényegét is. 
Végül is mi kell a mozgáshoz (ha az a rendsze
ren belül és nem rajta kívül fekvő okok követ
keztében folyik le)? Először is az, hogy magán
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a rendszeren belül ellentmondás keletkezzék, 
hogy létezzék két egymással szembenálló rész- 
rendszer, melyek küzdelme, egymást váltó 
igyekezete, egyensúlyra törekvése és a statikus 
egyensúly megtartására való képtelensége 
együttvéve mozgást eredményez. A zene pon
tosan ebben a legáltalánosabb sajátosságában 
ragadja meg a mozgást, funkciós rendszere 
éppen ennek a kifejezése. Ezért azokkal a 
zenészekkel szemben, akik a funkciós elv 
érvényét csak a zenetörténet bizonyos kor
szakaira és stílusaira korlátozzák, indokoltnak 
tartom az elv általánosítását és kiterjesztését. 
A zenetudomány talán szegényebb lesz egy 
egészen speciális értelemben használt műszóval, 
de egy olyan kifejezéssel gazdagodik, amelyet 
egész tudományos terminológiánkkal egyazon 
értelemben használ.

Némi képletességgel azt mondhatjuk tehát, 
hogy minden mozgó rendszernek (ha mozgása 
belső szükségszerűség) van egyfajta funkciós 
rendszere, vagyis két, egymással szembenálló 
rész-rendszere, egyik vagy másik túlsúlyával 
létrejövő két szélső állapota, és egy (többféle
képpen kivitelezhető) egyensúlyi helyzete. 
Egymásutánjuk, kapcsolatuk írja le a rendszer 
mozgását.

3. A „dialektika lényege” — Lenin meg
fogalmazásában — amúgy is a m e g sza k íto ttsá g  
és a  fo lya m a to ssá g  e g ység e . Az ember csak 
úgy tudja felfogni a mozgást, hogy megsza
kítja, elöli annak folyamatosságát, — ha 
azonban a szétszakított elemek meghatározott 
rendbe szerveződnek, a mozgás egysége mégis 
helyreáll. Nos, a zenei folyamat éppen erre 
lehet a legragyogóbb példa. A zene sem tudja 
a mozgást megszakíthatatlan folyamatosság
ban ábrázolni, a zene belső mozgása során 
állapotokon, helyzeteken megy keresztül, han
gokat, hangzatokat, funkciókat érint. Kevés 
lenne azonban, ha azt mondanánk, hogy 
puszta egymásutánjuk adja a mozgás zenei 
képét. Nem, ezek az állapotok, elemek volta
képpen önmagukban nem is léteznek értel
mesen, csak a folyamat keretében. Vegyük 
például a legegyszerűbb akkordot, mondjuk 
egy C-dúr hármashangzatot. önmagában nincs 
funkciója, mert egészen más funkciót hordoz
hat aszerint, hogy milyen nagyobb egység 
része. C-dúrban tonikai jellegű, de F-dúrban 
domináns, G-dúrban szubdomináns, és így 
tovább. Az előtte és utána végrehajtott lépések 
egész rendszerétől függ, hogy pontosan mi
csoda, Ha tehát abszolút megszakítjuk a 
mozgást, már ki is szakadtunk a zenéből is. 
Itt nem egyszerűen egymásra következő,

hanem egymást feltételező és kiváltó állapotok
ról van szó, mindegyik lényegét transzformált- 
sága és transzformálhatósága adja. A zene 
mozgását ebben az értelemben is a mozgás 
általános és absztrakt leírásának iskolapéldá
jául használhatjuk.

4. De térjünk vissza a zene belső ellentét
rendszerének már érintett rajzához. Láttuk, 
hogy ezt a zenei ellentét-rendszert az jellemzi, 
hogy minden elemnek, „tézisnek”, állításnak 
(tonika) nem egyetlen ellentéte van csak, 
hanem mindig legalább kettő (domináns és 
szubdomináns), sőt a Lendvai Ernő által 
elemzett „tengelypolaritást” is ideszámítva, 
már egyenesen három. Vajon nem áll-e ez 
ellentétben a dialektikával, amelynek velejét 
Lenin egy másik megfogalmazása szerint az 
ellentétpárod: szembenállása nyújtja. A hegeli 
tézis—antitézis—szintézis sorok — folytat
hatná valaki az ellenvetést — nem ismernek 
ilyen bonyolult, többféle ellentétességet, min
dennek megvan a „maga másikja” és kész.

Valóban a hegeli triád-formát sokszor már 
úgy használjuk, mintha egy isteni bölcsességgel 
berendezett, „előre gyártott harmóniákon” ala
puló világot írnánk körül. (Azaz, József Attila 
szavaival „mint polgár a házipapucsát” .) 
Ezért nem árt hangsúlyoznunk, hogy az eredeti 
formula is többféle ellentétességet ismer, 
hogy tehát a z  e lle n té tp á ro k  nem  m onogám ok. 
Minden tézisnek nemcsak az őt megtagadó 
antitézis az ellentéte, hanem az őt megelőző 
antitézis is, amelynek viszont ö a megtagadása. 
És tovább: minden tézisnek nemcsak az anti
tézis az ellentéte, hanem az őt majd (az anti- 
tézissel együtt) megszüntetve-megtartva magá
ban hordozó magasabb szintézis is. Amíg az 
ellentét csak kettős (tél—nyár, nappal—éj
szaka, jó—rossz), addig nincs szó igazi dialek
tikáról, fejlődésről, csak az „örök körforgás” 
típusába tartozó változásról vagy a felold
hatatlan ellentétek örök antinómiájáról. A 
valóság azonban az, hogy van körforgás is, 
antinémia is, dialektika is. A magasabb magá
ban foglalja az alacsonyabbat. A logika és 
a zene dialektikája egyaránt a magasabb 
típusba tartozik.

Messzire vezetne, ha megpróbálnánk most 
ennek a sémának analógiáit és összefüggéseit 
felkutatni. A régi arisztotelészi logika (az 
ellentétek hagyományos négyzetes ábrázolása), 
valamint a modern logika és pszichológia 
(pl. Piaget fejlődéselméletének) sok kérdése 
kerülne megvitatásra. Most csak annyit: 
a zene rendszere itt is jó segítséget adhat 
e problémák vizsgálatához.
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5. A zenei mozgás elemzése alkalmas arra 
is, hogy nagyobb egységek  m o zg á sá n a k  sz e rk e 
z e t é t  fo rm a lizá lh a ssu k . Ehhez azt kell meg
néznünk, hogyan épülnek fel a zene nagyobb 
egységei.

Egyre inkább elfogadott felfogás szerint 
az építkezés módját is az ism é tlé s  és az ellen
té te s s é g  elvei határozzák meg. Ismétlés esetén 
azonban vagy maga a téma szenved bizonyos 
változást, ölt fel új és új alakot (v a r iá c ió ) ,  
vagy pedig változatlan marad ugyan, de új 
és új környezetben jelenik meg ( fú g a ). Az 
ellentétesség viszont lehet egyszerű komple
menter változatosság ( s z v i t ) ,  de lehet valódi 
ellentétesség is ( s zo n á ta ) . Lehet továbbá az épít
kezés kötött (mint pl. a szonátában az ex p o zíc ió  
és a re p r íz )  és lehet szabad (kidolgozás „D u rch 
fü h ru n g ” ).

Amivel ismét csak a mozgás szerkezetének 
általános törvényeit fogalmaztuk meg a zene 
nyelvén. Minden bonyolultabb mozgás belső 
építkezését az ismétlés, a változás és az ellen
tétesség elvei szabják meg, s minden mozgás 
belső fejlődése kötött vagy szabad lehet.

6. Befejezésül még egy — tudtommal eddig 
nemigen tárgyalt — összefüggésről szeretnék 
beszélni, amely a zenét a kibernetikával kap
csolja össze. A kibernetika ugyanis a különböző 
mozgásformákat az irá n y ítá s  módja szerint 
különbözteti meg egymástól, Így beszél v ezér
lé s rő l ,  sza b á lyo zá sró l, újabban nem progra
mozott ,,heurisztikus” irá n y ítá sró l. Valamennyi 
irányítási forma lényege az, hogy az irányított 
rendszer az észlelt „van” -értékeket „kell” 
értékekké változtassa, de míg ez az első formá
ban a lehetőségek közötti választás és a hatásról 
való visszajelentés nélkül történik, a második, 
majd különösen a harmadik formában egyre 
nagyobb szerephez jut a visszajelentés és 
a döntés, tehát a leh etőség  kategóriája. A van  
és a k e ll  közé így beékelődik a leh et, a heurisz
tikus irányítás a lehetből alkotja meg a k e ll  
parancsát is.

Ezt az elvet s ezeket a szinteket a természet 
és az emberi tevékenység különböző területein 
érvényesíthetjük, a társadalom szervezettségé
től és irányításától kezdve a művészetig. A zene 
ennek az elvnek alkalmazására és alkalmaz
hatóságára is jó példát nyújt. A zene belső 
fejlődése maga is mindig a van , a leh et és a k e l l  
belső dialektikáját nyújtja. A van-elemet a mű 
már felhangzott részei szolgáltatják, ebből 
bizonyos lehetőségek és bizonyos szükségszerű
ségek adódnak. A kérdés mindig az, hogy 
a zene mit vált be majd a lehetőségekből, és 
hogyan valósítja meg a szükségszerűt.

A fokozatok itt is a lehetőség szférájának 
bővülésével jellemezhetően épülnek egymásra. 
A lehetőségek a hangrendszerek differenciáló
dásával számszerűen elemezhetően is bővülnek. 
Némiképp vulgarizálva: az ötfokú hangrend- 
szerben minden lépés után 5, a hétfokúban 7, 
a tizenkét fokúban 12 lehetőség között lehet 
választani (nem beszélve most a ritmus, a hang
szín, a harmónia és a dinamika szinte egyre 
bővülő alternatíváiról). Ez a számszerű különb
ség nem is pusztán lineáris-mennyiségi, hanem 
minőségi jellegű. Már Wundt kísérletei azt 
mutatták, hogy az ember általában 7 tárgyat 
tud észrevenni, felfogni, emlékezetben tartani 
egyszerre, ennél többet csak akkor, ha az 
érzékelt elemek csoportosíthatók. Hasonlót 
állapított meg újabban a heurisztika, a meg
figyelések szerint egy-egy döntés esetében 
az ember csak 7 — 2 tényt tud egyszerre 
figyelembe venni. Amikor tehát a hangrend- 
szerek fejlődése átlépte ezt a határt, döntő 
fordulat következett be: a zenei alkotás (sőt 
műélvezés) folyamata ekkor vált szigorúan 
heurisztikussá. A zenét tehát a heurisztika 
szempontjából is elemezhetjük, sőt, vélemé
nyem szerint, egy ilyen elemzés nemcsak sok 
zenei kérdés megoldásához adna érdekes, új 
szempontot, de előrevinné a heurisztika tudo
mányát is.

*

Csak példát soroltam fel annak bizonyítá
sára, hogy a zene : modell is, a mozgás struktú
rájának az ember által alkotott modellje. 
Az különbözteti meg a nyelvtől, hogy ez 
utóbbi erőteljesebben kétszintű, szavai (a dol
gokat és a cselekvéseket kifejezők egyaránt) 
nem állanak modellszerű kapcsolatban azzal, 
amit jelentenek; a nyelv csak a dologi és 
állítmányi jelek ö ssze k a p cso lá sá va l alkot model
leket. A zenében viszont minden „állítmány” 
modellszerű (bár érte árul az alanyok elmosó- 
dottságát, „meghatározatlan tárgyiasságát” 
adja cserébe). A zene az ún. belső beszédhez, 
a kimondott szavak nélküli gondolkodáshoz 
közelít, amely a pszichológusok — például 
Vigotszkij — szerint éppen állítmányi jellegével 
tűnik ki.

A zene tehát éppúgy kétféleképpen tükrözi 
a való világot, mint a költészet: tükrözi először 
mint modell, vagyis mint nyelv, és tükrözi 
másodszor mint művészet. A kettő nem ugyan
az, de nem is választható szét egymástól 
(annyira sem, mint a nyelv és az irodalom 
vonatkozásában). A zene mint modell a 
művész alkotása, de megalkotva nyelvi elemmé
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válik. És másrészt: a művész csak ezen a nyel
ven mondhatja el a maga vallomását.

A vallomás maga is kétszintű: a modell 
a nyelv maga is tükrözi a világot, maga is 
tükrözi a mozgás szerkezetét. Azzal az igénnyel 
is tanulmányozhatjuk tehát, hogy általa magát 
a mozgást, magát a világot tanuljuk meg 
jobban megismerni. Megérdemli a tudom ány  
figyelmét is.

De hol marad akkor a m ű v é s ze ti  Nem 
vetjük alá valamiféle matematikai spekuláció
nak, „pythagoreus” formalizmusnak? Épp ez 
nem. Mert (eltekintve most attól, hogy a 
pythagoreusok mégiscsak „felfedezték” a 
kísérleti fizikát, tehát végső soron a modem 
természettudományt), a művészet ereje éppen 
a modell „erején”, hajlékonyságán, valóság
tükröző kvalitásain alapszik. A művész olyan 
nyelvvel rendelkezik, amely szerkezetében 
már eleve a valóság mozgásának összefüggéseit 
tükrözi. Az alkotómunka célja, hogy ezt az 
elvont nyelvet konkrét beszéddé változtassa, 
hogy ne csak az általános mozgástörvényeket 
tükrözze vele, hanem megfogalmazza a művész 
véleményét is arról, hogy milyen a bennünket 
körülvevő élet, a minket befogadó és általunk 
átalakuló társadalom valóságos mozgása.

A zene az én számomra (és megfigyelésem 
szerint a legtöbb igazi zeneélvező számára) 
f i lo z ó f ia  is. Nem csip-csup dolgokat ábrázol, 
hanem az élet végső kérdéseit veti fel: vajon 
örök körforgás jellemzi-e a világ mozgását, 
vagy irreverzíbilis fejlődés; vajon készen el 
kell-e fogadnunk olyannak, amilyen, vagy 
neki lehet-e, neki kell-e rontanunk világmeg
váltó akarattal; vajon egyenes vonalú és töret
len-e a mozgás, vagy robbanásokkal, forradal
makkal terhes? Erről vall a zene; Bach, 
Beethoven, Bartók muzsikájából ezért érezzük 
ki egész világnézetük erejét (olyannyira, hogy 
ma is csak azok tudják igazán értékelni őket, 
akik világnézetüket is legalább megértik). Nem  
mindig tudatos ez a filozófiával való össze
függés, mert mind a művész, mind hallgatója 
zenét ír és fogad be elsődlegesen, nem filozófiát. 
De a zenében benne van  a filozófia is, anélkül 
hogy „lefordítanánk”. Megkerülhetetlenül, el- 
mellőzhetetlenül benne van azáltal, hogy 
szerkezetei minden szinten m odellt alkotnak, 
a valóság mozgásának modelljeit. Akármit 
választ a művész a zenei mozgás lehetőségei 
közül, vallomást tesz arról, hogy mit tart 
saját korában a valóságos (társadalmi) mozgás 
lényegének.

S A L A M O N  PÁL

P rov inc ia l izm us
Az irodalmi életben minduntalan fellobban 
a provincializmus körüli vita. Csakhogy a vita 
tudatos figyelmet igényel. Figyelmet más élet
helyzetek és az azokból származó nézetek iránt, 
mert aki csak önmagára, saját élethangulataira 
és érveire figyel, soha nem győzheti meg vita
partnerét. Ha a vita részvevőiből hiányzik az 
egymás iránti érdeklődés — amely különben 
az önbecsülés lényeges eleme —, akkor a vitá
ból kimarad a vita. Helyette gyakran egymás 
mellett futó, egymásra formálisan utaló néze
tekkel találkozunk.

A gondolat fegyelme és erőfeszítése nélkül 
elmaradnak azok az eredmények, amelyekre 
a közgondolkodásnak és az irodalomnak szük
sége lenne. A sok minden közül, amire szük
ségünk volna, a legnehezebben elérhetőt kelle
ne elérnünk. Az önismeret elmélyítését. Tár

sadalmi és személyes önismeretre gondolok 
egyszerre. Már csak azért is egyszerre, mert a 
kettő külön nem létezik. Önmagunkkal szembe
nézni, ha kell; szembefordulni képtelen egye- 
dek nem tehetnek semmit a társadalmi-nem
zeti önismeretért. Fordítva: egy hamis tudat
tal élő társadalom fékezi, gyengébb egyedek 
esetében megakadályozza a személyes önisme
ret kivívását. A kivívás szót használom, mert 
tapasztalatom szerint az önismeret nem más, 
mint az önmagunkkal való küzdelem szakadat
lan folyamata.

Tapasztalatom, hogy a vita megjelöléssel a 
provincializmusról folytatott szópárbajok — 
jellegzetesen provinciálisak. Egyszóval a pro
vincializmusról folytatott eszmecsere maga is 
mélyen provinciális.

Abszolút csúcsok és abszolút mélypontok
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nem léteznek. A provincializmusról szóló 
gondolkodás napjainkban zajló története se 
teljesen sivár. Almási Miklós Lukács György- 
gyel, Béládi Miklós Illyés Gyulával folytatott 
beszélgetése ébren tartja a reményt, hogy a gon
dolkodás színterén egy unalmas darab szürke 
szereplőinél — többre vihetjük. Felelős vitá
juk a provincializmusról való továbbgondolko
dásra késztet.

*

Az irodalom problémái, alapvető helyzete, 
irányultsága és irányzatai számomra nem 
érthetők magából az irodalomból. Vagyis: 
az irodalom nem magyarázható az irodalom
mal. Azért nem, mert maga sem önmagából 
táplálkozik. Magában való irodalmi mozgás 
— nem létezik. Az irodalom — ha időnként 
neki is rugaszkodik — képtelen a mutatványra, 
hogy csupán önmagát ábrázolja. E mutatvány 
még nyaktörés árán is lehetetlennek látszik. 
Hiszen az ember, ahogy a természetből, úgy a 
társadalomból sem szökhet ki.

Vannak korszakok, amikor az irodalom 
erejét vesztve, mintegy önmaga torzulásaival 
utal a helyzetre. Ilyen korszakokban, mondhat
juk, meggyengül az irodalom intuitív képessége, 
amely lehetővé tenné az áthatolást a felszín 
megejtő rétegein. így jórészt alkalmatlanná 
válik a társadalmi és személyes önismeret éb
rentartására. Ilyen korszakokban az irodalom 
bonyolult koncepciós manőverekbe kezd. 
E manőverek lényege a társadalom és az egyén 
valóságos problémáinak áthelyezése a fikciók 
világába. A kompenzáció, a valóságtól való 
futás folyamata az irodalomban viszonylag 
könnyen nyomon követhető, mert az az írók 
személyes helyzetében, magatartásában, cso
portmozgásában is tükröződik.

E mozgást figyelve mi látható? Kapkodás, 
kétségbeesés, végső és még annál is végsőbb 
kiábrándulás, majd fellángoló remény, és 
mindennek hisztérikus váltakozása. Ennek meg
felelően az irodalom önbizalma és önbecsülése 
válságba kerül.

E válság látható tünete a külföldi irodalmi 
irányzatok, sőt divatok előtti áléit hódolat. 
A világ szellemi áramlásában való önálló rész
vétel helyét a külföldi irodalmi-művészeti 
irányzatok elkésett felfedezése, és mechanikus 
utánzása helyettesíti. E magatartás akkor vál
hat uralkodóvá, ha egy ország íróinak egy 
része vagy többsége úgy érzi, hogy minden, 
ami máshol történik mélyebb, igazabb és je
lentősebb, mint az a valóság, amelyben ő él. 
Ez a tünet. E tünet oka bizonyára a társada

lom belső, vagyis öntörvényű mozgásával 
szembeni tompaság.

Ez vonatkozik a provinciális zavarba került 
irodalom belügyeire.

Ami a közönséggel való kapcsolatát illeti, 
ennek jellegzetessége ugyancsak a térdhajtás. 
Térdhajtás az éppen érvényes elvárások előtt. 
Más szóval: a könnyű kielégítés, az olvasó 
gondolati zsongításának vállalása. Az olvasót 
természetesen sokféle módon lehet zsongítani. 
Erre a célra nem csupán a bűnügyi vagy lektűr
irodalom módszerei, hanem a jó irodalom 
eszközei is alkalmasak.

Miért ne teljesítse az irodalom az olvasók 
elvárásait? Azért, mert az olvasók többségének 
aktuális elvárásai sok ok miatt konjukturális 
jellegűek. A jó irodalom egyedüli értelme éppen 
ezért e konjukturális elvárásokkal való szembe
szegülés. Másképpen kifejezve: a nagy iroda
lommal szembeni mélyebb elvárás éppen az, 
hogy ne teljesítse a konjukturális elvárásokat.

Ezért nem igazán jó például egy olyan írás, 
amelyik egy munkásmozgalmi özvegyen — 
helyenként és önmagában színvonalas esz
közökkel — ironizál, és csúsztatottan, tehát 
közvetve, tehát művésziesen filozofál. Termé
szetesen nem az iróniával és nem a bírálattal 
van baj, hiszen melyik előző politikai, gazda
sági rendszer vagy akár irodalmi irányzat nem 
érdemli a következő korszak bírálatát? Még 
kevésbé egy másik korszak politikusai és azok 
özvegyei presztízsének megóvásáról, hanem az 
irodalom értelméről és méltóságáról van szó.

Különös dolog a művészet, és talán leg
különösebb az irodalom. Varázsának, sőt 
titkának lényege éppen a magasabb régiókban 
az egyszerűsége. Egyszerűség alatt igazságot 
értek. Hiszen az igazság a legegyszerűbb. Maga 
az igazság éppen olyan egyszerű, mint amilyen 
zegzugos a hozzá vezető út.

Tolsztoj önmagában és a társadalmat érintő 
gondolataiban egyaránt mélyen leszámolt az 
1861 előtti jobbágyságra épülő, tűrhetetlenül 
elmaradott Oroszországgal. A jobbágytulaj
donos arisztokráciával. Ismétlem: mindenek 
közepette önmaga történelmi múltjával.

És mindezek után mégis mit látunk a Hábo
rú és békében? Azt, hogy Tolsztoj egyaránt 
lenyűgöző tárgyilagossággal rajzolja meg a 
megszállott Maria hercegnő, az öreg Bolkonsz- 
kij, Andrej herceg, Pierre Bezuhov, Natasa és 
a többiek képét. Minden, csak nem véletlen, 
hogy éppen ez a látásmód (módszert akartam 
írni, de azt hiszem többről van szó) teszi lehe
tővé az elavult jobbágyrendszer feletti kímélet
len ítéletet.

42



Egyfajta látásmódról beszélek, de mire 
gondolok konkrétan? A  tö rtén elm i igazságos
sá g  lá tásm ód jára  é s  a z  erre  alapuló sze llem i 
m agatartásra .

M in th o g y  azonban a z  író , íg y  T o lszto j sem  
p o litik u s , ső t  nem is tö r té n é s z , e zé r t a  történ elm i 
igazságosság  m ó d szeré t e lsősorban  a z  egyes  
szerep lő k  szem élyes tö r tén e té b en  érvén yesíti.

Ez pedig sorsdöntő. Mert nem hihetünk 
az olyan író jelenre és jövőre vonatkozó szavai
ban, aki aktuális elvárásoknak engedve meg
vonja szereplőitől személyes múltjuk igazságát. 
Nem hihetünk az ilyen írónak, mert szinte 
egzakt pontossággal bizonyítható: aki fogé
kony a konjukturális elvárások teljesítése iránt, 
az alkalmatlan a történelmi igazság átértésére 
és kifejezésére. Pontosabban: alkalmatlan arra, 
hogy egy ember, emberek csoportja, egy nem
zet megélt megpróbáltatásait hűségesen, pon
tosan a m aga  tö r tén e lm i igazságren dszerében  
ábrázo lja .

A konjukturális elvárásokra fogékony írói 
magatartás a provinciális művek táptalaja. 
Általában a felszínes gondolkodás, az eseten
ként megejtő csillogással kápráztató felszínes 
gondolatkörök táptalaja.

Tendenciáról lévén szó, képtelenség szemé
lyes tévedések sorozatát feltételezni. A prob
léma gyökerének még megközelítése is lehetet
len, ha abból indulunk ki, hogy az írók egy 
része makacsul ragaszkodik provinciális jellegű 
gondolati eszményekhez és sémákhoz. De ha 
mégis ezt feltételezzük, hogy akkor se térhe
tünk ki a kérdés elől: „Miért gyökeresednek 
meg egy országban, gondolkodásra képes em
berek körében hibás gondolati rendszerek, 
miért születnek az irodalomban és a művésze
tek különböző ágaiban nagyszámmal másod-, 
vagy sokadlagos művek?”

Az ember elsődleges szférája az öntörvényű 
cselekvés világa. Vagyis: a saját, illetve az or
szág adott gazdasági, kulturális, társadalmi 
alakulatából szervesen következő cselekvés.

Talán érdemes feltenni a kérdést, mi a pro
vincializmus, de nem a művészet szakmai olda
láról, hanem az emberi magatartás vonatkozá
sában ? A provincializmus azt hiszem nem más, 
mint az élet elsődleges tartományainak fel
adása és átvonulás a társadalmi lét, vagyis a 
cselekvés távoli tartományaiba — a provin
ciákra.

Ahol nincs lehetőség és készség egy emberi 
közösség belső fejlődéséből következő, vagyis 
elsődleges cselekvésre, ott kialakul a látszat- 
cselekvések rendszere. Márpedig az ember szí
vesen szabadul a kudarctól, sőt állandóan nem

is élhet vele. Ezért az irodalom a látszat vagy 
pótcselekvések rendszeréhez igazítja látásmód
ját. Vagyis felcseréli a társadalmi gondolat 
ihletőjének szerepét a kialakult helyzet szellemi 
adminisztrátorának tisztével.

Csak küzdelem árán lehet az emberi cselek
vés elsődleges szférájába kerülni. E küzdelem
nek is meghatározott feltételei vannak. Meg
győződésem, hogy a XX. század utolsó harma
dában számottevő szellemi teljesítmény nem 
érhető el együttműködés nélkül. Ebben az ön
magát felpörgető világban a végső kiábrándu
lásnak és szellemi összeomlásnak csak az elem
ző gondolat vethet gátat. Az irodalomban 
a kornak a közös erőfeszítésre vonatkozó ösz
tönzése burkoltabb, mint bárhol másutt.

A közös gondolati erőfeszítés jelentőségé
nek megértését akadályozza, a „nagy XIX. 
század” művészeszménye: a magányos zseni. 
A közös munka ebben a felfogásban a művészi 
önkifejezés áthághatatlan akadályának látszik. 
Azt mondják : a művészi tehetség, a személyiség 
integráns része, hogyan oldható fel ez bár
milyen közös munkában? Meggondolandó, 
hogy például a D. N. S. molekula felfedezői
nek tudományos tehetsége bizonyos értelemben 
— és lényeges értelemben — költői jellegű 
tehetség. De Watsonnak eszébe se jutott, hogy 
nélkülözheti Francis Crick, M. Wilkins, Rosa
lind Franklin, L. Pauling ugyancsak költői 
jellegű tehetségét. Azt hiszem, nem a személyi
ségnek és az ahhoz kötődő művészi tehetség
nek feloldásáról, illetve feladásáról van szó. 
Hanem arról, hogy a tehetség maga is változó 
tartalmú. És ha meggondoljuk, nem is lehet 
ez másképpen. Hiszen az ember számára vál
tozó világ megértése más és más kézségeket 
kíván. Ebből következik, hogy koronként más 
és más tulajdonságok emelkednek a tehetség 
rangjára.

A művészi tehetség is új elemmel gazdago
dik: az együttműködés készségével. A közös 
gondolati munka, a szüntelen kontroll jelen
tőségének felismerésével. Azt hiszem, már 
most is, de néhány év múlva még tisztábban 
tapasztalhatjuk, hogy éppen a legerősebb és 
legeredetibb tehetségek nem féltik magukat 
a közös munkában való feloldástól. Ők meg
értik, hogy éppen az együttes erőfeszítés teszi 
lehetővé, hogy részeseivé válhassanak hatal
mas gondolati építmények, szellemi áramlatok 
létrehozásának. Olyan eredmények részesei 
lehetnek, amelynek elérését egyedül képtele
nek megkísérelni. Sőt arról van szó, hogy a 
cél, a lehetséges cél egy ember számára meg se 
mutatkozik.
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A korszak legerősebb tehetségei megértik, 
hogy csupán a személyiség kifejezésének változó 
formájáról van szó.

Mégse hihető, hogy a közös erőfeszítések, 
irodalmi iskolák és műhelyek létrejöttét egye
dül a múlt század művészeszménye akadályoz
ná. Természetesen a társadalom szerkezetében 
lévő organikus akadályokról van szó.

*

Nálunk is léteznek irodalmi-művészeti 
csoportok. Ezek valódi értelme az áttörés 
lenne. Egyfajta világlátás, eszmekor elfogad
tatása. Művészetről lévén szó, az elfogadtatás 
egyetlen eszköze az átütő erő. Mi kölcsönözhet 
a XX. század utolsó harmadában egy műnek 
átütő erőt? Úgy látszik, az, ha a társadalmi 
vagy a személyes lét bármely fontos vonat
kozását a megszokott gondolati sablonoktól 
eltérően láttatja. Ez a jó irodalomnak mindig 
is egyik feltétele volt. A korszak maga növeli 
nagyra ezt a feltételt. A korszak, amelyben 
egyrészt a civilizáció fenyegető öncélúságának, 
másrészt a civilizált és az éhező népek szembe
fordulásának drámáját éljük. Ez az alaphely
zet a zűrzavar és bizonytalanság érzését su
gallja. Ez az érzés pedig a kétségbeesés, az 
üresség gondolatköreit, és cselekedeteit szüli. 
A kétségbeesés tettei tovább növelik az ember 
bizonytalanságát, és kétségbeesését.

Ilyen körülmények között csakis azok a 
művek törhetnek át, amelyek elég bátrak, hogy 
szakítsanak a látásmódnak és gondolatnak 
azokkal a sémáival, amelyek alkalmatlanok 
a korszak és egyes vonásai közvetlen környe
zetük, személyes létünk megértésére. Ilyen 
művek csak széles körű információ, tárgyilagos 
elemzés, a munka állandó kontrollja közepette 
születhetnek meg. (E feltételek említése talán 
olyan képzetet szül, mintha a korszak lényeges 
irodalmi műveit laboratóriumi jegyzőkönyvek
nek képzelném. Pedig nem így van, csupán azt 
mondom, hogy átütő mű nem lehet tárgyszerűt- 
len, naív és esetleges.)

Az irodalmi-művészeti csoportosulások ér
telme a világról szerzett információk elem
zése és az ezzel kapcsolatos gondolatok, majd 
a művek kontrollja.

Hogyan felelnek meg ennek a feltételnek a 
nálunk létező laza, alkalmi csoportosulások? 
Rosszul. Az elkészült művek többségének vizs
gálata alapján ez szinte egzakt módon bizo
nyítható. A csoportok tevékenységének lényegi 
tartalma az egzisztenciális összetartás. Még
pedig a közvetlen eredményt ígérő egzisztenciá
lis összetartás. így: a szűkös lehetőségek köze

pette egymás megjelenésének támogatása, tár
sadalmi hangulatkeltés, a kritikák megszerve
zése és latens irányítása. A lényeget tekintve 
napi egzisztenciális összetartásra alapozott 
csoportkapcsolatok nemhogy erősítenék a 
részvevőket, nemhogy irányzattá, áramlattá 
növelnék önmagukat, ellenkezőleg, gyengítik 
az egyedeket és a csoportokat egyaránt. Sőt, ez 
a helyzet — mint jó néhány életút elemzése 
mutatja — egyes alkotók köré alattomosan 
a végzet hálóját szövi. Mert az együttműködés 
említett mechanizmusa ahelyett, hogy az erők 
forrása lenne, a tehetség alapjait támadja. 
Ugyanis a csoport tagjainak sürgető egziszten
ciális céljait gyakran valós teljesítménytől füg
getlenül a jó hírnév, az ázsió növelése látszik 
szolgálni. Ez a gyakorlat természetesen nem 
tűrheti és nem is tűri a személyes és csoport ön
ismeret ébrentartását, a művek elengedhetetlen 
valós elemzését és bírálatát.

Ez a gyakorlat egymás konjunkturális tartal
mú elismerésével, sőt magasztalásával helyette
síti az elemzést, amelynek még enyhe változata 
is a személyes barátság felmondásának, sőt 
árulásnak számít.

A „nagy tudomány” és a „nagy irodalom” 
története azzal a tapasztalattal szolgál, hogy 
akinek életük során sohasem támadtak kétsé
gei ■— alkalmasint alapos kétségei — tevékeny
sége és egy-egy munkája iránt, ■— az nem alkot
hatott kétségtelen műveket.

Márpedig a csoportok előbb említett moz
gása éppen a tehetség alapvető elemének, a 
kontrollnak, a szükséges kétségek megszületé
sét gátolja. Ennek híján a csoportok és a ben
nük részt vevő egyedek éppen az áttöréshez 
szükséges energiát veszítik el. Azt a talán leg
nagyobb erőforrást, amit az önmagukkal való 
szembefordulás jelent.

Az így elaltatott önismeret magyarázza a 
hibás és elavult gondolatkörök felfedezésként 
és féltett kincsként való ápolását. Esetenként 
harcos védelmét.

Nyilvánvaló, hogy az egzisztenciát konjuk- 
turális céllal építő közösségek adott helyzetek
kel szembeni védekezésként születnek. Mintegy 
az önfenntartási ösztön társadalmi megnyil
vánulásaként. De úgy látszik, a társadalom 
bonyolult helyzetei a természetben jól működő 
ösztönt eltorzíthatják. Az előbb említett ön
fenntartási mechanizmusok az önfelszámolás 
eszközeivé válhatnak és válnak is gyakran.

Az elmaradt tettek más vonatkozásban is a 
provincializmus talajául szolgálnak. Gyakran 
tapsolunk, szinte kénytelenek vagyunk tap
solni gyenge vagy közepes irodalmi műveknek.
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Valójában nem is ezeket minősítjük értékükön 
felül, hanem sokszoros áttétellel ilyen módon 
fejezzük ki egy korábbi érthetetlen mellőzéséről 
vagy más eseményről való véleményünket. 
Nem teszünk mást, mint a maga idejében el
maradt cselekedeteink helyett jelképet állítunk. 
Csakhogy egy adott időben szükséges cseleke
det nem pótolható az elmaradt cselekvés jel
képével.

A kétes helyzetek kétes szándékokat vonza
nak. Tudatosan és ösztönösen kétes szándéko
kat egyaránt. Ha művek fogadtatása és meg
ítélése elmaradt cselekedetek pótlékaként sze
repel, illetve kell szerepeljen, akkor kikerülhe
tetlen a társadalmi mozgás tekintetében ruti
nos féltehetségek rohama. E mindig népes és 
életerős csapat tagjai felfedezik, hogy elegendő 
a véghez nem vitt tettek helyére állított jelkép
művek és alkotóik melletti rokonszenv-nyilvá- 
nítás, kiváltképp annak áttételes és bonyolult 
formuláinak alkalmazása. Felfedezik; ezzel 
biztosították azt, hogy személyük, illetve köze
pes vagy akár jelentéktelen teljesítményük egy 
művészi-irodalmi irányzat védőpajzsa alá 
kerüljön.

•

A  prov in c ia lizm u s n em  a z  irodalom  fo n to s  
ré sz le tk érd ése , hanem  lé tk é rd ése , am ely  a tá r 
sa d a lm i m u n ka m eg o sztá sb a n  e lfog la lt h e lyéve l  
k a p c so la to s . Azzal, hogy vajon az irodalom 
a gondolat ébrentartását, a létezés kérdéseivel 
való szembesítését vállalja-e vagy sem. Az 
irodalom és a művészet létkérdése: kiküzdi-e 
elsődlegességét, vagy a másodlagosságot vál
lalja. A másodlagosságot, az öncélúságot és 
a beltenyészet fülledtségét.

A kérdés lényege, amit olyan gyakran te
szünk fel: lehet-e egy kis népnek nagy irodal
ma? Véleményem szerint lehet, mert a világ
hoz viszonyítva—egyazon civilizációs és kultúr
körön belül — egy másodlagos helyzetű nép 
ügye és irodalma korántsem másodlagos. 
Egy magyar műalkotás adott esetben nem azért 
érdektelen Európában, mert a Párizstól két
ezer kilométerre fekvő Magyarországról csak 
érdektelen művet lehet írni. Ami tárgyilagos 
elemzés alapján Európában provinciálisnak 
hat, az Magyarországon is az. A különbség 
csupán annyi, hogy Európában egy ilyen értel
mű értékítélet akadálytalanul kimondható, 
míg ugyanennek a kimondása itthon, csak nagy 
nehézségek árán, vagy egyáltalán nem lehetsé
ges.

A z t  gondolom , h ogy a  p ro v in c ia lizm u s nem  
a z  európai ö sszeve tésb ő l adódó re la tív , han em  
m inden n em ze ti iroda lom  abszo lú t p ro b lé m á ja .  
Egy kis lélekszámú, nagy országok hatóköré
ben élő nép léte és irodalma fontos, sőt kardi
nális lehet a világ számára, ha például éppen 
e bezártságot, az élet szűkös határainak keser
ves gondját, a levegőért való küzdelem ered
ményeit, és kudarcait érzékelteti. A világ szá
mára.

Nemzetek irodalmát nem a lakosság száma 
vagy az ország hatalmi helyzete teszi naggyá. 
Mint ahogy egy irodalmi művet nem szereplői
nek a társadalmi hierarchiában elfoglalt elő
kelő helye emel magasba.

Colas Breugnon, vagy az élete végén járó 
halász jelentéktelen sorsa fontos jelentéstartal
mat nyer, mert sorsuk az emberiség sorsa, az 
emberi lét zavarosan tiszta, reménytelenül ma
gasztos helyzeteit és hangulatát idézi.

BALÁZS J Ó Z S E F

Égi b á rá n y
Elsősorban a Csend és kiáltás jelezte — s 
most visszatekintve még inkább — annak a 
filmformának az útját, amely az Égi bárányban 
teljesedik ki és tisztul le. A Csend és kiáltás 
„kora”, valamint az a sajátos dramaturgia, 
amely a valóságnak a film nyelvén történő meg
szervezését biztosította, az Égi bárányban válik 
művészileg, tartalmilag-gondolatilag nyitot
tabbá, gazdagabbá.

A Csend és kiáltás alapjában véve „zárt” 
film volt. A miliő, a hatalmi-politikai proble
matika pontosan meghatározható, rögzíthető. 
A magatartások, a cselekvési módok szimbo
lizmusáról itt még alig beszélhetünk, bár a 
sűrítés, a stilizálás intenzitása, a „látvány kor- 
respondenciái” a képi metaforák és szimbó
lumok majdani jogosultságát előlegezték. 
Annál is inkább, mert úgyszólván két maga
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tartásforma gesztus- és mozgásvilága, leszűkült 
cselekvési tartományai keltették életre az 1919 
utáni időszakot. Kár ismételni, de a további 
gondolatmenet miatt elmondjuk: a rendezőnek 
a Csend és kiáltásban különösen kitetszik arra 
való törekvése, hogy a ruházat, a történelmet 
megidéző külsőségek helyett a gondolatok sík
jait — hallatlan ráérzéssel — kiválasztott jelle
mek, tudatos -— néhol már a balettszerűséget, 
vagy a táncot megidéző, de legalábbis annak 
sajátos variációját reveláló — mozgásokkal 
érzékeltesse. A Csend és kiáltás alakjainak 
eszmeisége nem hord a láthatónál, a könnyen 
érzékelhetőnél mélyebb — mondhatni egye
temesebb — jelentéseket, bár igazságtalanok 
lennénk, ha a film egyes mozzanataiban nem 
vennénk észre a több jelentésre való törekvést 
az ellenállásnak és a megaláztatásnak a bemu
tatásával. Az alakok viselkedésében azonban 
nem lelhető fel uralkodó vonásként a magatar
tások részeinek miértjeit megnevező, arra állan
dóan utaló, történelmileg —• sőt világtörténel- 
mileg — feldolgozott összetettség. A feldolgo
zás módja, az interpretálás sajátosságai már 
ekkor mutatták — persze még előbb az Oldás 
és kötés második részében is — hogy a szug- 
gesztív stilizálás elbír, egy — a konkrét hely
zethez való viszonyában — lazább, de ugyanak
kor mégis nagyobb távolságokat egybekapcsoló, 
történelmileg szélesedő — fentebb már emlí
tettük — rétegzettebb, zsúfoltabb gondolatisá
got. így a Csend és kiáltás — és a később készült 
filmjeinek alakjai — részben ott vannak az Égi 
bárány jeleneteiben is, csak mélyebb vetületűk
ben, bizonyos vonatkozásaikban történelmi
földrajzi határoltság nélkül, a múlt, a jelen, a 
jövő művészi összefoglalásában, látomásában.

Alapvető különbség Jancsó előző filmjei és 
az Égi bárány között a filmek dramaturgiai 
vizsgálatánál érhető tetten. Nem valami rész
letes vizsgálatot jelent ez, hisz ezeknek a filmek
nek a dramaturgiai építkezése roppant egy
szerű. Amíg például a Csend és kiáltásban egy- 
egy cselekvési kört egy-egy alak képviselt, 
addig az Égi bárányban minden jelentősebb 
alaknak, minden jelentősebb cselekvési körnek 
„párja” van a szó legszorosabban vett értel
mében. A duplázás, a „kettőzéses magatartás- 
rendszer”, egyben a magatartási módok fejlő
désrajza is, s Jancsó eddig készített filmjeiben 
minduntalan visszatérő gondolatok újbóli meg
ismétlésével, illetve azok mellett, kitágítja a 
filmművészet hagyományos ábrázolási közegét 
és létrehozza a képi metaforáknak és szim
bólumoknak a filmművészetben eddig még nem 
látható, nem tapasztalt körét.

Kezdjük a film elején.
A vöröskatonák egyik tisztje öngyilkos lesz. 

Az öngyilkosságot egy dal „készíti” elő. Ezt a 
dalt nem énekelheted többé — mondja a tiszt 
az éneklő lánynak. S hogy miért mondta? 
A revolverlövés, az öngyilkosság mindent tisz
táz. Nem tudja elviselni a bizonyosságot, a 
vereséget. S az a fiatal vöröskatona, aki észre
veszi az öngyilkosságot, tulajdonképpen a tiszt 
ellenpólusa. Bizonytalan lépteivel, éretlenséget, 
zavarodottságot tükröző karakterével fejezi ki: 
valahogyan bekerült a vörösök közé, a hely
zetet nem érti, a körülötte zajló események el- 
viselöje és nem résztvevője. S számára ez okozza 
a tragédiát, elpusztul ő is. A halála is olyan 
szánalmas, együgyű, mint az azelőtti viselke
dése, arca. A két alak ekkora végletessége — 
végső soron — egy körön belül, a vörösök 
táborában, előrevetíti a film további világát: 
a helyzetből való kiúttalanságot, a menekülés 
lehetetlenségét, pontosabban egyetlen lehető
séget: a valamilyen módon történő megsem
misülést. Ez alól egyszer van kivétel, amikor a 
megérkező vöröskatonák nem végzik ki a papot, 
bár a kivégzés lehetősége itt is felmerül.

Az említett bevezető rész után az idegbeteg 
falusi pap átveszi a vezetést. Ha a pap ősét 
keresnénk, Savonaroláig vezetne fanatizmusa, 
megszállottságában ott van a tovább lélegző 
középkor, nemkülönben a középkort idézi a 
pap és a hívek kapcsolata is. Amikor kiszaba
dul a vörösök táborából, először a falusi asz- 
szonyok köszöntik.

Az evangéliumoknak a határtalan — és 
persze sajátos — ismerete lehetővé teszi a pap 
számára a gyilkosságok, a kivégzések gyakor
latának a jogosságát. Egyszóval: a hatalomra 
kerülés első fázisának a legnagyobb áldozato
kat követelő munkájához a pap citátumainak 
a szelleme biztosítja a megfelelő ideológiát. 
A pap akkor is szaporán veti a keresztet a hát
térben, amikor a szalmakazlak előtt felolvassák 
a meztelen és éppen ezért még védtelenebb kis
lánynak a kivégzési módokat, amelynek natu
ralizmusa, szenvtelensége az inkvizíciót sejteti, 
de ugyanúgy Semprun Nagy utazásának egyes 
képeit is. Nem véletlenül időzik hosszan ennél 
a képnél a film rendezője. Itt megszületett, 
elindul valami, amely táplálkozik ugyan az 
előző évszázadok hatalmainak gyakorlatából, 
de már alapvetően és jellegzetesen XX. századi. 
A lényeg itt is: megsemmisíteni, kiirtani, meg
semmisíteni, kiirtani csakhogy másképpen, más 
végső céllal, mint az eddigi hatalmi erkölcsök.

John Press angol költő egy interjúban a 
hatalom új arcáról a következőket mondta: a
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XX. században — először a történelem folya
mán — nemcsak, hogy megvannak az eszközeink 
az egyénnek, mint egyéniségnek az összezúzá- 
sára, hanem tudjuk is, hogy hatalmunk van 
erre és tudományosan bánunk vele. Szenvedé
sek mindig is voltak, de ami új, az a szenvedés 
tudatos alkalmazása, nem egyszerűen azért, 
hogy fájdalmat okozzunk, vagy embereket rá- 
késznyeritsünk : megtegyék, amit kívánunk 
tőlük, hanem azzal a megfontolt szándékkal, 
hogy személyiségüket kiirtsuk.

Ezzel az alapjában véve művészileg didak
tikusán szerkesztett jelenettel érhető tetten az 
a pillanat a XX. században, amely a szenvedés 
tudatos alkalmazásának a jegyében a fasizmus 
— különösen a kelet-európai fasizmus — 
tombolásához vezetett, az Európán keresztül 
történő menetelésekhez, a koncentrációs tábo
rok világához. Említettük: sokáig időz ennél 
a jelenetnél a film rendezője. Egyetlen jelenet 
a filmben, ahol a mozgás lelassul, pontosab
ban: megáll, hisz ennek a gondolatnak a kifej
tése egyben kulcsjelenet a film első részének is.

Ugyanennél a jelenetnél tisztázható legin
kább a meztelenség funkciója, a Jancsó-féle 
filmformán belüli jogossága. Vajon funkció 
nélküli meztelenségről van-e itt szó, közönség
csalogatásról, direkt dekorativitásról, vagy 
oedig a látvány, a helyzet megemeléséről, arról 
a szándékról, hogy minél mélyebb összefüg
géseket olvassunk ki a film jeleneteiből?

A középkori kivégzési módokat idéző jelenet 
mutatja leginkább, hogy a meztelenségnek 
körülhatárolható funkciója van. A védtelen- 
séget, a kiszolgáltatottságot növeli, a szenvedés 
emberellenességét, bár szimbólumszerűen, de 
mégis — éppen a film valósággal szembeni 
sajátos természete miatt — a konkrét valóság
hoz való konkrét viszonyában ábrázolja. 
Jelenet helyett szerencsésebb — talán — be
állítást mondani, hisz Jancsó a hatalom termé
szetét egymástól nagyon is elkülöníthető feje
zetekben kelti életre. Egy-egy beállítás, egy-egy 
fejezet. Ennek a felfogásnak a szolgálatában 
áll az a sajátos — már többször említett — 
dramaturgiai rendszer, amely az alakok filmbeli 
szerepét kijelöli. Az Égi bárányban úgyszólván 
minden újabb beállítás után új alakot ismerünk 
meg, az alkotó nem érzi szükségét, hogy érzé
keltesse az alakok előtörténetét, miért kerültek 
oda, miért éppen akkor. Ott vannak, jelen 
vannak, s azonnal félreérthetetlen cselekvési 
lehetőséggel, programmal.

Visszatérve a meztelenség funkciójának a 
kérdéseire, külön írásban kellene foglalkozni 
a Jancsó-filmek nőalakjaival, különösen érde

kes lehet például a Sirokkó és az Égi bárány 
nőalakjainak az összehasonlítása. Bármilyen 
furcsán hangzik, de a nők kapcsolataiban, élet
megnyilvánulásaiban követhető legjobban a 
kornak, a környezetnek szépséget emésztő, a 
létezésnek csak a kiszolgáltatottság, a védtelen- 
ség státusára szorító kegyetlensége. Még így is 
tapasztalható, hogy a Jancsó-filmek kemény, 
szigorú atmoszférájában a nők kapcsolatai 
jelentik az egyetlen — bár parányi — tiszta
ságot, értéket. Kitűnő példáját mutatja ennek 
a Sirokkó, amelyben a két nő természetellenes 
kapcsolata képezi az egyetlen értéket annak 
ellenére, hogy az ilyen embertelen körülmé
nyek között a nők kapcsolatai is átalakulnak, 
deformálódnak.

Az Égi bárányban azonban már hiába 
keressük a Sirokkóhoz hasonló „értékeket”, 
a papot kísérő szőke lány öröme, tánca: a 
vadságé, a hatalom darálójában nőiességéből, 
egyéniségéből kivetkőzött ember tánca, a bom- 
lottságé, a nőiesség teljes megsemmisüléséé, 
széthullásáé.

Visszatérve a film cselekményéhez, már a 
film elején fontos szerepet kap a fiatal vörös 
pap, és a papot kísérő Kossuth-ruhás szintén 
fiatal férfi. A film elején a vörös pap mást sem 
csinál, mint ki- és bemegy a kamera látómeze
jében, az eseményeket figyeli. A film végén 
újra megjelenik, mintegy összefoglalja a film 
mondandóját, Jancsótól szokatlan formában: 
megfogalmazza az alkotónak a film egészéből 
egyébként is kikövetkeztethető álláspontját. 
Különösen akkor válik ez az „összefoglaló” 
jogossá, művészileg jelentőssé, ha a film máso
dik részének az eseményeivel, a látomás és a 
valóság egybefonódásával hozzuk összefüg
gésbe.

írásunk elején említettük az Égi bárány ket- 
tőzéses dramaturgiáját, az egyazon magatartás 
kétféle útját, vonalát bemutató módszert. Ha 
a megszállott pap és a hegedülő tiszt „párt” 
alkotó eszmeiségét szembesítjük, a film alap- 
gondolatáig juthatunk el. Nem kétséges, alap
helyzetüket tekintve egy oldalon állnak. Mind
ketten gyilkosok. A fehér tiszt azonban tisztá
ban is van azzal, hogy gyilkos. A pap egyéni
sége a legszorosabb egységben „harmóniában” 
van a gyilkos egyéniségével, míg a fehér tiszt 
kezében keresztet szorongatva, mosolyog a 
kereszt „évezredes hatalmán”, előtte ledönti a 
szentképet, és a film végén, mielőtt agyonlövik 
a sorba állított parasztokat, az egyiket kivégzés 
előtt homlokon csókolja. Gyilkosság előtt fel
húzza kesztyűjét, művészetszerető, modern 
szupergyilkos.
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Mindennél jobban jellemzi azonban az 
embernek ezt a típusát Kosztolányi Néró, a 
véres költő című regényében. A fehér tiszt a 
holtan fekvő halott nőt olyanformán bámulja, 
mint Kosztolányi regényében Néró meggyilkol
tatott anyját: Milyen szép — mondta Néró — 
nem is tudtam, hogy ilyen szép. A  keze — és 
fölemelte hűlő kezét — finom és bársonyos. 
És karja is friss, majdnem fiatalos. De válla az 
férfias. És horpadt. Itt beroskasztotta az evező. 
Kár érte.

Eddig az idézet. Az „ilyen szép” és „kár 
érte” iszonyú kettőssége, látomását valósággá 
változtatni tudó jellem, a cinikus gyilkos port
réja ez. A hegedű a tiszt kezében ugyanazt 
jelenti, mint a „katonák magyarokkal” kez
dődő beszédek, a zenélő, száguldozó kivagyi
ság, a kokárda-kultusz, az evés-ivás — sőt a 
népdalt is ott találjuk a kelet-európai hatalmi 
politika manipuláló eszközei között.

A hegedűvel csalogatja a tiszt a nőket és a 
férfiakat a máglyára. A ropogó, izzó máglya 
látomásként jelenik meg, de soha ennél való
ságosabb látomást. .  . Leginkább akkor értjük 
meg a máglya jelentését, ha azt más filmekkel, 
Jancsóéhoz hasonlóan az emberi haladáshoz, 
az ember jövőjéhez felelősséggel hozzáálló 
művész filmjének egy-egy jelenetével hasonlítj uk 
össze, illetve állítjuk párhuzamba. Azonnal 
adódik két film, amelynek mozzanatai a máglya 
égésének jelentéséhez kapcsolódnak. Antonioni 
és Bergman egy-egy filmje, a Zabriskie Point és 
a Szégyen utolsó jeleneteire gondolunk. An
tonioni filmjében a felrobbant luxusvilla füstje 
atomrobbanáshoz hasonló gombává válik, a 
Szégyen című filmben a vízben úszkáló halottak 
látványa az Égi bárány máglyán elégő halottait 
idézi.

Antionioni pusztulást jelképező felhője 
akkor jelenik meg, amikor már tisztázódik az 
agyoncivilizált életforma őrjítő üressége és 
mértéktelen agresszivitása, amikor már nyil
vánvaló, hogy ezek az „értékek” szervezik az 
élet alakulását, az emberi kapcsolatokat. Berg
man Szégyenével könnyebb megtalálni a kap
csolatot, hisz a megaláztatás, a polgárháború 
motívumai még direktebben kapcsolódnak 
Jancsó filmjéhez. Ahol az erőszak — legyen az 
Amerikában, Kelet-Európábán vagy Nyugat- 
Európában — ilyen egyöntetűen az ember 
cselekedeteinek első számú munkálójává válik, 
annak a társadalomnak szükségszerűen el kell 
pusztulnia. Jancsó Miklós ezt nemcsak látomá
sában fogalmazza meg, de a film végén — 
utaltunk már rá — el is mondatja a fiatal vörös 
pappal : Nemzet nemzet ellen támad és ország

ország ellen. És mindenfelé nagy földindulások 
lesznek és éhségek és döghalál és megölnek 
sokat közületek és gyűlöletesek lesztek min
denki előtt.

Jancsó a hatalom „fejlődésének” eredménye
ként jut el ehhez a következtetéshez. S itt újra 
emlékeztetnénk a Csend és kiáltásra. Az Égi 
bárány máglyajelenete bizonyítja, hogy tar
talmában ez a jelenet a legtávolabbra, a leg
messzebbre jut el, az eddigi Jancsó filmek gon
dolati világánál sokkal mélyebb és egyeteme
sebb gondolat megfogalmazásáig.

Van még egy alakja a filmnek, akiről tulaj
donképpen nem mondtunk semmit, pedig ő 
az egyetlen, aki végig jelen van, aki minden 
fontosabb jelenetnél valamilyen módon közre
működik. A Kossuth-ruhás fiatalembert végig 
a nyavalyatörős, idegbeteg pap mellett találjuk, 
majd a film végén ő mondja a papot megölő 
tisztnek, hogy „te vagy a seregek ura”, téged 
szolgállak, téged követlek . . .  Állandóan jelen 
van, de sohasem dönti el — alapvetően — az 
események menetét, alakulását. Részt vesz 
ugyan minden akcióban, de csak asszisztál. 
Nem tudom másnak elképzelni őt, mint a 
hatalommal való olyan kontaktus megterem
tőjének, amellyel a továbbélését, a megmaradá
sát biztosíthatja. S a film gazdag jelentésű 
szimbólumrendszerében — ilyenformán — azt 
a közösséget, nemzetet, a magyar népet jel
képezi, amely kiszolgált, hogy tovább élhessen, 
amely ugyanakkor mégis a saját megsemmi
sülésének árnyékában élt.

Tanulságos beszélnünk még a Jancsó-féle 
filmformáról, a valóságnak ennyire jellegzete
sen egyéni feldolgozásáról, stilizálásáról. Az 
Égi bárány formailag nem új, hisz eddigi film
jeiben (különösen a Sirokkóban és a Csend és 
kiáltásban) már érzékelhető volt. A felvevőgép 
mozgásának táguló, majd egyre szűkülő, aztán 
ismét táguló, egymáson átvonuló körei ön
magukba úgy visszatérő mozgások, hogy az el
induláskor észlelt jelentés a kiinduláshoz való 
visszatérésekor átteremtődik, új jelentésréte
gekkel bővül, s közben beolvad az előző és az 
utána következő mozgások, körök rendszerébe, 
igazodva a film atmoszférájához, újabb és 
újabb információval járulva hozzá a film alap- 
gondolatához.

Az Égi bárány első beállítása kristálytisztán 
követhetővé teszi a fentieket. Az egy körrel 
megmutatott: víz, mező, pajtaszerű régi épület, 
lovak, a kort jelölő évszám, majd a vízben 
lovát vezető lány, az öltözködő lány mellett 
kezében egykedvűen füvet morzsolgató másik 
lány képe után „bomlik ki a kör”, a többi
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vöröskatona is látszik, majd mindnyájan elvág
tatnak a régi épület felé. Ennyi lenne tehát egy 
kör. A hely, a való ág folyamatos feltérképe
zése ez, bizonyítva a film rendezőjének — a 
világ egyetlen filmművészéhez sem hasonlít
ható — eredetiségét, tömör kifejezésmódját. 
Az első beállítás haragoszöld, bánatos színei, 
az alakok egyenletesen kimért mozgása alig 
körülhatárolható szomorúságfélét szuggerál. 
Visszafogott, rezzenéstelen szomorúság ez, a 
legegyszerűbb emberi mozdulatokkal megidé
zett csönd, a vereség csöndje. Elbukott a for
radalom. Felismerték, s szembe kell nézniük 
vele. S itt kap újabb jelentést a vörös tiszt 
öngyilkossága, mert ő nem mert szembe
nézni a bukással, inkább vállalta az önkéntes 
halált.

Az oly sokat emlegetett hosszú beállítások 
Antonioni módszerét mutatják, a különbséget 
csak a hosszú beállítások kezdő és végpontja 
között lelhetjük meg. Pontosabban: a Jancsó- 
féle körök nem csupán a forma gerincét képe
zik, hanem tartalommá is válnak, így például 
az Égi bárányhoz leginkább hasonló Csend és 
kiáltásban az állandóan visszatérő körök az 
elnyomás, a kikerülhetetlen megaláztatás szé
dületét is érzékeltetik. (Sok esetben, így az Égi 
bárányban is, egy beállításon belül tud több 
kört bejáratni. A film mulatozást idéző jele
neteiben nemcsak a felvevőgép, de a lovasok, 
a kocsik is csak körbe-körbe mozognak.)

Antonioni hosszú beállításai egyenes vonalú 
mozgásokat vagy csak egyetlen helyzet folya
matos megörökítését célozzák, ugyanakkor jel
lemzője még a Jancsóénál összehasonlíthatat
lanul több helyszín és információjukban hason
ló valóságrészletek bemutatása. Mindkét film
rendező — filmes nyelven szólva — a valóság 
feldarabolása helyett, a követhetetlen, illetve 
utánozhatatlan belső vágásokkal hozza létre 
a film — lankadatlan figyelmet követelő — 
légkörét.

Jancsó Miklós filmjeiben már az első kép
sorok után tisztázódik a helyszín (Szegény- 
legények, Csend és kiáltás, Sirokkó), a film 
további részében a kiválasztott tér megmarad, 
csupán — ezt említettük, ebben különbözik 
Antonionitól — a térre megérkező, ottmaradó

és odahozott emberek helyzeteinek újabb és 
újabb,körüljárása”,értelmezése történik. Ezzel 
magyarázható — mint ahogyan a rendező is 
nevezte — történeteinek „primitívsége”, de 
ezzel magyarázható egy másfajta „primitívség” 
is, amely azonban már filmművészeti jelentő
ségű. A víz, a levegő, a szél, a lovak, egy dal, 
egy kiáltás, egy vezényszó, egy lövés az ember
rel, az emberi világgal való viszonyításuk során, 
az emberi kapcsolatokat kísérő állandó jelen
létükkel, a művészi bonyolítás eredményeként 
intellektuális tartalmak hordozójává válnak. 
A legmodernebb és a legrétegezettebb, leg
zsúfoltabb mondanivaló „kibújhat” az ember 
legősibb tárgyaiból, egyszóval a megformálat- 
lan, a primitív anyagból. (A művészetek tör
ténetében ez ideig csak a költészet tudta ilyen 
eszközökkel, ilyen közegben, ilyen tömören és 
ilyen mögöttes jelentésekkel a valóságot értel
mezni.)

Végezetül ide kívánkozik még egy tanulság. 
(Nem véletlenül az Égi bárány kapcsán.) A lát
vány, a kép — nyelvészeti megjelöléssel a jel 
— és a jelentés viszonyáról, a jelentéseknek a 
film dimenziójában létrejött természetéről 
kellene beszélnünk. A mi rövid elemzésünk 
csupán egy francia filmesztéta igényének felelt 
meg: a film látványa, a képek csak annyit 
érnek, amennyit ki tudunk belőle olvasni tar
talmilag, fogalmaink segítségével. (Mondanunk 
sem kell, hogy a filmkritikák, elemzések lénye
gében mindenütt a világon ugyanezt teszik.)

Jelenleg azonban még meg kell alkudnunk. 
A valóság tagolásának, leképezésének (így bár
mennyire paradox is) a film nyelvén közölt 
valóság tagolásának is a legcélravezetőbb módja 
a fogalmakká való sűrítés. Tagadni nemigen 
lehet, ez együtt jár a jelentések redukciójával, a 
film eszközeivel megérzékített magatartások, 
emberi kapcsolatok szegényítésével. A mozgá
sokban, gesztusokban jelentkező tartalmak egy 
másik jelrendszerre való fordítással belső lénye
güket, művészi varázsukat veszíthetik el. Bár 
a probléma természetesen szerteágazóbb, mint 
ahogy ez most felvetődik, mégis, ha újra végig
gondolom a filmet, úgy tűnik, hogy az Égi 
bárány gazdag jelentéstartalmának a megfej
tése meghaladja az írott szó lehetőségeit.

4 Kritika 49



K r i t i k
V A R G A  J Ó Z S E F

írók a  m oziban
Egy mindössze 75 éves új művészet — a mozi — születési okmányait és későbbi útját 
összegezte Kenedi János kitűnő ötlettel a Magvető kiadásában megjelent írók a 
moziban című antológiájában.

Olvasmánynak is nagyon érdekes ez a tájékozott szemmel összeállított kötet. 
A zörgő masina forradalma, A  mindenség derűs eltorzítása, Heréit álmodozás, Ren
dezők, A  Film városa, Szegények szállodája, A fércről, Az irodalmat kitartóan át
darálják a vetítőgépen, A csodától a filmig, A film elhagyja tiszteletre méltó ágyasát 
— így követik egymást a nagy fejezeteket (a kötet több mint 700 oldalas !) összefogó 
beszédes címek és a legváltozotatosabb műfajú írások, a verstől a tárcán át az esszéig, 
a tanulmányig. De hát hogyne keltené fel az olvasó érdeklődését egy olyan könyv, 
amelyben olvashatjuk Roger Martin du Gard levélvallomását a Thibault család meg
filmesítésének tervéről, Móricz Zsigmond nyilatkozatát első filmjéről, benne az opti
mistán reménykedő szavakat: „Még csak most kezdődik az igazi filmek kora: élet, 
igazság és hangulat”. (1935-ből, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül megfilmesítése 
alkalmából); Németh László az Iszony filmrevétele ürügyén mondja el gondolatait; 
beszélgetést olvashatunk Jean Cocteau-val. Marcel Pagnollal, Jerzy Andrzejewski- 
vel, Weöres Sándorral, Jorge Semprunnal: egyszóval egy sereg olyan formátumú 
művésszel, akinek nevét néhány film remekmű őrzi mint forgatókönyvíróét, társ
szerzőét.

N em  csoda ez a parádés névsorolvasás, hiszen már az új művészet bölcsőjénél a kor 
legjobb szellemei tették le névjegyüket. A csodavárástól a szkepszisen át az okos 
szóig skálázott ez a névjegyleadás. Az első névjegy — sa  csodavárás már a némafilm 
zörgő masinájától — Lev Tolsztojé : „Meglátják, hogy az a kis zörgő masina a forgó 
fogantyújával forradalmat okoz majd az életünkben — az írók életében. Közvetlenül 
támadja meg az irodalom régi módszereit. Alkalmazkodnunk kell majd az árnyas 
vászonhoz és a hideg masinához. Az írás új formája válik majd szükségessé. Gondol
kozom  rajta, és érzem, hogy mi jön” — mondta ki a nyolcvanéves mester az okos 
szavakat, mintegy provizionálva is azt a letagadhatatlan hatást, amelyet a legfiatalabb 
művészet a huszadik század prózájára (elég csak emlékeztetnünk a Rozsdátemető-re 
a közelmúlt magyar regényterméséből) tesz. A feszes szerkesztést, a hirtelen váltásokat, 
a merész átvágásokat épp a filmtől tanulta a század prózája.

De érdemes még Tolsztoj bölcs szavát hallgatnunk : „De tulajdonképpen szeretem. 
Ez a gyors jelenetváltás, az érzelmeknek és a tapasztalatnak ez a keveredése — sokkal 
jobb, mint az írásnak az a nehézkes, vontatott formája, amelyhez eddig hozzászok
tunk. Közelebb áll az élethez . . .  A kinematográf megsejtet valamit a mozgás titká
ból. És ez maga a nagyság.”

Majd elpanaszolja, hogy mennyi gondot okozott neki az Élő holttest írói díszlete- 
zése: „Amikor az Élő holttest-et írtam, a hajam téptem, és lerágtam a körmeimet,
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hogy nem adhatok még több helyszínt, még több képet, mert nem tudtam elég gyorsan 
haladni az egyik eseménytől a másikig. Az az átkozott színpad olyan volt, mint a kötő
fék, úgy fojtogatta a drámaírót: a mű életét és lendületét a színpad méreteihez és 
követelményeihez kellett szabnom . . .

De a filmek — folytatja szavait a nyolcvanéves Tolsztoj egy fiatalírót megszégye
nítő lelkesedéssel — : „Csodálatosak! Drr! és máris kész a színpad! Drr! és kész a 
másik. Tengerünk van, tengerpartunk, városunk, palotánk — a palotában pedig ott 
a tragédia (a palotákban mindig tragédia van, mint ahogy Shakespeare-nél is lát
hatjuk.”)

S egy Tolsztoj mivel is fejezhetné ki hódolatát a kinematográf iránt, minthogy 
mámorosán kijelenti — ismét leírjuk : 80 évesen ! — : „Komolyan foglalkozom a gon
dolattal, hogy darabot írok a film számára.”

Gorkij még korábban, 1896-ban — tehát az új művészet születési évében — nyilat
kozott Lumiere mozgófényképé-ről. Az ámulat mellett — „A film: mozgó fénykép. 
Sötét szobában elhelyezett, nagy vászonra elektromos fénysugár esik, és e vásznon 
megjelenik egy nagy, két méter hosszú és egy méter magas fénykép. Párizsi utca. 
Hirtelen valahol valami hangosan kattogni kezd, a kép megrándul, és önök nem hisz
nek a szemüknek. „Hiába, 1896-at írunk: akkor még így kellett megmagyarázni az új 
csodát — egyszóval a kinematográf iránti lelkesedés mellett Gorkij szavaiban már 
a szkepszis is megfogalmazódik: mire is lehet majd használni az új művészetet?!” 
Ez a két film Aumont-nál kegyetlen, maró gúnyolódás termének asszonyai felett, 
de nem kétséges, hogy vissza fogják szorítani ezeket a filmeket. Nagyon rövid időn 
belül fel fogják cserélni olyanokra, amelyek inkább illenek . . .  az üzlet igényéhez, 
és a film, amelynek tudományos jelentősége számomra egyelőre érthetetlen, a vásár 
ízlését, a . .  . kiállításokon tolongó nép romlottságát fogja szolgálni”. Gorkij nyilat
kozatának itt nem idézett további részében szinte a mai sex-hullámot, porno-filme- 
ket sejti meg.

A csodáért való lelkesedésben, a megfogalmazott szkepszisen túl az igazi okos 
szavakat a moziról a megújuló magyar szellem legjobbjai is kimondták. Elég csak 
rövid névsorolvasást tartani, s kiderül : Adyval az élen a Nyugat gárdája szinte hiány
talanul letette névjegyét: Babits, Szép Ernő, Juhász Gyula, Krúdy, Nagy Endre, 
Molnár Ferenc, Kosztolányi, Szabó Dezső, Kassák, Somlyó Zoltán, Tóth Árpád, és 
természetesen a technikai újdonságok iránt oly szenvedélyesen érdeklődő : Karinthy, 
Heltai Jenő, akinek különben mozi szavunkat is köszönjük. És akkor még nem is 
említettük Balázs Bélát, akinek elméleti munkássága a világ filmművészetét termé
kenyítette meg.

Ady mindjárt cikkének címében az új művészet feladta problémát exponálja : Szín
ház és mozi. A  világjáró Ady már első mondataival a korabeli statisztikáknák híveb
ben tanúskodik egy mai szemmel hihetetlen tény mellett: „Párizsban, Berlinben, 
Bécsben együttvéve sincs annyi, mozi’, mint az egyetlen, új, szép, magyar Budapesten.” 
Ady itt és ekkor azt reméli, hogy a színház megnemesedve kerül ki a versenyből.

A mozi hatása más művészetekre: ezt a fiatal magyar alkotó értelmiségiek is észre
veszik; akárcsak Tolsztoj, Kosztolányi így fogalmaz: „Egy bizonyos. Hogy minden 
másképpen lenne, és mi is mások lennénk, ha ezek a képek nem mozognának . . . 
Mióta mozi-színház van, a novellák is fürgébben perdülnek.”

Felismerik a művészet demokratizálódásának eddig nem is remélt lehetőségeit.
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A  legtudatosabban Szabó Dezső, aki apodiktikusan jelenti ki: A mozi a legszélesebb 
demokratikus művészet. (A mozi.)

S hogy még mi minden van ebben az érdekes könyvben, arról bizonyára más fóru
mokon is sokat fognak írni. Mi elsősorban az irodalom felől akartuk megvallatni. 
(Magvető, 1971)

Gtssika Zoltán
C sillag p o r

Jugoszláv lírai antológia

A  lírikusnak indult s a vajdasági magyar költészet eminens költőjeként számon 
tartott Csuka Zoltán nagy áldozatvállalással lett a délszláv irodalmak magyar tol
mácsa : saját lírikus ambícióinak rovására fordítja — immár több mint negyven éve
— a szerb, a horvát, a szlovén és a macedón irodalom remekműveit magyar nyelvre. 
Ennek a négy évtizedet felölelő fordítómunkának szép állomása a Csillagpor c. kötet, 
a jugoszláv líra vallomásnak is szép újabb magyar nyelvű antológiája. Mert vallomás, 
a műfordító vallomása ez a könyv s nemcsak a Csuka fogalmazta szép bevezető 
írás okán, hanem azért is, mert anyagában valóban a hozzá közelálló, a szubjektív 
rokonszenv determinálta szerzők műveit teszi a magyar olvasó asztalára. S így is 
szakszerűen : a kronológia megtartásával. Az érdeklődő olvasó fejlődéstörténetet is, 
de más antológiákban, gyűjteményekben nem található verseket is kap egyszerre, 
írjuk is le mindjárt: oktalan lenne mindenfajta elmarasztalás, mely a hiányzó költőket 
vagy verseket kérné számon a Csillagpor közreadójától.

Egy tapasztalatokban gazdag fordítói életpálya java termésének válogatásáról lévén 
szó, a kötet rangját-értékeit a műhelymunka eredménye: a fordítások minősége 
világíthatja meg leginkább. Nos, Csuka Zoltán fordításai állják a próbát. Átültetéseit 
mindenekelőtt az eredeti szöveg iránti alázat és tisztelet jellemzi s ebből fakadóan 
az eredeti atmoszféra és a forma szépségeinek mennél hűbb visszaadása. Remek 
érzékkel képes eltalálni a középkori szerb líra egy-egy darabjának eredeti hangulatát, 
de egy bennszülött biztonságával kalauzol a népversek világában is s még a horvát 
dialektális költészet nyelvi nehézségei sem hozzák zavarba. A kötetet lapozva — 
mintegy képzeletbeli utazás részesei — járhatjuk be régvolt idők fejedelmi udvarait, 
Rigómező csatájának emlékhelyeit s a Balkán népi világának ezernyi csodáját. Van 
vers, mely a balkáni mítoszvilág titokzatosságaiba enged bepillantást, de tolmácsol
— remekül — Csuka olyan népverset is, melyet a Tiszaháton is kántálhattak volna 
karácsony idején:

M egy a hegyen a karácsony,
Szalonna a ködmöne,
Disznósajt a mentegombja,
Füstölt kolbász a zsinórja,
Bőséggel visz egészséget,
Egybecsengő vidám kedvet,
S bort is visz a csutorába,
Azzal köszönt a világra.
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Fordítói skálájának sokszínűségére utal az is, ahogyan a horvát reneszánsz és 
barokk líra remekműveit átülteti. A spalatói Marko Marulic humanista bölcsességét, 
Hanibal Lucie petrarkizmusát s Gundulié monumentális eposzának barokk jellegét 
egyaránt mesterien adja vissza, de tán — ebben a nemben — Ivan Bunié Vucié 
versének, Az emberi életnek átültetésével remekel legjobban. A barokk változékony
sága, költői bravúrjai könnyed biztonsággal magyaríttatnak itt Csuka Zoltán mű
helyében.

S ha már a forma szabta fordítói megoldások számbavételénél tartunk, itt szóljunk 
az antológia tán legtöbb becsvággyal készült remekéről, a szlovén romantika klasz- 
szikusa, France Preseren Szonettkoszorújának fordításáról is. Verstani biztonságot, 
filológiai pontosságot, az eredeti szöveggel való azonosulást kívánó mű a Szonett
koszorú, melyben egy lángoló szerelem élménye, a szlovén haza és nép iránti elköte
lezettség és költői küldetéstudat nyer megfogalmazást a népnyelv egyszerűségével, 
műköltői rangossággal. Csuka nagy erudícióval, filológiai hűséggel és remek nyelvi 
hangszereléssel tolmácsolja a tizenöt szonettből álló versfüzért, a kelet-közép-európai 
irodalmaknak is tán egyik legszebb mesterszonettjét.

Régebbi líra és népköltés ha ennyi színnel vonul fel az antológiában, az olvasó 
joggal kíváncsi most már arra is: milyen az újabb idők, a modern jugoszláv líra vers
anyaga a könyvben? Változatokban gazdag, színes válogatás ez is. A 19. század 
költői s a 20. század „modernjei” — szerbek, horvátok, szlovének és macedónok — 
egyaránt szerepelnek, s megint csak Csuka fordítói leleményességének bizonyságaiként : 
a hagyományos formákat követő lírikusok verseivel éppoly kitűnően birkózik, mint 
a délszláv avantgarde egy-egy jeles produkciójával, vagy éppen az intellektualitás 
jegyében fogant mai versekkel. Avatott tolmácsa az Ady-barát és kortárs szerb Todor 
Manojloviénak éppúgy, mint a tenger s a dalmáciai szigetvilág ihlette Franicevié- 
verseknek, de tökéllyel adja vissza Miroslav Krleza kaj dialektusban írt történelmi 
balladáit vagy Dobrisa Cesarié finom mívű tömör verseit is.

A műfordítások rangossága mellett külön dicséret illeti — Németh László szavait 
kölcsönözve — a kötet „kelet-európai szempontjait”. Csuka, aki már vajdasági író, 
és lapszerkesztőként is a szellemi hídépítés nemes szándékaival kért és vállalt részt 
a magyar irodalmi életben, most — negyven év múltán is — a Dunatáj népeinek 
közös múltjára és jelenére irányítja a figyelmet. A délszláv-magyar történelmi múlt 
párhuzamait, közös emlékeit idéző verseket szinte az irodalomtörténész gondosságá
val válogatja és építi be antológiájába — a kontinuis kapcsolatok eleven bizonyságai
képpen. Már az első szövegek egyike is a magyar történelemben is számon tartott 
eseményt idéz: Rigómező tragédiáját. Jefimija szerzetesnő „a fájdalom és szenvedés” 
dalát hímezte arannyal a rigómezei csatában elesett Lázár fejedelem szemfedőjére, 
ki „férfias szívvel és sóvárgó áhítattal ment . . .  a sárkány” elébe — gátat vetni 
akarván az oszmán előretörésnek. A népversek javarésze is közös hősöket idéz 
(a Jaksityokat, Hunyadi Jánost), az ismeretlen középkori szerzetesköltő szatírája 
Apáti Ferenc feddőénekét asszociálja bennünk, a Szigetvár megvételét elsirató 
Vitezovié-szöveg meg a Zrínyi Miklósról szóló gazdag horvát és magyar versanyag 
fontos darabja. És így sorjáznak tovább, a magyarral rezonáló szerb és horvát fel
világosodás versei, Djura Jaksié Széchenyihez írt költeménye, Vladimir Nazor Gubec 
Mátyása, Todor Manojlovic „Guillaume Appollinaire és Ady Endre párizsi reggeleit” 
idéző sorai s a délszláv és magyar jobbágy „véres, gyötrelmes múltját” az okulás
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igényével vallató Krleza három költeménye is. Látszik: olyan emberé ez a válogatás, 
aki negyven éve tudója mindannak, mi népeket összeköt — Nagy Lászlót idézve — 
„a létfontosságú megértés jegyében . .

A  Csillagpor külsőre, kivitelre is szép könyv, s hogy azzá lett, az mindenekelőtt 
Borsos Miklós érdeme: ő készítette a kötet illusztrációit. Rajzai a versek átéléséről, 
tökéletes befogadásáról vallanak, olyan művész alkotásai, ki maga is a népek közös 
sorsának értője, e rajzokban avatott kifejezője. (Európa, 1971)

Lőkös István

Kertésx Ákos

M ak ra
Kertész Ákos első két könyve mellett még el 
lehetett siklani, lehetett nem észrevenni őket, 
de a harmadik, a M a k r a  már olyan mű, ame
lyiknek figyelmen kívül hagyása a kritikusi 
értetlenség, botfülűség netovábbja lenne. Ez 
persze nem jelenti azt, hogy az eddigi Kertész 
Ákos-kötetek csöndes visszhangja jogosnak 
tekinthető. Igaz, hogy első könyve, a H é tk ö z 
n a p o k  szerelm e  (1962), amely a címadó kis
regényen kívül elbeszéléseket tartalmazott, 
még erősen magán viselte a pályakezdés gyöt- 
relmeit-buktatóit. A saját téma és mondanivaló 
már formálódott, de a hang még meglehetősen 
tétován és bizonytalanul akadozott, s különféle 
huszadik századi mesterek — jobbára ösztönös
nek tűnő — határát jelezte. De Kertész követ
kező munkája, a S ik á to r  című regény (1965) 
már nem csupán a tehetség kétségbevonhatat
lan jeleit erősítette meg, hanem igazi opus volt. 
Kár, hogy a róla megjelent néhány értő és szép 
bírálat után sem támadt különösebb vissz
hangja. Kertész Ákos nevét az irodalmi érték
tőzsde specialistái nemigen jegyezték. Lehet, 
hogy közülük sokan most sem lesznek erre 
hajlandók. De a tény: az időtálló mű, biztos, 
hogy Kertész Ákost fogja igazolni, s nem a két
kedőket. A M akrá t nem lehet a „véletlenül ki
jött a lépés” legyintésével elintézni. Kertész 
már most sem egykönyves író, a M a k ra  a 
S ik á to r  magasabb szintű, de szerves folytatása.

Kertész Ákost munkásíróként és realista
ként tartják számon. Az előbbi „értelmetlen 
kategória”, egy nyilatkozatában az író kifakad 
e semmit se mondó beskatulyázás ellen. Az író

a társadalomnak arról a szeletéről ír, amelye 
a legjobban ismer. Kertész Ákos munkássorban 
nőtt fel, harmincesztendős koráig a fizikai dol
gozók életét élte, természetes hát, hogy meg
határozó élményeit innen hozza. S ezek az évek, 
ez a környezet szinte szükségszerűvé tette, hogy 
a kétkezi dolgozók valóságtiszteletéből az író 
realizmusigénye szülessen meg. Kertész realiz
musa jellegzetesen huszadik századi. A kifor
ratlan H é tk ö zn a p o k  szere lm e  — érdekes, de 
érthető módon — erős expresszionista indu
lattal készült. A S ik á to r  viszonylag a legsza
bályosabb regénye, időkezelése, szerkezete, 
cselekménybonyolítása egyaránt erre utal. 
A M a k r a  összetett, szigorúan megkomponált 
szerkezete, időjátéka és jellemábrázolása bizo
nyítja, hogy Kertész szuverénül elsajátította a 
huszadik századi próza mesterségbeli vív
mányait.

Kertész Ákos regényírónak vallja magát, a 
novellák csak az időhiány kényszerűségéből 
keletkeztek. Alighanem így igaz. Kisregénye 
s regényei legalábbis ezt támasztják alá. Ezek
ben a művekben közös az egyre gazdagabban 
kibontott és ábrázolt alapprobléma. A három 
főhős, sorrendben Holkó Albert, Bognár 
Vince és Makra Ferenc rokonai egymásnak. 
Még a munkahelyük is azonos : mindhárman 
a Hermes Kocsiszekrénygyárban dolgoznak, 
megbecsült szakmunkások. Ami feszíti őket, 
az a h o g ya n  k e ll  é ln i ? kérdése. Az értelmes és 
szép, a boldogságot is megadó tartalmas életet 
keresik.

Holkó Albert, a kiváló hegesztő megcsö
mörlik az egyhangúan ismétlődő hétközna
poktól, élete monotóniájától. Munkája nem 
elégíti ki, többet vár az élettől. Kialakul benne 
egy furcsa elképzelés: a nagyvilági éjszakai
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élet mulatóhelyein kell keresni a hétközna
pokért kárpótló teljességet. Egyszer eljut egy 
ilyen helyre, de mivel értelmes ember, egy 
éjszaka untig elegendő a kiábránduláshoz. 
A szépet kereste s nem találta. Az elképzelt 
eszmény hamisnak bizonyult. Maradnak az 
emberi tartást megőrző, de a kiábrándultsá
got semlegesíteni nem tudó munkás hétköz
napok.

Bognár Vince, a Sikátor főalakja, csak 
spekulálgató, de nem gondolkodó ember. 
Ő tudni véli, hogyan kell élni: ügy mint más, 
mint a többiek. Családot alapítani, otthont 
teremteni — ennyi fér el az ő horizontján. 
S ezt az átlagbölcsességet megzavarja egy 
váratlan, nem kívánt szerelem egy elvált, gye
rekes asszonnyal, Gabival. Mivel az ostoba 
közhelyek teljesen behálózták Bognár Vincét, 
mivel úgy tudja, elvált asszony csak szerető
nek jó, s más gyermekét vállalni ostobaság, 
mivel úgy tanulta, házasodni csak biztos 
anyagi alappal lehet ■— fél ettől a szerelemtől. 
Addig számítgatja, hogy mit volna célszerű 
tennie, hogy mire el merné vállalni a házas
ságot Gabival, a nő beleroppanva a hosszas 
huzavonába, s a fogságból akkor hazatért 
gyermekkori szerelmének konok követelőd- 
zésébe, ehhez a mániákushoz megy feleségül. 
Aki egy féltékenységi rohamában agyonszur
kálja Gabit. A régi erkölcsi normák átlépésére 
Gabi is, Vince is gyenge volt, pedig itt még 
egészen szelíd mértékben lett volna csak 
erre szükség. Vince elsiratja Gabit, de a 
könnyek nem jelzik a katarzist, a tragédiát 
igazán átélni nem tudta.

E két alaknak valamiféle keveréke Makra 
Ferenc. Két életeszmény között őrlődik ment
hetetlenül. Az egyik: úgy élni, mint a többiek, 
egynek lenni a szürke tömegben, megfelelni 
a hagyományos — kispolgári — életvitel nor
máinak. A másik: menekülni ebből az élet
formából, valami tartalmasabbat keresni. 
Makra számára nem álmegoldások lehetősége 
adódik, mint Holkó Albertnek. Őt egy — 
Bognár Vincéénél sokkal magasabb rendű — 
önmegvalósításra serkentő szerelem állítja 
válaszút elé. Felszínre hozza ez a benne rejlő 
képzőművészeti hajlamot is. Vali, a festő
művésznek készülő lány egy teljesebb világra 
nyit ablakot. Gondolkodni tanítja Makrát, 
önismeretre neveli.

A regény két részre tagolódik. Az első rész 
a szerelem kibontakozásának és kudarcának 
története. Makra felismeri — Vali hatására—, 
hogy az ő igazi énjét a teljességért küzdő
harcoló, bukásokat is vállaló, a művészetet,

a „rendhagyó” szerelmet elfogadó Makra 
Ferenc jelenti. De nem meri megvalósítani, 
életprogramként elfogadni ezt a Makra Feren
cet. Annyira beléivódtak a korszerűtlen élet
elvek. S gyáván megszökik Valitól.

A második rész tíz esztendővel később, a 
hatvanas évek közepén játszódik. Makra meg
nősült, van egy kislánya. Házassága nem 
szerelmi, szinte egy véletlen eset következ
ménye: meghatódott az egyébként már meg
unt szeretője nagylelkűségétől, és elvette fele
ségül, mert „megérdemelte”. Vali 1956-ban 
hívta Makrát, menjenek külföldre, de az 
akkor már nős férfi megint csak gyáva volt. 
Még mindig szerette Valit, de a feleségét nem 
tudta elhagyni. Makra egy évtizedig törekszik 
az „élni mint más” megvalósítására. De ami
kor egyik munkatársnője a fél műhely után 
Makrát is elcsábítja, s Makra szenvedélyesen 
és szakításra képtelenül kívánja ezt a nőt, a 
Sztanekot, rákényszerül élete végiggondolá
sára. Ráébred házassága csődjére, életformája 
hazug voltára. Most már képes volna szakí
tani, otthagyni a családját. De rájön arra is: 
Sztanek nem Vali. Sztanek csak a testi szerel
met jelenti, Vali az igazi Makra Ferenc meg
valósítását. Ez a felismerés egész élete csődjét 
is jelenti. Feleségével nem tud tovább élni, az 
önámító hazugságot nem tudja már vállalni. 
Sztanekkal nem érdemes élni, vele semmit sem 
lehetne újrakezdeni. S Vali eltűnt megtalál- 
hatatlanul. Makra levonja a konzekvenciát: 
öngyilkos lesz. Mert: „Az ember nem köpheti 
szemközt magát. A bőréből nem bújhat ki az 
ember. Amivé lett, azt vállalnia kell, mert azt 
maga csinálta, azért ő a felelős. Hogy ez és ez 
vagyok.”

Untig ismételgetjük már, hogy a tudat szo
cialistává fejlődése milyen lassú, nehéz és 
bonyolult folyamat, akár egyénről, társada
lomról vagy kisebb közösségekről van szó. 
De ennek műalkotásban — regényben — még 
kevés ábrázolását láttuk. S a M a k rá b a n  erről 
esik hiteles szó. Akárcsak az előző könyvek
ben. Kertész Ákos írói világában rendkívül 
erős az itt és most kötődése. Alakjai, a való
ság, amelyből kinőnek, félreérthetetlenül a 
szocializmust építő Magyarországra utalnak. 
Kertész Ákos nem történelemkönyvet, hanem 
regényt — jellemrajzot ír, de a történelem 
meghatározóan jelen van hősei életében. Hogy 
miként élt és él a magyar munkásság zöme a 
felszabadulás után, azt legigazabban talán 
Kertész Ákos regényei mutatják meg. Ahogy 
Sánta Ferenc H ú sz ó rá ja  a magyar falu húsz 
esztendejét fogja át, úgy mutatja meg Kertész
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a budapesti gyárak világának ezt a húsz esz
tendejét. Az írói megoldás gyökeresen más, de 
az eredmény hasonló. S mindegyiküknél köz
ponti gondolat az életformaváltás szükséges
sége, az ez elöl megfutamodók bukása.

Makra Ferenc tipikus alak, problémái is 
tipikusak. Nem munkás mivoltából fakad 
mindegyik, s az alapprobléma minden emberre 
vonatkoztatható. Kertész Ákos egy interjúban 
ezt vallotta: ,,. . . úgy gondolom, a termelő
munkában részt vevők tisztábban hordozzák 
a mindent átfogó, mindenkire érvényes, konk
rét emberi problémákat. Ők közvetlen kap
csolatban állnak a lét realitásával, nekik a 
nehézségek őszinte arcukat mutatják: saját 
érzelmeiket ferdítés, álcázás nélkül, közvet
lenül élik át, cselekedeteik emberi magatartás
ból és nem divatos „életérzésből” fakadnak” . 
(Munka, 1968. augusztus.)

Manapság kevés a munkástémájú regény. 
De a M a k rá n a k  nem ez a legfőbb érdeme. 
Nem azért tartom kiemelkedően jó műnek, 
mert az alakjai munkások. Ez az esetleges 
elem a regényben. Makra lehetne paraszt, 
hivatalnok, bizonyos típusú értelmiségi is. 
Jellemének leglényegesebb vonásain nem vál
toztatna ez. S ez is arra figyelmeztet, hogy tár
sadalmunk osztályszerkezete erősen átalakul 
— egy irreverzíbilis, homogenizáló folyamat 
során.

A regény első részének József Attila-mottó- 
ja: „Ehess, ihass, ölelhess, alhass! A minden- 
séggel mérd magad!” Magyarázni nyilván 
nem kell ezt az idézetet, s azt sem, hogy ez 
elől az életprogram elől hátrált meg Makra 
Ferenc. Értékes ember volt, de kitörni még 
nem tudott. S ennek döntő oka volt a művé
szettől való félelme is. Szemében a művészet 
nem normális dolog, s Vali példáján úgy látja, 
végletesen ellenkezik az „örök” emberi célok
kal: a családi élettel, az otthon megteremtésé
vel. Már említett nyilatkozatában Kertész 
Ákos erről is beszél: „Sok munkást még nem 
ébresztettek arra, hogy az élet és a művészet 
nem két különböző dolog: azt hiszik a bér
kérdés, a munka, az ő ügyük, míg az olvasás, 
a kulturálódás az értelmiségé, és hogy a kettő
nek semmi köze sincs egymáshoz” . Mi tud
juk, hogy a teljes élethez, az önmegvalósítás
hoz a művészet — keveseknek az alkotás, a 
nagy többségnek a befogadás — elengedhetet
lenül szükséges. Makra még nem tudja ezt. 
Nemcsak az alkotás lehetőségétől rémül meg, 
hanem a befogadástól is: egy másik világot 
sejt meg a műalkotásokban, de nem tud meg
birkózni vele. S ezzel a tudatátnevelés egyik

legégetőbb kérdéséhez érkeztünk el: a nagy 
tömegek még nem igénylik a művészetet.

Még nagyon sokat kellene beszélni Kertész 
Ákos regényéről. Hiszen még alig esett szó- 
Makra szerelmeiről, a mellékesnek nem tekint
hető mellékalakokról. A regény írói felépíté
séről, nyelvi megoldásairól. Kertész külön
leges képességéről, amellyel drámai helyzete
ket teremt, egy sorsba, egy jelenetbe sűrít. 
A M a k r a  mindkét részének indítása ilyen 
„viharos” : a főhős egy-egy ritkán előforduló 
s ezért különösen hangsúlyos indulatkitörését 
ábrázolja. Az első rész a hagyományos idő
rendet követi. A másodikban ez felbomlik, s 
az idősíkok egymásra rétegződnek. Makra éli 
a jelent, de közben végiggondolja egész életét, 
főleg a Vali-szerelmet. Halála után ismerjük 
csak meg Makra utolsó napjainak történetét, 
így ez nem előkészíti, hanem megmagyarázza 
Makra döntését. Nehezebb írói megoldás ez, 
de bravúrosabb.

Kertész Ákos a tűztáncosokkal egyidőben 
induló prózaírónemzedék tagja. E nemzedék
ből mostanában kezdenek határozottabban 
kirajzolódni az egyéni arcélek. Kertész Ákosé 
markáns vonásokkal áll előttünk: a M a k ra  
az utóbbi évek egyik legjobb magyar regénye. 
(  S z é p iro d a lo m , 1971)

V a sy  G é z a

M u n k á c s i  M i k l ó s

S a in t-Jo h n  hu llá i
Rendkívül tudatosan komponált könyv Mun
kácsi Miklós novelláskötete. Egy robusztus 
alkat keresi benne önmaga kifejezésének lehe
tőségeit; egy minden illúziótól mentes nem
zedék könyörtelen -— már-már kegyetlen — 
tekintetével veszi vallatóra azt a világot, 
amelyhez — a fenntartások ilyen vagy olyan 
hangsúlyai ellenére — előbb-utóbb át kell 
lényegülnie, mint ahogy A  z a v a r  társadalmon 
kívül rekedt hősének is önmaga kibontakoz
tatásával kellett volna valamit hozzáadnia a 
Telep, s ezen keresztül a társadalom tökélete
sedéséhez.

„ írói programom az ember magányos küz
delme. Felelőssége önmagáért s így : a világért 
— és nem megfordítva!” — a fiatal író ars 
poeticái megnyilvánulása is mutatja, hogy
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művészetében ezen az individuális felelősségen 
van a hangsúly. Saját, nyugtalan lényét hor
dozó magányos hőseinek világán, amely intel
lektuális mozgása során többször is megnyílik 
a külső világ számára — hogy kölcsönha
tásba kerülve vele maga is változzon és egyben 
változtasson —, de újra meg újra be is zárul. 
Hőse magánya gőgjébe húzódik vissza, ahon
nan hideg szemmel figyeli a külső tenyészetet, 
mint a nyitó novella, a K iv é g zé s  főszereplője 
a pusztulásra ítélt legyet.

A „lóvátevés” vigyorgó-vicsorgó álarca 
mögül nézi ez a kemény, szinte kegyetlen 
tekintet a burjánzó kispolgári tenyészetet. 
Mai prózánk fiataljainál nem szokatlan ez a 
hang: a szocializmus rendjét elvileg elfogadó, 
de abban hangyaként funkcionáló, önmagát 
a fogyasztói lét barlangjaiba ásó kispolgáriság 
könyörtelen elítélése. Lugossy Gyula regé
nyében, A  jö v e v é n y b e n  és elbeszéléseiben is 
ilyen szűk, vegetatív életteret kerítenek el 
maguknak a figurák, és védelmeznek köröm
szakadtukig, mint az állatok; Ajthony Árpád 
aprólékos, kínosan-pontos elemzései is ha
sonló megfigyeléseket mutatnak. De Lugossy 
és Ajthony képeinek szándékosan szürke 
monotóniájával szemben Munkácsi írásaiban 
izzóbb a gúny, a vegetatív szférába utat törő 
hősei körül gyakori a robbanás; az objektív 
közöny helyett nem egy figuráját olyan undor
ral tűzdeli fel a tollára, mint valami bogarat.

Robusztus, a világgal kontaktust kereső, 
de örök égésével gyakran önmagát és másokat 
megsebző alteregóját a kötet két írásában nem 
vállalja Munkácsi. A nyitó K iv é g zé s  kegyet
lenség és undor között ingázó zászlósa és a 
záró A za v a r  c. elbeszélés keretes megoldásá
val is távolabbról szemlélt Békyje esetében. 
A kötet felszín alatti kapcsolódásai azonban 
e két novella hangoltságával való írói rokon
ságot is megmutatják.

A K iv é g zé s  zászlósa szenvtelenül figyeli a 
megfricskázott légy pusztuló vergődését, a légy 
azonban szélütötten kóvályogni kezd, „meg
fosztva Györgyöt a jól befejezett munka utáni 
kielégültségérzettől”. Ez a távolságtartó irónia 
más írásokban egyfajta hideg, dehumanizált 
hangoltságnak ad helyet. Isten féreg  c. novellá
jában „a hatalmas üvegfal mögött némán, bol
dogan vöröslöttek a szakácsnők, mint a hízásra 
fogott pontyok”. „A járdán piros arcú, göm- 
bölyded fiatalasszony közeledett a kisfiával, 
aki szintén gömbölyded volt és piros fejű. Virul
tak, mint a frissen töltött hentesáru.” Hosszan 
lehetne sorolni az ehhez hasonló mondatokat, 
amelyek mutatják, hogy a K iv é g zé s  negatív

jelenségként vizsgált szemlélete más aspektus
ból minduntalan felbukkan. Mint ahogy már 
a K ivég zés  is állandó meglepetést tartogat az 
olvasó számára: a zászlós ellenszenves légy
csapó tevékenysége a novella cselekményébe 
ágyazva ártatlan játszadozásnak bizonyul, mert 
„a rögtönítélő katonai bíróság” ülésén teszi 
ezt, ahol a tisztek avval szórakoznak, hogy 
tyúktolvaj cigányokat ítélnek „a feszült európai 
viszonyokra való tekintettel” ,,halá lra” , azaz 
az ál-kivégzés kellemes időtöltésű komédiájára. 
Munkácsi a főhős fokozódó undorával teremt 
a novellában sajátos feszültséget: az enervált 
doki és a zászlós dialógusából mintha arra 
lehetne következtetni, hogy György lelki
ismerete tiltakozik a szadista színjáték ellen, 
valójában csak a szadizmus rafinériáját unja, 
helyette sokkal szívesebbn verné például a 
cigányokat.

A M íg  b eá ll a  f a g y  c. írástól — a kötet leg
jobb elbeszélésétől — kísérhetjük nyomon 
Munkácsi hősének belső fejlődésrajzát, az első 
bizonytalan kamaszkori világba-tapogatódzás- 
tól a csalódásokon át egészen addig, amíg a 
gyanakvás, elidegenedés már levehetetlen pán
célként tapad hősének testére. Erre a novellára 
épül többi írása, amelynek szereplői már ön
maguk elidegenedésétől is elidegenednek. Mint 
ahogy a L ó v á te v ő k  Dávidja szellemes ön
kontrollal megállapítja: , , . . .  akárhogy csűr- 
jük-csavarjuk a dolgot, annak rendje és módja 
szerint el vagyunk idegenedve”. Ugyanakkor 
majdnem mindegyik írása — polgárugrasztó 
megvetése ellenére — eljut valamiféle egyénien 
értelmezett katharzisig, s evvel ez a zárt világ 
mindig rést nyit a külvilág számára. „Az egész
ségesnél szűkebb testi közelségben élőket” 
marcangoló düh lázítja családja ellen a M íg  
beáll a  fa g y  kamaszát; alkoholista apját, 
közönséges anyját, üvöltöző testvéreit egyaránt 
utálattal szemléli. Prédikáló tanárának csak a 
„sziluettjét” látja, amely a tanulás megalázó 
ígéretét csikarja ki tőle, rajztehetsége patrónusa 
egy homoszexuális fiú, pattanásai miatt kímé
letlenül gúnyolja osztálya: csupa közöny, aber
ráció, kegyetlenség, amely körülveszi. Nyila
dozó érzelmeit a világ hamar „öklébe fogja”, 
nem csoda, ha maga is torz módon lázad: 
osztálytársa kegyetlen megverését még egy 
másik énje is figyeli, a szenvedő, könnyes szemű ; 
a későbbi novellákban ennek az énnek a köny- 
nyei mintha teljesen kiapadnának. A kamaszt 
is megérinti a varázslat, a szerelem — önmagá
ból való kitörését lehetővé tevő — csodája, de 
a főhős már nem tud élni a lehetőséggel, saját 
szenvedéseinek konok foglya marad. Ugyan
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akkor a lánnyal való későbbi találkozása mégis 
tartalmaz olyan mozzanatot, amely jelzi ezt 
-— a többi írásra is jellemző — óvatos-szkep
tikus, személyiségének zárt autonómiáját féltve 
őrző világba-nyitást.

A L óvátevők  és a S a in t-J o h n  hullái a M íg  
b e á ll  a  fa g yb a n  érlelődő folyamat végeredmé
nyét jelzi: robusztus energiájú intellektuális 
csavargóinak polgárpukkasztó, a fogyasztói 
világ álarcát minduntalan letépő magatartását. 
Testi-szellemi mutatványokat produkáló hő
seinek különös, hemingway-i fiestáját, amely
ben azonban önkéntes matadorai kisebbségben 
vannak a bikák óriási többségével szemben. 
Míg Lugossy Gyula stabil világát csak az emberi 
vegetáció körforgása „mozgatja” , addig Mun
kácsi hősei körül puskaporos a levegő ; Császár 
István F ejforgásának  vándorló duójával rokon 
főhősének és Dávidjának démonikus nyugta
lansága. Az író könnyed, pontos realista stílu
sának legnagyobb értéke az a gazdag filozofikus 
humor, amellyel hőseit elmélkedteti; talán leg
jobb figurája a pirosló nyúlszemeit fekete 
szemüveggel takaró, alkoholista Dávid, aki 
„egyszer lekésetté a vonatot egy román turista- 
csoport tizenkét nőtagjával, és napokra eltűnt 
velük a Bakonyban”, a Császár Istvánnal közös 
szellemi ős — Tersánszky — halhatatlan 
Somájára emlékeztet. „Semmit sem szégyellünk 
jobban, mint amiből vétettünk, a célirányos 
bambaságot, pedig bizony mondom, ha hideg 
van, fázunk.” A „lóvátevés” csődjéről vall itt 
Dávid, hogy aztán a nihil-állapotból kitörni 
akaró főhősnek segítsen az utolsó lóvátevéssel, 
a társa által kezelt vállalati pénz elemelésével.

A „lóvátevés” pszichológiájához érdekes 
adalékot nyújt a M íg b e á ll  a  f a g y r a  visszautaló 
S a in t-J o h n  hullái. A novella hősének eszmél- 
kedése egy fiatal nemzedék saját dezilluzioniz- 
musával való szembenézés is egyben: „Nekünk, 
akik olyan mélységből jöttünk, ahová még jaj
szó se hallatszik le, nemhogy a halk zene vagy 
a tiszta beszéd, akiknek még annyit se mondott 
senki, hogy no, te idétlen, ezért és ezért szület
tél, nekünk még az sem természetes, ha sár 
helyett könny csordul ki a szemünkből. .  .” 
A kitörés azonban ebben a novellában sem 
sikerül, „a hullaízű este” utáni átkozódással

zárja Munkácsi az írást, miközben „csorog a 
híg sár” főhőse szemgödreiből. A L ó vá tevő k  
és a S ain t-Joh n  h u llá i megtorpant kitörésének 
kiváltott indulatai reakciói a Istenféreg  és a 
N in c s  nő, a k i . . . Az 1 st en f é r  eg  hősének „koz
mikus mozgása” az individuum magányának 
légüres terében létrejött súlytalan mozgás; a 
hős bármit tehet, nem érzi tettének etikai 
nehezkedését, minden gúnyjának, fölényének 
játékszerévé válik; a kiszemelt nőt is megalázva 
jut el az önpusztítás dühéig, az „istenféreg”- 
érzetig. Ugyanezt a felajzott állapotot, tébo
lyult mozgást mutatja a N in cs nő, a k i . . .  c. 
novella is, de itt a kozmikus mozgásnak moti
váló pszichológiai háttere van: hőse katona
ságtól való egynapos eltávozását akarja mohó 
tevékenységével kitölteni.

Hősei száguldásainak rövid pihenő állo
másai a B á b e l és az Ú tk ö zb en . A forradalom 
romantikáját nosztalgiaként hordozó B ábel 
hősei — a fiatal kortársak közül — Marosi 
Gyula sűrűbb társadalmi közegben mozgó 
figuráival mutatnak rokon ágot; az Ú tközben  
az alig létrejött és már megbomlott idill és az 
ironikusan láttatott sznob intellektualizmus 
felvillantása.

Az emberi közösségbe való beilleszkedés, 
azonosulás kísérlete, tragikus végű kudarca, s 
így eddigi írásainak apológiája a kötetet záró 
A  za v a r . A keretes történet Békyje mindent 
megpróbál, hogy hasonlítson a Telep emberei
hez, de az emberektől való félelme, gátlásai 
miatt mindenkivel szemben csak azt az arcot 
képes felölteni, amelyet az iránta rosszindulatú 
telepbeli látni akar. Munkácsi Üj írásbeli 
nyilatkoza ának egyik mondata figyelmeztet, 
hogy ebben a novellában is mélyen átélt kon
fliktusról vall: „ . . . a  legtöbbször ideálisabb 
ügyekhez méltó kínokkal fizettem meg azért, 
hogy legalább egy kicsit hasonlítsak azokhoz, 
akik között éppen éltem.” Béky vergődő életét 
már nem váltja meg a felismerés, hogy az 
állandó metamorfózis helyett önmagát kitelje
sítve kell a társadalomba épülnie, de reméljük, 
hogy Munkácsi e felismerés megvalósításának 
melegebb emberi színeivel is megajándékoz 
még minket.

(M a g v e tő , 1 9 7 1 )
C zér e  BÉLA
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T á j é k o z III

P Ó R  P É T E R

Stílus  é s  k o r s z a k *
Annyi, holnap talán már érdektelen vita után, 
most úgy tetszik, valóban érdekes kérdéshez 
jutottunk: mi lehet a stíluskategóriák és stí
lusirányok helye és értéke, esetleg rendező- 
értéke egy egységesnek tekintett korban?

Fogalmukat, miként ismert, Wölfflin híres 
könyvei, s főként a M ű vé sze ttö r té n e ti  a lap 
fo g a lm a k  vezették be a köztudatba. Saját inter
pretációja szerint Wölfflin a „szemlélet élmé
nyeinek” és a „szemlélet változásának” nem 
ítélni, hanem jellemezni hivatott, általános ér
vényű, összefoglaló és irányt adó kategóriáit 
állította fel, a műveket pedig egy-egy szemlé
let testet öltött formáinak tekintette. Felfogása 
a reneszánsz és a barokk stílusváltására épül, 
alapjában tehát történeti; könyvének utolsó 
oldalain azonban, a zártan formatörténeti kon
cepciók közös veszélyét idézve, bár csak na
gyon röviden és óvatosan, megfogalmazza anti- 
nómái kortalan kiterjesztésének lehetőségét is. 
„Minden európai stílusnak — írja — éppúgy 
meg van a maga barokk korszaka, mint a klasz- 
szikus korszaka, feltéve, hogy időt engednek 
annak kibontakozására.”

Wölfflin képzőművészeti rendszerét először 
Fritz Strich, majd Oskar Walzel terjesztették ki 
az irodalomra, fénykorát pedig a szellemtörté
net kiteljesedésével e század 20-as 30-as évei
ben élte, érvényét ekkor vitathatatlannak és 
kizárólagosnak hitték. Egybeesett ez a stílus 
és az ízlés fogalmának irodalomelméleti fény
korával, Marouzeau, Vossler, Spitzer, Zolnai 
Béla java kutatásának idejével; a nyelvészeti 
kiindulású, az irodalomban elsősorban nyelvi 
jelentőséget látó felfogás és a Wölfflin örökét 
követő szemlélet inspirativ kölcsönhatását 
nálunk például nemcsak az esszéista nemzedék,

hanem — távolabbról és közvetetebben — ta
lán Horváth János tanulmányaiban is joggal 
tételezhetjük fel.

Újabb időkben azonban az önmegnevezés 
szűkre határolt érvényén túl, egyre több kétely 
övezi a stíluskorszakok kategóriáinak puszta 
használatát is, s kivált rendező értéküket. Talán 
csak az úgynevezett svájci iskola, pontosabban 
Emil Staiger tekinti korok, alkotók és művek 
egyetlen és megbízható integráló fogalmának, 
illetve fogalomrendszerének. Ő azonban, ahogy 
egyik legjobb könyve a S tilw a n d el (S tí lu s 
vá lto zá s )  mutatja, a stílust valóban integráló 
fogalomnak, s nem csupán — mint Klaniczay 
Tibor — „formai elemek sajátos rendszerének” 
vagy — valamivel tágabban — eszközök és 
módszerek egy-egy kora, illetve irányzatra 
jellemző egységének tekinti, értelmezési tarto
mányát erősen megnöveli, s alkalmasint, ha ezt 
indokoltnak és szükségesnek látja, a korszak- 
váltások, típusok, alkotók vagy alkotások 
elemzésekor azok társadalmi indíttatását és 
motivációját is beleérti.

Nálunk igaz, éppen az újabb időkben gyak
ran és nagy nyomatékkai térnek vissza a stílus- 
irányzatok kulcskategóriái; ám többnyire csak 
határozott megszorításokkal,eredeti — wölffiini 
— értelmük erősen lehatárolódik, vagy ép
pen megváltozik. Aggálytalan használatuk 
ritka, s inkább csak korábbi erőszakos ki
iktatásuknak visszahatása; értelmüket és ér
vényüket valójában mindenütt, keleten is, 
nyugaton is egyre jobban vitatják.

Induljunk ki talán az ilyenformán egységes
nek látott Wölfflin—Strich—Walzel felfogás 
stílusfogalmának ugyan nem autentikus, de 
az ő szemléletük alapján kompilált meghatá-

* Ez a tanulmány a Valóság 1971. 3. számában megjelent vitacikkem lezáró részének íródott, 
onnan azonban terjedelmi okok miatt kimaradt. Érvelése tehát a vita szempontjait követi, 
hivatkozási rendszere pedig természetesen hiányos, még olyan kardinális érdekű véleményeket 
sem említ, mint Lukács Esztétikájának — e tekintetben egyébként nem egyértelmű — ítéleteit, 
vagy Adorno határozottan elutasító felfogását; Klaniczay Tibor nagyvonalú és nagy jelentőségű 
manierizmus koncepciója viszont, mely, úgy tetszik, súlyos érvénnyel támasztja alá e dolgozat 
szemléletét, már e cikk írása után jelent meg. Ily formában való közlését a ma nagyon eleven 
vita mégis talán eléggé indokolja.
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rozásából. Eszerint a stílusok a szemléletnek 
a művészeti ágak mindegyikére általánosan 
érvényes, valamilyen időszakhoz kötött, de 
esetleg — alapelemeik ritmikus váltakozása 
okán — kortalanul is kiterjeszthető formái, 
illetve változásai; a különböző művészeti ágak 
tehát egymást kölcsönösen megvilágítják, az 
egyes alkotások pedig az uralkodó stílus le
nyomatai és visszatükröződései. Régibb és 
újabb felfogások aztán ennek a meghatározás
nak minden elemét elvitatták, s jószerint csak 
maga a pőre meghatározandó élte túl az eltelt 
évtizedeket. Az viszont igen; jellemző, hogy 
Wölfflin még alig születő koncepciójának talán 
első kritikusa utóbb D ie  E nsteh ung der B arock
k u n s t  im  R om  (A  b a ro k k  m ű v észe t k e le tk ezé se  
R ó m á b a n )  címmel írt műtörténeti monográfiát. 
Riegl Wölfflin meghatározásának éppen lénye
gét, magját támadta meg. A szemléleti forma 
kifejezése és a ráépülő tudományos módszer
— fejtegeti — csak leír, de semmit nem magya
ráz meg. A stílusok és stílusjegyek tehát nem 
önmagukat indokoló élmény és forma-entitá
sok, hanem „szellemi hozzáállások” (geistige 
Einstellungen), s mint ilyenek „függő változói”
— Riegl rendszerének ez legeredetibb fogalma:
— a művészi akarat (Kunstwollen) „független 
változójának”.

Riegl szemmel láthatóan a szellemtörténet 
felől, vagy inkább a szellemtörténet felé korri
gálja Wölfflin elméletét, s azt is könnyű lenne 
megkérdeznünk — ignoramus, s talán ingo- 
rabimus, hangzik Riegl felelete —, szoros kap
csolatban egy közösség szellemi struktúrájával 
(gesamte Geistesstruktur), időről időre miért 
is változik ennek a metafizikus művészi aka
ratnak tartalma és törekvése? A társadalmi 
magyarázatot ugyanis határozottan elveti, a 
világnézet mozgása szerinte nem befolyásolja 
a művészetét, a kettő csak párhuzamos pályán 
fut egy-egy koron belül. Riegl kifogásainak 
indítékait azonban, végső soron, maga Wölfflin 
is jogosnak érezhette, összefoglaló munkájá
ban már bevallottan mond le a leíráson túl az 
okozati magyarázat bárminő lehetőségéről. 
Másfelől, éppen ma, amikor ismét egyre fon
tosabbnak látjuk a műalkotás intencionált 
jellegét, s ezen túl, mikor sokan — legutóbb 
Sőtér István — ismét hangsúlyozzák, hogy az 
ember nemcsak elszenvedője, hanem alkotója is 
önnön történelmének s benne a korszakoknak 
és irányzatoknak, a művészi akarat fogalmá
nak lélektani tartalmát és vetületét talán kár 
lenne teljesen elejteni.

A stíluskategóriák önértékű szemléletének 
legkétesebb felfogását érvényük kortalan ki

terjesztésének lehetősége invokálta. Nem csupán 
a valós történetiség elvi meggondolása szól elle
ne, s az, hogy tulajdonképpen majdnem tetsző
leges számú ellentétpárt feliállíthatunk, s való
ban Coleridge romantika-klasszicizmus anti
nómiái óta az örök barokkon át az időtlen 
manierizmusig, igen sokat ismerünk is; végső 
soron viszont a két típus ritmikus váltakozásá
nak elve éppen egy mű vagy egy kor megköze
lítésekor nem vezet messzire. Adott rendszeré
ben talán joggal tételezi már Wölfflin is, hogy 
a nyugati építészet periodikusan fejlődött, s 
ezért kulcsfogalmai az ókorra és a reneszánszra, 
sőt, a gótika „merőben idegen talajára” is ki
terjeszthetők. „Formanyelvét tekintve — írja
— az érett gótika lényegében ugyanazokkal a 
fogalmakkal jellemezhető, mint amelyeket a 
reneszánsz klasszikus művészetének karakte- 
rizálására alakítottunk ki” — s bizonyos, hogy 
kiindulása sok érdekes hasonlóságot mutathat 
fel a századok távolán keresztül. Ám félő, 
közben teljesen elsüllyednek közvetlen tárgyá
nak megkülönböztető jellegzetességei, vagy ha
— egyre finomabb kiegészítésekkel, — mond
juk expresszionista és gótikus klasszicizmusról 
szólunk, a rendszer fokozatosan értelmét veszti.

Máig is érezhető viszont, s erősen érezhető 
Walzel és Strich kísérleteinek, a wölfflini kate
góriák általános kiterjesztésének hatása. Pedig 
nem kevés érv szól ellene, s köztük igen lé
nyegesek. Mindenekelőtt tudománytalanságát 
szokták említeni, hiszen a különböző művészeti 
ágak szinkronikusan, diakronikusan és az egye
di alkotások szintjén egyaránt tökéletesen eltérő 
elvek szerint épülnek és valósulnak meg, kö
zöttük tehát csak felületi hasonlóságokat 
(— „most superficial and rough classification”
— írja Wellek —) találhatni; emellett pedig
— a látszattal és a közhiedelemmel ellentétben
— az ily módon kiterjesztett rendszer eredeti 
terrénumán kívül, s így az irodalomban sem, 
mégcsak nem is önelvű, hiszen a képzőművé
szet kategóriáira épül. A hét múzsa pedig, vagy 
akárcsak kettő is közülük ritkán tekint egy
azon magasságban egyazon irányba. Ismerünk 
ugyan korokat és irányzatokat, melyek spon
tánul vagy szándékosan látásmódjuk és esz
közeik valamilyen szintézisére és egységére 
törekedtek, többnyire azonban a művészetek 
egyenlőtlenül fejlődnek, és így végképp meg se 
világíthatják egymást: Arany költészetének 
vagy az Erzsébet-kori angol drámának művészi 
elveit csak kétségbeesett és semmitmondó 
elmemutatványokkal lehetne Mosonyi, Erkel 
zenéjére, illetve ugyanazon évtizedek teljesen 
érdektelen festészetére átvinni —, s a példák
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számát bármilyen irányban akárki könnyen 
szaporíthatná.

Másfelöl pedig, ha elfogadjuk is adottnak 
a stílusok ilyformán kiterjesztett fogalmát, e 
modell- és elvrendszerek tartalma — miként 
Wellek és Sötér egyetértőén fejtegeti — az egyes 
műalkotásokra semmiképp sem érvényes. Ezek 
ugyanis nem egy esetleges osztályfogalom alá
rendelt elemei, hanem önálló entitások, maguk 
alkotják és változásukkal módosítják a fogal
mat. Lényegében tehát értelmezési tartomá
nyuk is eltér, ahogy régebben — bár pontatla
nul — fogalmazták egyikük nomina, másikuk 
reália, s szemben a stíluskategóriák pusztán le
író igényével, e reáliák elemzése, méghozzá több
nyire szándékoltan: értékelést, ítéletet is jelent.

A legnagyobb s majdhogy végső csapást 
viszont újabb időkben kellett a stíluskategóriák 
hagyományos értelmezésének elszenvednie. A 
történelmi szemlélet mindenütt érezhető, és 
egyre erősebb előtérbe nyomulása óta, korhoz 
kötésük lehetőségei és módszerei is kérdéses
nek tetszenek.

Hajdani, igen kényelmes és igen naív kép
zetük lineáris egymásutánba vagy mondjuk 
egymásba nyúló stafétaváltásokba rendezte so
rukat ; annál azonban minden kor összetettebb 
jelenség, hogysem egyetlen irányzathoz köthet
nénk. Az egymással gyakran paralel s esetleg 
bonyolult kölcsönhatásban álló irányzatok 
érvényét tehát nem terjeszthetjük ki még a 
virágzásuk korában élő alkotók, illetve az ak
kor keletkezett művek mindegyikére sem. De 
ha nagyon pontosan körülhatároljuk fogal
mukat, úgy a barokkból például kihullik ugyan 
a petrarkizmus, az eupheuizmus, Shakespare, 
Sidney és sokan mások, akiket Walzel oda
sorolt, vagy bízvást odasorolt volna, de végül 
a jellegtelen középszerűek közül maradna csak 
fenn néhány — akik aztán mindenben be
töltik a definíció követelményeit.

Emellett az egyes, önálló stílusáramlatok 
történeti határai is bizonytalanok: a gótikus
nak érzett Németországból a reneszánsz Itá
liába vágyakozó Goethe még tovamenekült 
(— „was ich fliehe” írta szó szerint —) olyan 
olasz monumentumoktól, melyeket mi ma, hatá
rait egyre lejjebb tolva, a reneszánsz körébe so
rolunk, s ami még fontosabb, annak is látunk.

Könnyebben talán pontosabban tudjuk 
azoknak a stílusirányoknak korszakait defi
niálni, melyek határozott doktrínákba, isko
lákba rendeződtek vagy éppen kiáltványokat 
bocsájtottak ki. Valóban, Van Tieghem nagy
szerű könyvéből (Les doctrines littéraires en 
France), fontos érvként a stíluskategóriák lét

jogosultsága mellett, négy évszázad francia 
irodalmának legjelentősebb vonásait és irányu
lásait kiolvashatni. Csakhogy már Van Tie
ghem is megszűrt anyagot dolgozott föl, a mo
dern korból pedig Bonner Mitchell „kritikai”, 
tehát szintén erősen válogatott antológiája 
(Les manifestes littéraires de la Belle Epoque 
1886—1914) nem egészen harminc esztendő 
tizennégy manifesztumát gyűjti egybe. Ahhoz 
pedig már a rendszeren kívüli elemeket is fel 
kell használnunk, hogy —• miként Van Tieg
hem — megállapítsuk, melyiknek volt valóban 
centrális szerepe a korban.

Az önmegnevezések történeti értéke külön
ben sem egészen megbízható, többnyire — 
mint például a realizmus kodifikációja nyolc 
évvel Balzac halála után — csak követik az iro
dalmi valóságot. „Hiába rendeztem át és bőví
tettem a kritériumokat, panaszolta Baudelaire, 
mindig az egyetemes ember mögött maradtak, 
és reménytelenül próbálták utolérni a sokalakú 
és sokszínű szépséget, mely az élet hullámvona
laiban mozog.” Emelett történeti helyük és 
értékük is gyakran változik: a szimbolizmus, 
hogy a legismertebb példát idézzem, hajdan 
egy szűk költői csoport megnevezésére szol
gált, ma általában integráló fogalomnak szok
ták tekinteni, s Wellek négy alapvető értelmét 
különbözteti meg.

A Wölffiin—Strich korszak szemléletének 
stílusfogalmából tehát, ha az ellene emelt, s 
persze vitatott, de gyakran meggyőző érveket 
így egybegyűjtjük, jószerint semmi sem marad, 
csak maga a puszta fogalom. A realizmus-el
mélet pedig lényegét tekintve ezt is elvitatja. 
Hiszen sok kísérlet és érdekes kezdemény elle
nére még a stílus és a stílusok tartalmának ide
ológiai eredetét vagy vonatkozásait sem sike
rült eddig teljesen kidolgozni — holott ilyen 
igényt nemcsak a marxizmus támaszt —, a tár
sadalmiakat pedig még kevésbé. Az osztályok 
harcának a művészetre is közvetlenül érvénye
sített elvéből, ahogy például a „protestáns 
barokk” és a „paraszt barokk” fogalmai mu
tatják, nyilván nem vezethetők le az alapjában 
egységesítő jellegű stíluskorszakok. Fordítva, 
ahogy mondani szokás „megideologizálásuk- 
kal” talán igen: csakhogy ennek alapjait, kri
tériumait és bizonyítékait akkor magukból 
a stílusokból kell levonnunk, így az egész rend
szer circulus viciosusra épül.

A marxizmus más felfogásai viszont nem 
tartják ilyen közvetlenül egylényegűnek a tár
sadalmi élet egészének és a művészetnek rendező 
elveit: ezért kerültek nálunk is újabban elő
térbe a stíluskategóriák.
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A fogalom tehát (egyelőre?) mégis túlélte 
hajdani meghatározásának majdhogy teljes 
átalakulását, és egyre újabb definíciói szület
nek. Látszatra pedig nem volna nehéz megadni 
neki a kegyelemdöfést. Hiszen minden fogalom 
történeti jelenség, s így minden kategóriát is 
— kategorizálhatunk. Wölfflin elsősorban 
szaktudós volt, távoli korok műtörténésze, 
ezért is kockázatos hát kizárólag a képzőművé
szetből, s annak is jelentős részt nem mimetikus 
és nem ábrázoló ágából leszűrt következtetéseit 
általánosan kiterjeszteni. Filozófiai koncep
ciókra nem támaszkodott, s rendszerét sem 
filozófiai igénnyel építette. A művészettörténet 
többé-kevésbé érdektelen, úgynevezett morfo
lógiai korszaka után, mely feladatát az alkotás 
külső jegyeinek végre pontos feltérképezésé
ben látta — így dolgozták ki a képek azonosítá
sának, a hamisítványok leleplezésének mód
szereit — , Wölfflin valódi szaktudománnyá kí
vánta emelni disciplínáját. A pozitivizmus 
tudománytörténeti — és semmiképp se köz
vetlenül filozófiai — korszakának és törekvé
seinek áramában ezért kísérelte meg a rene
szánsz és a barokk kezdetleges formában már 
régebbről ismert antinómiáját szilárd, tudo
mányos kategóriák köré rendezni. Magas kort 
élt meg, s mindvégig tevékeny maradt; fordu
latot hozó koncepciójának alapvonalait azon
ban a múlt század 80-as éveiben alakította ki, 
s valóban azoknak terméke: ha két leghíre
sebb könyvét (R eneszán sz é s  b a r o k k ,  1888; 
M ű v é s z e t tö r té n e t i  a lap foga lm ak , 1915) mes
terének, Burckhardtnak nagyvonalú kortör
téneti monográfiájával ( A z  o la s z  ren eszá n sz  
m ű v e lts é g e )  hasonlítjuk össze, az övéi igazi 
szaktudományos munkák. S talán akkor se 
tévedünk, ha Wölfflin könyvének egy másik 
jellemző vonását a szokottnál valamivel erő
sebben kapcsoljuk korához. Az alkotókat 
és alkotásokat egyértelműen esztétikai szem
léletből közelíti meg, kategóriái határozottan 
esztétikai ihletésűek; a dekorativitás jelentő
ségét (a fogalomnak a „tudományos-elemző
vel” szembeállított, „dekoratív-teremtőt” és 
nem pedig az akkor szintén szokásos „síkszerűt” 
jelentő értelmében) végig különös nyomatékkai 
hangsúlyozza, s az összefoglalás szerint „Min
denfajta művészeti szemlélet meghatározott 
dekoratív témarendszerhez kötődik . . .  ”, s 
így ,, . . . a festészet története egyszersmind 
a dekoratív szemlélet története is.” ; a művészi 
jelenségek meghatározottan esztétikai szemlé
letét pedig, legalábbis maguk a művészek látás
módjának vonatkozásában, elkezdi kiterjesz
teni az élet egészének szemléletére. Mindez, ha

megint csak Burckhardttal állítjuk szembe, arra 
mutat, hogy bár Wölfflin elmélete semmiesetre 
sem az esztétizmus teóriája, a kor lassú oda- 
fordulását ő is megérezte. Wölfflin rendszere 
és koncepciója tehát, hangozhatna végső 
érvünk, egy adott történeti és tudománytörté
neti korszaknak, illetve folyamatnak termékei, 
s lényegében ahhoz is tartoznak.

Ám talán éppen ez a végsőnek szándékolt érv 
fordítható visszájára. Történeti helyének és 
jelentőségének igazi megértése, ha — miként 
minden definíció — lehatárolja is őket, való
jában Wölfflin koncepciójának, fogalmainak 
és méginkább módszerének legmélyebb és 
máig ható érdemére világít rá.

Annyi rendszer után és előtt, melyek tenge
lyükbe általános filozófiai, ismeretelméleti, 
nemzeti, lélektani, faji vagy kultúrtörténeti 
kritériumot helyeztek, Wölfflin a műalkotá
sok katexochén esztétikai megközelítését ren
dezi tudományos kategóriákba. Hisz a műal
kotásnak lényege, hogy elsősorban a maga esz
tétikai minőségében hat ; egy dór oszlop — hogy 
a legkézenfekvőbb példát említsem — mindenek
előtt a kő megmunkálásának sajátos formáit 
és arányait jelenti. Impresszionisztikusnak ítélni 
módszerét pedig csak ennek az elvnek durva 
félreértésével lehet — noha az impresszioniz- 
nius festészete, miként Zádor Anna írja, való
ban befolyásolta: Wölfflin történelmi érdeme 
éppen az, hogy a külső hatást belső strukturális 
meghatározókra vezette vissza, és ezeket tudo
mányosan rendszerezte.

A stílustörténeti kategóriák belső tartalmát 
illető sok vita ellenére ezért kívánja megőrizni 
őket minden olyan iskola és felfogás — s köz
tük, sok szkepszisük dacára, Wellek is, Sőtér 
is —, mely a művészi alkotás s az alkotások 
sorának esztétikai minőségét, esztétikai mivol
tát nagy nyomatékkai hangsúlyozza, s az álta
luk kiváltott hatás és élmény szenzuális-gon- 
dolati evidenciáját az elemzések kiinduló és 
végpontjának tartja; kifejezésünk nem meta
forikus értékű, hiszen bármely elemzésnek és 
végső soron bármely esztétikának is a műelem
zésből kell kiindulnia és lezárásképp ahhoz visz- 
szatérnie. Rokonításainak ekként nem tényét, 
hanem inkább szintjét vitatják, mivel a stílus 
fogalma a szó mai általános értelmében ke
vésbé látszik alkalmasnak rá, hogy akárcsak 
a festészet és a szobrászat alapvetően külön
böző művészi eszközökkel és módszerrel terem
tett alkotásait egymáshoz közelítse; Walzel 
általánosítása pedig mindenképp messze túl
zónak látszik. A felismerés azonban időtálló
nak bizonyult, és ma már (vagy ma még?),
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nyilván épp az ő kategóriáinak hatására is, egy 
barokk oszlop és egy barokk kastély természe
tes művészi egymáshoz tartozását éppúgy szen- 
zuális evidenciának érezzük, mint — távolabb
ról — mindkettőjük valamilyen szinten biztos 
meghatározható rokonságát a gongorizmus 
nagyívű és bonyolult dekorativitásával.

Ebben a szemléletben persze a kort, illetve 
azt a szeletet, melyet belőle a stílusirányzat 
horizontálisan és vertikálisan kimetszett, sok
kal inkább egységesnek is, organikus egység
nek kell látnunk. Időbeli behatárolásuk, igaz, 
bizonytalan, de a jelentősebb irányzatok esetén 
mindig egyazon centrum körül mozog, jogo
sultságuk tehát e szempontból talán nem oly 
alapvetően kérdéses. Amellett a történelmi 
korok és a stílusirányok diskrepanciája sem tör
vényszerű, sőt többnyire valamiféle egybeesé
süket is fel tudjuk mutatni. A stílusok önfejlő
dése és többszörös kölcsönhatásaik ellenére 
egy-egy korban — ahogy társadalmi mozgását 
egy meghatározott osztály —, úgy a művészit 
is általában egyféle stílusirányzat dominálja, 
s nyilván az, amelyik — hogy Sőtér István 
Marxtól kölcsönzött szavát idézzem — a kor 
„emberi lényegét” legmélyebben, legigazabban 
és legnagyobb erővel fejezi ki.

Az egyes korokat, jól tudjuk, alapvető ellen
tétek feszítik, s a művészek néha valóban dia
metrálisan ellenkező válaszokat adnak rá: 
szembeállításukat tehát válaszaik fogalmi
társadalmi tartalma jogosítja — bár többnyire 
már ezen a síkon is közelebb állnak egymáshoz, 
mint maguk az osztályok. Másfelől viszont, 
ha valóban történetien és valóban dialektiku
sán tekintjük, ezek az ellentétek is a maguk 
mindig egyedi és sajátos formájában: kordeter
mináltak, s így egységet képeznek a kor egé
szében. Ezt az egységet érzékeli néha a min
dennapi ember is, és valamilyen módon mindig 
érzékelik az életet esztétikailag láttató és bizo
nyos mértékig esztétikailag látó művészek. 
Bármilyen irányból induljanak hát el, vála
szaiknak alapkoordinátáit, keretét és módját 
már maguk a feltett kérdések, a konfliktusok 
megfogalmazásának kordeterminálta formája 
is meghatározza. A válaszolás módjának ezt 
a fajta, a megvalósult műalkotásban elsősor
ban ható és elsősorban releváns egységét feje
zik ki a stílusirányzatok fogalmai, s akik ra
gaszkodnak hozzájuk ezért érzik — hogy egy 
példát is említsünk —, mondjuk az angol Tó
iskola és Shelley-ék körének közösségét lega
lább olyan fontosnak, mint szembeállításukat.

Minden kor belső irányulásától, ama „em
beri lényegtől” vezéreltetve az élet egészének

kérdésére keres feleletet, és ehhez nem külső 
princípium gyanánt, hanem az emberi tapasz
talat és tevékenység eredményeként a képzetek, 
fogalmak, érzések, gondolatok, normák, hitek, 
vágyak mindig egyedi rendszerét alakítja ki. 
Igaz, ez a rendszer épp az emberi tevékenység 
révén állandóan mozog és tovafejlődik, de 
maga is visszahat rá, és adott időszakaszban 
— kivált visszatekintve — többé-kevésbé zárt
nak tekinthetjük, kardinális megváltozása 
pedig már a korfordulót jelzi. A műalkotás és 
a stílusirányzat kapcsolatát egyébként szintén 
hasonlóan képzelném. A rendszeren belül 
ugyan sarkosan ellentétes nézetek feszülnek egy
mással szemben, de ezek lehetőségeit és végső 
határait is — „Anglia posztóján bársonyból 
lesz a folt”, idézhetnénk, ha nem lenne túl 
triviális — a kor és képzeletvilága által deter
minált koordináták és lehetőségek jelzik, illet
ve zárják be; még az egyéni érzelmek se vonják 
ki magukat egészen érvényük alól. A társadal
mi alapok és a róluk alkotott képzetek, me
lyek a rendszert elsősorban meghatározzák, 
végső soron már csak részei, bár legfontosabb 
részei az egésznek: a művészek pedig ezt az 
entitást, illetve ennek már eleve bizonyos fokig 
esztétikai s ezért még inkább egységesnek 
tetsző vetületét érzékelik és tükrözik világnéze
tük és — mondjuk így, összefoglaló kifejezés
sel — tehetségük szerint.

A stílusirányoknak, úgy vélem, itt kell ke
resni genezisét, ennek esztétikai vetületei, s 
csak ismerete után lehet feltérképezni belső 
tagolódásukat vagy éppen belső ellentéteiket. 
Hatásuk tehát, s kivált ha közeli és közvetlen, 
nem csupán filológiai adalék: minden stílus
rendszer mögött szemléletmód áll, s még a 
stíluselemek is, akár századok távolán át s 
nagyon lassan gyengülő erővel, magukba rejtve 
őrzik a hajdani ihlető szemléletmód tartalmát 
és energiáját.

Igaz, ezt az ihlető rendszert csak valóban 
magukból a stílusokból és a stílusirányokból 
tudjuk kiolvasni és rekonstruálni, tehát ily- 
formában korlátozott, s jelentős részt esztéti
kai értékű — ám mintha éppen ez lenne egyik 
legfőbb jelentőségük: ily módon a kor saját 
látás- és gondolkodásmódját fejezik ki és 
tükrözik.

A kutatásnak nyilván nem szabad a stílus
irányokra szorítkoznia, s kardinálisán elvévé 
sem emelheti kategóriarendszerüket; ám ha a 
korról alkotott mai képünket összevetjük az
zal, amit a stílusirányokból kiolvashatunk, a 
kettő és eltérésük elemzésével, úgy vélem, nem
csak a stílusirányok társadalmi genezisét kö

63



zelítjük meg talán jobban, hanem szemléle
tünkbe az értékelés mozzanata is belekerül, és 
összképünk is teljesebbé és hitelesebbé vál
hat.

A stílusok általános, filozófiai-esztétikai 
meghatározására ez a szemlélet persze semmi
képpen nem alkalmas —, ám erre nem is tö
rekednék. Ma, a mindenfelől tisztázatlan viták 
idején azt a — akár eklektikus — szemléletet 
és elsősorban módszert kívántam vázolni, mely
nek révén egy-egy irodalomtörténeti kor feltér

képezésekor a stíluskategóriák nézetem szerint 
hasznosnak és szükségesnek bizonyulhatnak.

A kor egészét nyilván nem világítják meg, s 
nem is fogják át; annak a metszetnek, melyet a 
hozzátartozó alkotók és művek befognak 
esztétikumáról, esztétikai látás-és gondolkodás- 
módjáról azonban, s mindarról, ami az esztéti
kum sugárkörével valamilyen formában érint
kezik, nagyon sokat és nagyon fontosat tárhat
nak fel; egy-egy stílusirány egy adott korszak 
esztétikai önszemlélete.
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В. NAGY L Á SZ L Ó

A m eg ú ju lás  nem zedéke
Az 1954-es év a magyar prózában a nagy meglepetések esztendeje volt. A párt 1953 
júliusi határozata, illetve a Szabad Nép K ö ze le b b  a va lósághoz című, a korábbi évek 
sematizmusát mintegy törvényen kívül helyező cikke után megélénkült irodalmi élet 
már ebben a másfél esztendőben meghozta az első, maradandó értékű, a kor valóságá
val szépítés nélkül szembenéző szépprózai alkotásait. Ekkor jelent meg a változás 
egyik előhírnöke, Veres Péter A lm á sk er t\e , mely már korábban, kiadatlanul is fölka
varta a szellemi és politikai életet; Sarkadi Imre V eréb d ü löc. elbeszéléskötetének első, 
a tsz-mozgalom belső ellentmondásait föltáró írásai, Karinthy E zer év  című riportja, a 
későbbi dráma egyenértékű, riportázsból kifejlesztett változata, hogy csak három pél
dát említsünk a hullámzó színvonalú, de az előző évek termésénél mindenképp gazda
gabb, színesebb és tartalmasabb irodalmi publikációkból.

Ám a legnagyobb meglepetést — s egyszersmind az új tájékozódás közvetett igazo
lását — mégis egy új írónemzedék tüneményszerű jelentkezése keltette — egyelőre 
még szétszórt, de nemcsak szenzációt keltő, hanem esztétikailag is kimagasló írások
ban, melyekre éppen a pályakezdés bizonytalansága volt a legkevésbé jellemző, sokkal 
inkább az a fölényes biztonság, amivel „ráhibáztak” a saját hangjukra. Persze nem 
valami csodaszerű felismerés volt ez, hanem az ismeretlenségben folytatott kísérlete
zés, önalakítás, némelyeknél a szívós és céltudatos pedagógiai munka tisztára szűrt 
végeredménye: a technikát fölényesen birtokló „profik” s a tulajdon mondandó
jukat meglepő tisztasággal intonáló „originális tehetségek” egyképpen akadtak e 
nemzedékben.

Lássuk előbb a tényeket. Az 54-es év egyértelmű lelkesedést, sőt rajongást kiváltó, 
széles körben kommentált eseménye volt például Sánta Ferenc S okan  vo ltu n k  c. no
vellájának közlése az Irodalmi Újságban. Az elbeszélés ma is kulcsdarabja a szocia
lista prózának. Sántát egyhangú csodálat fogadta — neki később, már az ötvenes évek 
végefelé kellett szembenéznie bizonyos félreértésekkel, sőt az irodalmi, vagy éppen 
politikai színezetű konzervativizmus erőivel —, de Csurka N á sz  és pofon  című, ugyan
csak ez évben, a Művelt Népben publikált elbeszélését már a szocialista ifjúság meg- 
rágalmazásával vádolták, míg Kamondy László Csillagbeli jelentkezéséről, a V ereke
d ő k rő l még az írószövetség fórumán is heves vita folyt, hogy nem a perspektívátlan 
naturalizmus és pesszimizmus támadt-e föl benne. Kevesebb izgalmat, de méltánylóbb 
érdeklődést keltett Szabó István L á z a d ó é in a k  közlése az Új hangban, Moldova 
György Ö rdög F eri é s  a  tizen k é t h á za k  című lírai elbeszélése a Csillagban. Ezek az 
írások ma is túlnőnek önnön jelentőségükön; noha szépirodalmi alkotások, egy nem
zedék manifesztumának számítanak.

Mert hamarosan nyilvánvaló lett, hogy nem pusztán néhány író pályakezdésének 
tanúja lehetett a korabeli olvasó, hanem a tematikai, szemléleti, vagy más természetű 
különbségek ellenére — melyek később a tájékozódás gyakran ellentétes útjaira vitték 
ezeket az írókat, sőt életművüket is bizonyos értelemben elütő szakaszokra tagolták 
— egységes, körülhatárolható karakterű és programú nemzedék lépett fel 1954-ben. 
Hisz hamarosan a vidék is hallatta hangját: Pécsről, a Dunántúl hasábjairól jelentke- 1
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zett Szántó Tibor, groteszkbe hajló, karcolatszerű novelláival; Galgóczi Erzsébet, a 
legkorábbi fölfedezett, a dunántúli parasztfalvak ekkor még kissé idillizáló képeivel, 
Molnár Géza a városi kisinasok kamaszkori élményeivel gazdagította e nemzedék 
koloritját. Mert bár irodalomtörténeti távlatban és esztétikai jelentőség tekintetében 
kis létszámú nemzedék ez, közös életművük gazdag és nemcsak tematikai értelemben 
tágas világot zár magába. S akármilyen szétszórtan jelentkeztek is, egy év múlva már 
közös antológiájukban, az Emberavatásban hirdették meg együvé tartozásukat, s bár 
írásaik publikálásában tág szívűek voltak, az 55-ös évtől kezdve elsősorban az átszer
vezett Új hang lett a fórumuk.

Indulásuk robbanásszerűen hatott, mégis sokban eltért az új irónemzedék jelentke
zésétől. Nem fogalmaztak kiáltványokat, sőt nem is ismerték egymást. „Nemzedék- 
váltásról” akkoriban, ha egyáltalán szó esett, hát éppen megfordítva. Az Öregek és 
fiatalok vitájában, az Irodalmi Újságban, részt sem vettek, s róluk esett a legkevesebb 
szó. E vita voltaképp az előttük járó nemzedék — az úgynevezett „derékhad” — 
nyilvános és már-már flagelláns bűnbánata volt a sematizmus éveiben írt műveikért; 
s az „öregekben” — Veres Péterben, Déry Tiborban, Illyés Gyulában és Szabó Pálban 
— vélték megtalálni az inspiráló eszményképet, a sematizmus ellenszerét. Más konzek
venciákkal ugyan, de a hivatalos irodalompolitika „tételezése” szerint, mely főleg a 
népiesek — erősen megritkított — nagy nemzedékét s a szocialista irodalom néhány 
realisztikussá higgadt alkotóját tekintette a megújulás forrásának.

Akármilyen különösen hangzik, de így cselekedtek az induló fiatalok is: írásaik 
egyik leglényegesebb közös vonása a sematizmus előtti prózai hagyományból való 
kiindulás. Némelyiküket éppen valamelyik elismert „öreg” vezette be az irodalomba: 
Sánta fölfedezője és első, rajongó kommentátora Szabó Pál volt, Szabó István Lázadó- 
jával pedig Jankovich Ferenc házalt a szerkesztőségekben. A „derékhad” sem félté- 
kenykedett rájuk. Az akkor még Tóth László néven író Kamondyt Sarkadi Imre védte 
meg az alaptalan támadásokkal szemben, s Csurka, Moldova, Galgóczi, e három, ma 
már eltérő utakat járó író egyképpen Czibor Jánost, a 40-es, 50-es évek szétszórt élet
művű, de ragyogó tehetségű kritikusát vallja a szó szoros értelmében vett tanítójának. 
S ez nem a tiszteletadás túlzása: a Filmművészeti Főiskola dramaturgszakának tanára
ként Czibor avatta be őket a mesterség titkaiba, a szerkesztés technikájába: szép
prózai elődeikre is ő nyitotta fel a szemüket. Moldova első írásainak publikálója 
Király István, bírálója Tamás Attila volt; a nemzedék más tagjainak útját többek 
közt Czine Mihály egyengette.

így már érthető, miért pattant ki e nemzedék úgyszólván „teljes fegyverzetben”, 
amint az is, hogy életművükön — sokuknál máigra szólón — maradandó nyomot 
hagyott a magyar szépprózai hagyomány. Ha Sántát Szabó Pál fedezte föl, úgy Sánta 
volt, aki írásaival ismét kivívta a polgárjogot Tamási Áron „tündéri realizmusának”, a 
fortélyos-varázsos, népi motívumokkal gazdagon átszőtt, az ornamentális jellegű sti
lisztika ezen színével áthatott erdélyi-székely prózának; Moldova György első, lírai 
hangütésű írásaiban viszont egy másfajta, városi, kültelki „tündéri realizmus” szel
leme támadt föl: az akkoriban úgyszólván semmire se becsült Gelléri Andor Erdréé. 
De a hivatalos eszményképpé emelt s epigonizmussá merevedett móriczi örökség is 
megelevenedett és folytatódott főleg Galgóczi és Szabó István novelláiban — Galgóczi- 
nál máig ható érvénnyel.

Föltehető a kérdés: ha művészetük ennyire a hagyományban — némelyiküknél az
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egész távoli hagyományban — gyökerezett, miért tekintjük őket a megújulás nemzedé
kének, egyáltalán, nemzedéknek? Pusztán az indulásuk, a származásuk miatt? Ennek 
is lényeges szerepe volt. Pár kivétellel valamennyien a nép mélyéről, falvakból és 
városi perifériákról jöttek, „litterátus” háttérrel, képzettséggel csak Kamondy, Csurka 
és Szántó Tibor dicsekedhetett. Kamondy a Szépirodalmi Könyvkiadó lektora volt, 
hűvös távolságtartó stílusán mintha érződnék is Illés Endre bíráló megjegyzéseinek 
hatása; Szántó Tibor „profi” újságíró, a Dunántúl szerkesztője volt, — későbbi mű
veiben sokat is kellett küzdenie a zsurnalizmus könnyed felszínességével; Csurka 
István pedig egy közepes tehetségű, szolid népiességre hangolt író, Csurka Péter fiaként 
került a pályára. De ők hárman is másfelé tájékozódtak, mint erre múltjukból követ
keztetni lehetett. Kamondy és Csurka — pályájuk egy szakaszában legalább — a szo
ciográfia és a népi kultúra föltámadásának „hagyományos” módszerével is kísérletez
tek, de Csurka írásai egyre merészebben a groteszkbe hajlottak, míg Szántó épp első 
két kötetében fordult szembe a tehetségét béklyózó felületes zsurnalizmussal. Más
részt éppen a parasztfiúból lett, félig autodidakta Szabó István okozott meglepetést 
a hagyományos paraszti világ fölbomlásának elsősorban pszichológiai természetű 
leírásával, kegyetlen és mégis túl érzékeny ábrázolásával. Mindenesetre ő hitt a legke
vésbé a régi paraszti életforma megtartó erkölcsi erejében : ő fedezte fel elsőnek a 
szigorú „tartás” mögött a lesben álló idegbajt. E belső konfliktusok később Galgóczi- 
nál is megjelentek, de már 56-ot követően, és inkább a külső, politikai vagy szocioló
giai okokból eredeztetve.

Bizonyos azonban, hogy eleinte egyikük se akart mást, mind a tulajdon életéről, 
múltjáról, tapasztalatairól novellává stilizált-emelt híradást adni. Őszintén, a sema
tizmus mesterkélt eszményítésétől mentesen, ám sokszor a nosztalgikus emlékidézés 
színeivel szépítetten. Ha például Moldova Mandarinját — egyik pályakezdő novelláját 
— a sok tekintetben e nemzedékhez is kapcsolódó Fejes Endre Rozsdatemetőjéhez 
kapcsoljuk: világos a különbség a kissé romantikus színezetű „azonosságtudat” és a 
következetes, már-már szinte kegyetlen bírálat között, amivel Fejes a kültelki világot 
nézi; ám az ő Hazudós címmel összegyűjtött pályakezdő novellái (55 — 56) semmivel 
sem kevésbé líraiak és romantikusak, mint az induló Moldováé. Sánta korábbi 
„idilljei” és később írt parabolái között pedig még nagyobb ellentét feszül.

Az, hogy legtöbbjük a hajdan kizsákmányolt osztályokból, a párialétbe szorított 
rétegekből jöttek, ma már kevésbé látszik elkülönböztető vonásnak, mind indulásuk 
idején. Sorsukra, írói világukra e tény mégis meghatározó volt, hisz voltaképp nem
csak származtak a szegénységből, de afféle ^szegénylegényként” kerültek az irodalom
ba is. Mindenesetre innen adódik, hogy a hasonló indulású — akkor már pályájuk, 
életük delén túljutott vagy éppen elhunyt — írókra hangolódtak, olyanokra tehát, 
akiknek írói előéletét, munkásságát, karakterét szintén ez a „szegénylegénység” 
határozta meg. De legfőképpen meghatározta, egy nemzedékké tömörítette őket 
indulásuk pillanata, az ötvenes évek derekának szellemi légköre. Elütően közvetlen elő
deiktől, a régi rendszer egyikük számára sem jelentett nyomasztó problémát, legföl
jebb elmosódóban levő emléket s mindenekelőtt a szokásokban, etikai viszonylatok
ban megrögződött múltat. A lényeg, hogy mindenképp múltat, valamit, ami már le
zárult, míg a „derékhad” írói számára ez a múlt ilyen vagy olyan formában eleven 
probléma volt. Sántáék voltak tehát az 1945-tel bekövetkezett történelmi fordulat 
első prózaíró nemzedéke, mely a Juhász Ferenc és Nagy László működésével kibonta-
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kozott költői forradalom lírikusaihoz hasonlóan m agábó l a  tá rsa d a lm i vá lto zá sb ó l  
eredeztethette nemcsak írói pályájának alakulását, de egyszerűen írói létét is.

Szembetűnő különbség forrása lett az a körülmény is, hogy indulásuk egybeesett a 
sematizmus elleni harccal, mely az irodalmon messze túlmutató közügy, a történe
lemszemlélet alapvető kérdése lett. Nemcsak a 45-öt megelőző idők szemléleti gán
csai nem zavarták őket, de kívül álltak — s nem pedig „túljutottak” ! — a sematiz
mus prekoncepcióin is. Ez a mesterségesen kialakított, idillizáló irodalomszemlélet 
egyiküket-másikukat — például Galgóczi Erzsébetet, Molnár Gézát — megérin
tette ugyan, de nekik is sikerült hamarosan elnőniök, akár társaiknak a paraszti vagy 
kültelki nosztalgiát. Galgóczi későbbi írói válságát sem a sematizmus, hanem más, 
részben személyes természetű motívumok robbantották ki.

Ez a felszabadultabb atmoszféra, bár voltaképp elődeik nyomába léptek, egészen 
újszerűvé tette írásaik karakterét. Maguk vagy osztályosaik nehéz soráról, a tűrési 
határon túlmenő nyomorúságról számoltak be legelőször, de már ezek a novellák is, 
anélkül, hogy megidéző erejükből veszítettek volna, balladássá, meseszerűvé lénye
gültek. A szociografikus szemlélet jelenségekbe fulladtsága, a népi romantika stili
zált idillje is megkísértette őket, de Szabó Istvánt például kezdettől fogva a változás, 
a modernizálódó élet és a bomló paraszti életforma belső, a személyes viselkedésben 
megmutatkozó konfliktusa érdekelte, s valamennyien megkülönböztetett érdeklődés
sel fordultak a szocialista morál problémái, kialakulásának gátló tényezői felé. Ekkor 
még nem ábrázolási eszközeikben, hanem erkölcsi ideáljaikban voltak — kivétel 
nélkül — a „morális aktivizmus” nemzedékükön messze túlgyűrűző irányzatának 
kezdeményezői. Innen, hogy kibontakozásuk — túlfeszített, de úgy hisszük, találó 
párhuzammal — nagyjából hasonlatos volt a reformátorokéhoz. Szándékuk szerint 
a régi hagyományos értékeket akarták először megszabadítani a rájuk rakódott hamis 
értelmezésektől, vissza akartak hatolni az ősforrásokhoz, — ám eleinte öntudatlanul 
— a szocialista irodalom viharos átalakulásának előkészítői lettek — némelyikük 
éppen vezéregyénisége, ha nem is a közszereplésével, de kiforrott, nagy súlyú alkotásai 
által. A morális aktivizmus, mint legfőbb jellegzetesség, később útjukat is megszabta, 
bármilyen eltérő irányok felé tartott is az. Az „erkölcsregényt” az előző nemzedékben 
úgyszólván csak Sarkadi kései írásai reprezentálják; Sántáéknál ez egyik fő-műfajjá lép 
elő. Galgóczi máig is a szociográfia és a riport szépirodalomba emelésének mestere, 
amint írásai egy részében Moldova is; Sánta és Szántó Tibor a parabolák felé kanya
rodott el, s a véletlen „tempóveszteséggel” induló Fejes pedig a családregény kis
regénnyé sűrítésének szinte egyedülálló példájával szolgált, de valamennyien a kor
szerű, a szocialista morálra kérdeztek.

Részben ebből a csaknem kizárólagos etikai érdeklődésből ered, részben pedig a 
prózai hagyomány meghatározó jelentőségéből, hogy az ábrázolásmódban folytatott 
kísérletezésük lehatároltabbnak látszik, mint a nyomukban következő korosztályé, 
vagy akár a modern próza újabb irányzataié. Kísérletezőként is Sánta merészkedett a 
legmesszebbre, mégpedig kettős irányban, egymást kiegészítő ellentétekben : a doku
mentumregény és a parabola felé. Ám tényregénye, a H ú sz ó ra  az irányzat iskola
darabjaitól merészen elüt: a stilisztikai leleménynek, alakításnak, a nyelvi erőnek olyan 
fölfokozott, szinte parádés példája, melyre a kortársi prózairodalomban nincs is 
példa, legföljebb Peter Weiss és mások d rá m a k ö ltő i működésében; voltaképp tehát 
legalább annyira megszegése, mint meghonosítása a műforma kánonjának, a szenv-
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télén, beavatkozás nélküli kompilációnak. Parabolikus műveinek (A z ötödik p ec sé t, 
Az áru ló ) is több köze van a középkori moralitásokhoz, sőt az ókeresztény apokri- 
fákhoz, mint a nyugati próza divatdarabjaihoz. Ha merőben technikai szempontból 
nézzük, újítása nem megy túl Gide recit-jein és Camus paraboláin, s „tényregénye”, 
a H ú sz  óra  inkább kapcsolható az avantgarde második, húszas évekbeli hullámának 
dokumentumregényeihez, de itt is lényeges különbség, hogy Sánta e műformára is át
viszi a feszes szerkezeti elveket, többek éppen ezzel emelve föl ezt az ábrázolásmódot 
a véletlenek és a programszerű koncepciótlanság terjengősségéből. Kísérleti művei
ben Moldova sem megy túl az avantgarde említett korszakán, inkább olvasmá
nyossá szelídíti; Fejes Rozsdatemetője pedig a „tényregény” technikáját szintén 
visszakapcsolja ahhoz a „kihagyásos” technikához, mely a két háború közti amerikai 
irodalomból ismert. Kamondytól és Szabótól pedig mi sem áll távolabb, mint a 
formabontás. Nem azért, mintha nem volnának elég találékonyak, hanem mert nincs 
rá szükségük. Ami a technikát, a stílust illeti, e nemzedék karakterét a java teljesít
ményekben inkább a klasszicizálás, mint az avantgarde formabontás jellemzi. írá
saik tartalma, a hagyományos szerkezeti és stilisztikai elemek újszerű, m erőben m ás, a 
hagyományoktól messze eltérő funkciója teszi műveik javát újdonsággá, őket magu
kat a megújulás nemzedékévé, sokkal határozottabban és bizonyíthatóbban, mint a 
legkülönfélébb formai kísérletek későbbi meghonosítóit.

Voltaképp ugyanez áll a külhatásokra is. E nemzedék átvételekben is óvatos, pél
daszerű szuverenitással honosítja magához olvasmányélményeit. A Hemingway-lázon 
ugyan többen átestek — nyilván azért is, mert ő volt az első „Nyugatról beengedett” 
modern klasszikus —, de csak a Moldovára való hatása mutatkozik ma is tartósnak — 
és sajnos, nem egészen egyértelműnek. Mélyebbre vágott az egzisztencialista irodalom 
az 56-os eseményeket követő írói válságok nyomán. Megleljük Sántánál, akit azonban 
nem annyira az egzisztencializmus általában, mint inkább klasszikusa, Albert Camus 
érdekelte; tehát inkább a művész, bár a bölcseleté is átszivárgón életművébe.Galgóczi- 
nál a létfilozófia inkább érzelmi hangulat, s ahol bölcseletben megy át, a művészi ered
mény meglehetősen sovány. Fölsejlik Csurka átmeneti írói periódusában. Mégis 
döntő különbség, hogy az anyagukhoz, írói világuk kifejezéséhez keresik kísérletezé
seik útján az eszközöket; mondhatni, magából a témából bontják-alakítják a külön
féle formai-szerkezeti megoldásokat, nem pedig a témára „futtatják rá” afféle orna- 
mensekkér.t, hiszen a díszítőelemekben oly gazdag Sánta-prózában is könnyűszerrel 
kimutatható a legmerészebb stilisztikai fogás funkcionális szerepe, magából az anyag
ból kibontott jellege is. Műveik java így egyetlen ma létező prózai irányzatba se 
sorolható az alkotás lényeges sérelme nélkül. Sőt, napjainkban már az inspiráló 
elődök, a közvetlen prózai hagyomány hatását is elnőtték, és Sánta például egyre 
inkább a nem stilisztikai értelemben fölfogott archaikumban, Csurka és a nemrég 
elhunyt Szántó a modern groteszkben és abszurdban, Kamondy pedig a megújított 
analitikus prózában keresi az ösztönző kifejezésmódot.

Művei, pályájuk áttekintése, valamint az ábrázolásmód funkcionális természetű 
újításai bizonyossá teszik azt a föltételezést, hogy voltaképpen egy elkésett nemzedék
kel van dolgunk. E próza Juhász Ferenc és Nagy László költői forradalmának prózai 
ekvivalense. Erre vall a népi ihletés és a hangsúlyozott szociológiai érdeklődés, még a 
közvetettebb művekben is; és erre az, hogy az ábrázolásmód forradalmát mintegy 
belülről, az archaikum felé kimélyítve, a klasszicizmus szigorába fegyverezve viszik
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végbe. Ha születésük időpontját, írói-költői előéletüket, biográfiájuk lényeges ada
tait nézzük: a hasonló vagy éppen megegyező tények még inkább bizonyító erejűek. 
Más adatok is igazolják az indulás tempókülönbsége mögött rejtező rokonságot. 
Galgóczi írásai már az 52-es év folyóirataiban is szerepeltek. Készen állt Sánta Sokan 
voltunk)ü, Emberavatása.', Szabó István pedig szintén rótta már akkor egy iskolás
füzetbe remekbe sikerült első elbeszéléseit. Pár éves késésük tehát nem a próza nehe
zebb érdeklődésével, hanem merőben külső okokkal, a dogmatizmus kultúrpolitiká
jával magyarázható, mely hivatkozott ugyan a magyar prózai örökség értékeire, mint 
a szocialista realizmus egyik alaptényezőjére, a gyakorlatban azonban mégsem engedte 
érvényesülni ezeket, főleg mert e próza más — hitelesebb — képet mutatott a kora
beli valóságról, mint ezt a sematizmus „szépségideálja” előírta. Ezen a gyötrelmes 
konfliktuson csak a költészet tudott a maga sajátos jelzéseivel felülkerekedni. Mihelyt 
lehetett, a próza nyomban követte, a prózánál is nagyobb késéssel, az új magyar 
dráma, legvégül pedig, a 60-as évek tüneményes „rekapitulációival” az új magyar

KI RÁLY G Y U L A

Az orosz é le t a lap k é rd ésén ek

Dosztojevszkij 40-es években írt regényeit a kutatók többnyire a nagy regények elő
készületeként vizsgálják; elfelejtkeznek arról, hogy egy shakespeare-i nagyságrendű 
művész színre lépéséről van szó. Arról, hogy Dosztojevszkij korai regényei ugyanolyan 
határt jelentenek az orosz irodalomban, mint a Candide, a Nouvelle Heloïse, a Werther 
a nyugat-európaiban. Belinszkij az első benyomás frisseségében még tárgyilagosan 
tudta Dosztojevszkij tehetségének ezt a mélységét, eredetiségét és jelentőségét felis
merni. A Peterburgszkij Szbornyikról szóló cikkében írta a kritikus: . .  Debütálás
nak a Szegény emberek — és közvetlenül utána A hasonmás — rendkívüli művek, az 
orosz írók közül így még senki sem indult.” Még később Annyenkovval történt be
szélgetésében pedig azt mondja: Dosztojevszkij Szegény emberek és A hasonmás c. 
regényei valóban az orosz regény új irányvonalának, a szociális-pszichológiai regény
nek kezdetét jelentik.

Szakítva egyúttal a XIX. század 20-as, 30-as éveinek nemesi hőst ábrázoló irodalmi 
tradíciójával, Dosztojevszkij teljes alkotó figyelmét a kisember sorsának és tudatának 
szenteli. A „szegény emberek” sorsában is sikerül az írónak annyi jelentőst felszínre 
hozni szociális, filozófiai és pszichológiai síkon, hogy az 6 sorsuk sem bizonyul 
kevésbé regényszerűnek Puskin és Lermontov nemesi regényhőseinél.

Dosztojevszkij Puskin és Lermontov novelláiból kiindulva a „szegény kishivatal- 
nokokról” szóló elbeszéléseiben csak érinti azokat a szociális filozófiai és erkölcsi 
problémákat, amelyek a dosztojevszkiji regényvilágban a társadalmi berendezkedés 
alapjairól egészében szóló, nagy, korszerű regénytémává bontakoznak.

film.

— Dosztojevszkij születésének 150. évfordulójára —
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Ennélfogva a középrétegből származó hősök sorsának tipikus sajátosságai Dosz
tojevszkijnél nemcsak az ábrázolás tárgyát képezik, hanem regényeinek cselekmény
alakító, kompozíciós elvét is. Ezeknek a rétegeknek tudati mozgása, sajátosságai, 
mindennapi életük apróságai nemcsak a regény tartalmában jutottak kifejezésre, 
hanem formájában is. Bennük látta meg az író-utópista a nemzeti élet alapvető kol- 
líziójának és az új idők tragikus emberi sorsának szimptómáit.

Igaz, hogy Puskin, Gogol, Lermontov utolsó alkotóperiódusának műveiben fel
tűnnek a középréteg képviselői, egyes esetekben már a plebejusfigurák is. Mégis, mű
veik koncepciójában a „kisember” tragédiája még korántsem úgy tudatosul, mint ami
ben tetten érhető a kor életének lényege, az orosz és európai közélet szociális jelen
tősége. Ezért nincs is olyan szerepe, mint volt a kor alapkonfliktusának feltárásában a 
„kisember” tragédiájának a nyugat-európai irodalomban, vagy a nemesi hős tragédiá
jának az orosz regényben. Dosztojevszkij „kispolgári hőse” viszont szociális helyzeté
nek megfelelően nem kevésbé mélyen hordja sorsában és tudatában a 40-es évek orosz 
életének lényegbevágó konfliktusait, mint Puskin és Lermontov nemesi hősei, a „feles
leges emberek”. Ebben az összefüggésben fontos az is, hogy Dosztojevszkij munkás
sága, orosz irodalmi elődeitől eltérően, regénnyel indul. És egész írói tevékenysége 
alatt hű marad a választott műfajhoz. Dosztojevszkij, a leendő regényító, új iro
dalmi szituációban lép az irodalomba. Azután, hogy a lírikus Puskin — élete végén — 
a próza, az elbeszélés és a regény felé fordul; hogy Gogol elbeszéléseket és drámákat 
ír, hogy a H olt le lk e k e t  találóan „poémának” nevezi; hogy Lermontov is több ízben 
hozzáfogott a regényíráshoz: 1833 —34-ben történelmi regényen, a V agyim on  dol
gozik, 1836-ban a korabeli életből merített K nyagina  L u g o v szk a ja  c. regényén, 1841- 
ben pedig megjelenik első befejezett regénye, a K orunk hőse.

Dosztojevszkij volt tehát az az író, aki életművével fordulatot vitt végbe az orosz 
„polgári regényben”. Eladdig a nemesi intelligencia sorsa állt a regény tematikai 
centrumában, ő a demokratikus rétegek sorsára jellemző kérdéseket állított helyébe. 
Ugyanakkor zseniális tehetsége folytán ezt a témát azon a szinten indította el, melyre 
Puskin, Lermontov, Gogol személyében már fölért az orosz próza; és nem is kisebb 
irodalmi ambícióval fogott hozzá, mint Goethe, Rousseau, Dickens, Balzac vagy 
Stendhal.

A „szegény ember” jellemének addigi felfogásával szakítva, Dosztojevszkij ugyan
akkor a „kisember” sorsának a nemzet szociális életében betöltött jelentőségéről 
vallott addigi koncepciókkal is szakít. És nyomában a kisemberábrázolás addigi 
koncepciójával is. Ezért illeszkednek bele olyan könnyen és természetesen elődei 
formaelemei eredeti alkotóművészetébe. Ez is érthető, hiszen amíg Puskinnál és 
Gogolnál a „kisember” még csak novella és elbeszéléshős volt, regényeik már más 
művészi megismerő érdeklődést tükröztek vissza.

Dosztojevszkij első regénye tematikusán tehát kapcsolódik Puskin és Gogol el
beszéléseinek „kisember”-ábrázolásához. A „szegény embert” is ők fedezték fel az 
orosz irodalom számára. Megmutatták, hogy a „szegény ember” is méltó az ember 
névre, sőt etikailag magasabb rendű a felső osztályok képviselőinél. Benne megvan 
az a többlet, amit a kor hiányol a nemzeti hősből. Puskin és Gogol ezzel a „szegény 
emberek” iránt fejezték ki együttérzésüket, humánusabb magatartásra hívták fel a 
nemesi társadalmat.

Dosztojevszkij már első regényében továbbviszi azt a gondolatot, hogy ez a típus
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egyre tudatosabban eszmél jogfosztott, tragikus helyzetére, és hogy társadalmi helyé
ről nem kevesebbet töpreng, mint korábban a nemesi hős. A középréteg önsorsának 
felismerése, tehát ez a töprengés lesz majd a dosztojevszkiji regények ún. középpontjá
nak második, tematikus vonala. (Ez az ún. antiszüzsé, „ellencselekmény”, a „tudat” 
úgynevezett „kalandja” .)

Már maga az a tény is elegendő ahhoz, hogy a tradicionális hős megjelenésének új 
form áit kérjük számon a dosztojevszkiji regénytől, regényei struktúrájának eredetisé
gét, különböző oldalainak sajátosságát kutassuk, és feltárjuk az eredetiség forrását a 
40-es évek orosz társadalmának és társadalmi gondolkozásának strukturális válto
zásaiban. Hogy éppen arra irányítsuk a figyelmet, amiben Dosztojevszkij valóban 
továbbjut kortársainál, mondván, hogy a „szegény ember” a társadalmi életben egy 
önmagáról, szociális igényeiről mind erősebben hírt adó réteg képviselője, s így már 
nem az iránta érzett szánalom és a vele való együttérzés a kor adekvát viszonya 
hozzá.

Az irói attitűd funkcióváltozása az orosz prózában

Ugyanakkor megváltozik a „kisember”-hős funkciója és értelme az elbeszélésben. 
Amíg a kisember-hős csak az írói-olvasói együttérzés „objektuma” volt, addig leg
főbb eszmei-esztétikai funkciója abban állt, hogy egy humánus érzelmi-intellek
tuális magatartást közvetített. Ezt a szerző burkolt vagy nyílt „lírai kitérőivel” maga 
is elősegítette. Dosztojevszkijnél a humánus együttérzést A hasonmás-ban összművi 
esztétikai élmény helyett részesztétikai élmény biztosítja: a vallomás, a hős önsorsát 
totálisan átélni tudás. A hősök a dosztojevszkiji koncepcióban ui. maguk eszmél
nek rá szánalmas helyzetükre, jogaik, emberi méltóságuk megőrzésének elkerülhe
tetlenségére. Ez alkotja gondolataik, élményeik tárgyát, patologikus állapotuknak is 
ez az oka. A nem nemesi szegény réteg életének e problémái az olvasóban az élet 
általános szimptómájaként, a negyvenes évek orosz társadalma egész demokrati
kus többségének problémájaként tudatosodnak. Dosztojevszkijt világfelfogásának és 
személyes tapasztalatainak karaktere arra sarkallja, hogy az ilyen típusok sorsa 
kapcsán tegye az orosz polgári fejlődés legaktuálisabb problémáit egy új regény
koncepció belső struktúrájává, mert az ezekből a rétegekből kialakult típusok reagál
nak a társadalmilag legérzékenyebben az új orosz és európai polgárosodás szociális 
bajaira. így tehát ők az új kor igazi „hősei” . Egy ilyen írói szemléletből kibontakozó 
regén y struktúra mármost lehetővé teszi az író számára élete szociális jellegzetességei
ből adódóan, hogy az emberi sors tragikumát ne csak ott láttassa, ahol a hős azt 
képes is látni. De még csak nem is ott, ahol Dosztojevszkij elődei, Puskin, Gogol és 
Lermontov látták. Hanem a Miklós-kor orosz élete osztály- és kasztberendezkedésé
nek legmélyebb szociális struktúrájában, magában a feudális osztályberen dezkedésben.

Dosztojevszkij tehát elődeit nem abban múlta felül, hogy eltávolodott azok realiz
musától. Ellenkezőleg, a realista visszatükrözés elveit csak tovább mélyítette. Lemon
dott ugyan a nemesi hős ábrázolásáról, ám ez korántsem szállította le az általa fel
vetett problémák színvonalát. Ellenkezőleg: a kisember jellemét regényien értelmezve 
regényeiben az orosz nemzeti élet és a kor, a század legégetőbb és legegyetemesebb 
szociális, pszichológiai, erkölcsi és etikai problémáinak európaibb és világirodalmibb 
igényű beállítását tudta biztosítani.
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Az elbeszélői funkció átvándorlása a hőshöz, s a szerzői attitűdnek az epikai 
konstrukció belső formáiban való kifejeződése a dosztojevszkiji regénypoétikában 
— szintén ennek a folyamatnak következménye.

Ennek a regény-felfogásnak tehát a lényege nem a hőssel való együttérzés volt, 
hanem a hős öntudatának és sorscselekményének művészi dialektikájú feltárása; 
a társadalom szociális struktúrájának tipikusan középrétegi sorsokban való esztéti
kai megjelenítése, ennek tudati kifejeződése és a pszichikus következmények, és a 
demokratikus alsó rétegekből származó ember személyiséggé válása. Eszmei érdek
lődését és esztétikai céljait illetően Dosztojevszkij az emberi társadalom berendezke
désének — elődeihez képest — mélyebb ,,titkai”-t feszegeti. Ezt a művészi célt írói 
módszerében több jellegzetes szerkezeti elem szolgálja, pl. az az írói képesség, hogy 
„bele tudott bújni (Bjelinszkij kifejezése) egy tőle teljesen idegen lény bőrébe”, hogy a 
hőst (vagy a hőshöz szociálisan közel álló szereplőket, hiszen a korai Dosztojevszkij
nél a mesélő gyakran a mű szereplője is) nemcsak a cselekmény elmondására, hanem 
az elbeszéltek értékelésére is felhasználta. Továbbá, hogy pl. a Szegény emberek-ben a 
tulajdonképpeni cselekmény mellett egy „másodcselekmény”-t, egy „cselekmény 
fölötti cselekmény”-t, azaz a hősnek a cselekmény kifejletének logikájától eltérő, 
önálló „tudati kaland”-ot, tehát egy „belső történés”-t kreál, ami a tudat, a pszichi
kum, a patologikus élmények szférájában megy végbe. Ott, ahol a „szubjektivitás” 
diadalmaskodik a Dosztojevszkij-művekben, azért, hogy annál objektívebben teste
süljön meg egyúttal az elbeszélés esztétikai struktúrájában : a „külső cselekményben”, 
a hős személyes sorsában és annak tudati következményeiben, a hős érzékelésének 
tárgyában, — azaz az ember és szociális viszonyainak az ábrázolásban.

Éppen ez volt Dosztojevszkij első műve, az új ember és regénye új koncén dójá
nak lényege, regényei új művészi modelljének értelme.

Az orosz regény tipológiája és Dosztojevszkij

A regény minden időkben a személyiség „költészete” és a társadalmi berendezke
dés „prózája” közötti összeütközés ábrázolása volt és marad. Ez az összeütközés a 
történelem során mindig másként folyik le: kalandok, szociális tragédia, a személyi
ség lelki összeroppanásának formájában. így nemcsak az előző tradícióktól való el
rugaszkodás zajlik le a nemzeti irodalomban, hanem állandóan rregújhodik az epikai 
forma az adott pillanatban nemzeti vagy nemzetközi jelentőségű, a társadalmi be
rendezkedésben megjelenő „új” következtében.

Az önálló nemzeti irodalmak kialakulásának keretében, eltérően a többi műfajtól, 
a regény fejlődése nyilvánvalóan nem időbeli egymásutánban, egy szüntelenül emel
kedő vonal mentén történik, hárem bizonyos megszakításokkal a regény nemzeti 
hagyományában. Nem a hagyománnyal való szakítás pillanatában kezdődik el egy' 
szakasz, és általában nem a korábbi regénytípusok folytatódnak. A regény műfaji 
fejlődése, eltérően a többi irodalmi műfajtól, az egyes nemzeti irodalmak fejlődésé
nek kereteiben szemmel láthatóan nem egy állandóan emelkedő szint krorolcgikus 
egymásutániságában valósul meg. A regényműfaj mintha újra kezdené a fejlődést a 
nemzeti élet új formáinak és az új nemzeti fejlődés kényszerének pozíciójából az előző 
negényhagyomány átértékelése alapján. Ezért nehéz ennek a műfajnak a folyamatos
ságáról beszélni. Keletkezését minden bizonnyal a személyiséget a társadalommal új
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viszonyba állító konkrét történelmi és szociális feltételek, és az e viszonnyal meg
egyező írói felfogás eredményezik.

A XIX. század ЗЭ-as éveinek orosz társadalmában a kispolgár személyisége mö
götte maradt a nemesi személyiségnek, mert a társadalomhoz való viszonyával nem volt 
még képes kifejezni a kor alapkonfliktusát, és ezért nem is válhatott regényhössé.

A  közép- és nem nemesi értelmiségi rétegek szociális és össztársadalmi jelentősége 
természetesen nem hiányozhatott már Puskin és Gogol egyes műveiből sem, amelyek
hez Dosztojevszkij irodalmi születése elsősorban fűződik.

De Puskin, Lermontov és Gogol a „kisember”-hős öntudatának fejlődését és tragé
diáját még nem kapcsolták össze az orosz élet ugyanannyira jelentős oldalaival, mint 
a nemesi hősök társadalmi tragédiáját. Érthető tehát, hogy a XIX. század első har
madában a nemzeti élet alapvető kollízióit még a nemesi osztály reakciós és progresz- 
szív csoportjainak összeütközései fejezték ki és tükrözték. Ennek az összeütközésnek 
a figyelembevétele nélkül nem lehet megmagyarázni Gribojedov sajátos komédia
struktúrájának a születését, Puskin regényének, Lermontov Korunk hőse c. művének 
keletkezését, és ugyanúgy lehetetlen megérteni a társadalom öntudatra ébredésében 
kivívott jelentőségüket. Ilyen komédiát és regánymodellt nem találunk a XVIII. szá
zadban sem az orosz, sem a nyugat-európai irodalomban. A XVIII. század orosz 
regénye az akkori modern európai regény eredményeit felhasználva, sajátos regény
formák egész sorát alkotta meg, melyek a XIX. században nem fejlődtek tovább, ahogy 
a XVIII. század végén megfigyelhető polgári fellendülés — melynek az ország szel
lemi életében a felvilágosítók tevékenysége és elsősorban Novikov és körének mun
kássága volt a kifejeződése — is abbamarad. A polgári, kalandos regénynek, a pika- 
reszkregénynek, Karamazin szentimentális novelláinak nincs folytatásuk az orosz 
regény további fejlődésében.

A XIX. század 10-es, 20-as éveiben a nemesség legjobb képviselői újra kedvet kap
nak a történelmi tevékenységhez, melynek célja már nem a „nemesi államiság” meg
valósítása, mint a XVIII. században, aminek irodalmi kifejeződése a klasszicizmus és a 
megfelelő regányformák virágkora volt. Most a harc perspektívája polgári reformok 
megvalósítása, az állami irányítás alkotmányos vagy köztársasági formáinak, az ezzel 
összhangban álló életformák és eszmények kivívási programjának a kidolgozása. 
A  nemesség újra lát progresszív célt maga előtt. Történelmi küldetése nem merült még 
ki. Ezért teljesen érthető, hogy a XIX. század első harmadánakorosz írói, a forradalmi, 
nemesi értelmiség képviselői, Rilejev, Puskin, Lermontov, később Herzen, mindenek
előtt a nemesi ifjúnak az orosz élet falába ütközését, a társadalmi-politikai rend
szerbe ütközését ragadják, írják meg, hogy ennek erkölcsi, etikai, egyszóval ideológiai 
vetületét ábrázolják. Éppen ezek az ideológiai-politikai ellentétek szolgálnak aztán 
általában a művek összeütközéseinek alapjául. A regények, poémák, drámák hősei a 
haladó nemesi intelligencia tipikus képviselői.

A  10-es, 20-as évek, akár aktuális, akár történelmi témára írt műveiben túlsúlyban 
van a romantikus kultusza. Csackijtól kezdve a nemesi hős azért tudja képviselni 
a társadalom ítéletét, mert társadalmi jelentőségének megőrzése érdekében, ha fel
színesen és közvetetten is, de kénytelen állást foglalni az uralkodó osztály életének 
legfontosabb politikai, életbevágóan jelentős adminisztratív és erkölcsi kérdéseiben.

A napóleoni háború és a dekabrizmus felnevelte azt a nemzedéket, amelyből a 
30-as évek során az írók és közéleti személyiségek progresszív köre alapjaiban tobor-
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zódott. E nemzedék legkiemelkedőbb képviselőjének, Puskinnak életművében mintha 
újra kezdődne az orosz regény fejlődése.

Az orosz felszabadító mozgalomban a feudalizmus akut formái elleni első akciót 
a nemesség szervezte — a dekabristák —, és ez visszatükröződött az irodalomban, az 
szülte az ekkori regénystruktúra sajátosságát is. De 1825 után az orosz progresszív 
nemesi értelmiségnek, mint valamennyire is egységes szervezetnek a szerepe valójában 
félbeszakad. Kljucsevszkij orosz történész helyes megfigyelése szerint a nemesség 
1825 után a cári rendszer puszta eszközévé vált. „A nemesség többsége hivatalnok
egyenruhába bújt.” Ezt a társadalmi légkört egy évszázad múltán Tinyanov ragadja 
meg és ábrázolja megdöbbentő pontossággal és hitellel Tetik-hadnagyában, Rilejevé- 
ben, és különösen befejezetlen Puskinjában. Bulgakov Puskin-drámája is ebből az 
alapeszméből indul. A haladó nemesi intelligencia most kihull a vezető történelmi 
szerepből, megszüli a nemesség terméketlen, önkínzó, elvetélt jövőjű típusát, s ez a 
reális alapja majd e típus pszichológiai ábrázolásának, az intellektuális lélektani 
dráma és regény létrejöttének. Ez újítja meg a nemesi hős középpontú regény formáját, 
amely így megőrzi aktualitását az egész XIX. században, Puskintól Tolsztojig. És 
Puskin a 20-as években, Gogol és Lermontov a 30-as években ezeknek az új életfor
máknak normáiban látnak, ítélkeznek, és feszülten figyelik az európai regényirodai
mat, de már más szinten, más társadalmi szituációban, az ő új regényük megalkotása 
előtt, mintha nem is létezett volna a XVIII. század félig önálló, félig kölcsönzött 
formákat felhasználó regénye. Míg 1822-ben Puskin „A francia irodalomról” c. 
áttekintésében (részben felhasználva „A klasszikus és romantikus költészetről” 
c. cikkben) Boileau, Molière, Racine, Rousseau, Voltaire nevét említi, addig 1832- 
ben „A legújabb regényekről” c. cikk meg nem valósult tervében már Y. G. Janin, 
Balzac, E. Sue, V. Hugo, Musset regényei szerepelnek, az orosz regények közül pedig 
Polevoj regényei, melyeket Puskin „félregényeknek” nevez. Ettől az időtől kezdve 
érdekli Puskint a nemesi entellektüel személyisége regényi aspektusból, akinek aktív 
tevékenysége, kezdeményezőképessége (vagy ennek az aktivitásnak és kezdeményező
képességnek a hiánya) eldönti sorsát a társadalomban, és viszont, ugyanakkor a 
személyiséget felnevelő társadalom sorsát is megpecsételi. Ezért a nemesi hős jelle
mének felfogási e lve  természetesen reg én yi, ezért áll ő, az ő jelleme és sorsa a közép
pontban. Míg egy ilyen személyiséget ábrázolva Puskin inkább ironizálja a megvetett 
társadalomból önmagát kiszorító hőst, addig Lermontov nemesi hőse társadalmi 
elidegenedettsége vétkének felelősségét és terhét áthárítja a társadalom despotikus 
berendezkedésére. Lermontov a fiatal nemzedék tagjaként már a nemesség legértéke
sebb képviselői (többek között Puskin) tragédiájának, pusztulásának tanúja. Ezért nála 
még Puskin Cigányok-jánál is határozottabban kapcsolódik össze a nemesi hős lelki 
krízise a despotizmussal, a „fulladt városok rabságával”, és az egész feudális biro
dalommal, rávetítve mindezt a Kaukázus romantikus, egzotikumával hivalkodó ké
pére is. A Korunk hősé-ben Pecsorin mintha újraélné ugyanazt az intrikus atmosz
férát, ahonnan — a városból — a „természet szabad gyermekeihez” futva menekült 
Puskin hőse. És ahogy Gogol Revizor c. komédiájában N. város eseményeinek érvé
nyességét egész Oroszországra kiterjeszti, ugyanúgy rántja le a leplet Lermontov is a 
birodalom legtávolabbi sarkáról, a Kaukázusról, hangoztatva, hogy a despotizmus, az 
intrika, a rabság levegője mindenütt utoléri a kor hősét. Az elmondottak tanulsága 
után nem meglepő, hogy a XVIII. századi és a XIX. század eleji orosz regény elég
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élesen megmutatkozó korfestő, didaktikus, dramaturgikus, kalandos vagy szentimen
tális fejlődéstendenciái megszakadnak. A társadalmi változások új nemesi típust, új 
tevékenységi szituációkat munkálnak ki. Ez nemcsak a regény formáját újítja meg, 
hanem mindenekelőtt a regényhős felfogásmódját.

K o rszak fordu ló  és  s z e m lé le t i  vá ltás

A „kisember”-nek Puskin és Gogol elbeszélésfigurájából Dosztojevszkij regény
hősévé történt átváltozása ezt a magában az orosz életben és az orosz írók gondolko
dásában bekövetkezett metamorfózist a legmagasabb szinten és a legátfogóbban tük
rözte vissza. Ez egybeesett a nem nemesi értelmiségiek fellépésével, majd szerepük 
előtérbe kerülésével Oroszország társadalmi és intellektuális életében. Ezzel egy idő
ben a 30-as, 40-es években csaknem mindegyik európai országban megélénkül a közép- 
és plebejus réteg. A demokratikus tömegek társadalmi aktivitása új világnézeti alapok 
kialakítására serkentett, ez forradalmasította a progresszív értelmiség legértékesebb 
részét.

Dosztojevszkij a 40-es években világosan felismerte, hogy az orosz társadalom alsó 
rétegei sors- és tudatmodelljének nincsen kisebb szociális, össznemzeti, sőt összeuró
pai jelentősége, mint az elődjei által ábrázolt nemesi rétegek sors- és tudatmodelljé
nek. Sőt, a megoldandó nemzeti problémák szemszögéből még nagyobb. Ezért 
Dosztojevszkij regényeiben — és részben a naturális iskola íróinak műveiben — a 
raznocsinec plebejus hős válik az ábrázolás középpontjává, különös tekintettel szo
ciális konfliktusára.

Valóban Dosztojevszkij és részben a naturális iskola íróinak a gondolkodásával 
kezdődött az orosz irodalomban annak művészi felismerése, hogy a nemesi hős már 
nem képes teljességében kifejezni sorsával mindazt, ami az általános fejlődés tenden
ciáival összhangban, a 40-es évek közepén új elemként jelent meg: a középrétegek 
életproblémáit, melyek mint az Európára is jellemző és Oroszország számára sem 
elkerülhető társadalmi változások tünetei jelentkeztek. A  40-es évek írói megkülön
böztetett érdeklődéssel fordulnak ezért e réteg sorsa felé, mint a polgári fejlődés leg
mélyebb szimptómáinak hordozói felé Oroszország sajátos viszonyai között.

Dosztojevszkij életművének főkérdései ezért nem korlátozódnak csak az oroszor
szági középrétegek problémájára. Ezek a problémák összeurópaiak, összemberiek, 
mert ezek a rétegek életütközéseikben és ennek megfelelő tudatmozgásukban ki
fejezték a kor alapvető szociális elvárásait és tiltakozását minden meglevő ellentmon
dása ellen. íme, amiért igazságtalanok és egyoldalúak voltak a maguk idejében az ún. 
„vulgárszociológiai” iskola képviselőinek azon koncepciói, amelyek a „kisember” 
ábrázolásának problematikáját, pl. Dosztojevszkijnél az orosz kispolgárság problé
máira vonatkoztatták és leszűkítve csak e rétegek rendi-osztálycéljai kifejeződésének 
tartották.

Az általános demokratikus fellendülés Oroszországban és Nyugaton előtérbe 
állította a d em o k ra tik u s  ré te g e k  problémáját. Az ábrázolásukra fordított figyelem 
magától az élettől kapta az impulzust. Részben ezt fejezte ki az intellektuális élet 
középpontjainak áthelyeződése a szalonokból az egyetemi katedrákra, a folyóira
tokba, szakkörökbe: a társadalmi gondolkodás megélénkülése, alapirányzatainak 
elkülönülése. Makar Gyevuskin, Goljadkin, Proharcsin, Sumkov és a hasonló
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Dosztojevszkij-regényhősök természetesen kötelességtudásuk, műveltségük, szerelmi 
kalandjaik eleganciájában lemaradnak Anyegin vagy Pecsorin mögött, de akkor úgy 
tűnt, hogy mindezek a fogalmak és életformák már túlélték magukat, ugyanakkor a 
középrétegek problémái, ezeknek az embereknek az élményei, akik állandóan a tár
sadalmi berendezkedés, a karrier, a társadalmi javak elosztása, a társadalmi haszon és 
az anyagi gondok szférájában mozognak, az élet új jelenségeit jelentették, melyek új 
műfaji, kompozíciós, cselekményi és esztétikai formák számára kínáltak anyagot, 
mert hiszen e problémák és élmények mögött már-már ott rejtőztek a századközepi 
orosz társadalom legégetőbb problémái is. Dosztojevszkij hőseinek az életütkö
zéseiben az átmeneti időszak annyi problémája feszül, hogy saját személyiségükre 
eszmélő hősei sokkal közelebb állnak a nemesi értelmiségi hősökhöz, mint a „sze
gény kishivatalnokról” szóló novellahősökhöz, akik képtelenek ezekre a problé
mákra ráeszmélni.

Ennélfogva nem meglepő azonban az sem, hogy közben a „szegény emberek” 
Puskin és Gogol ábrázolásában a sorsukban visszatükrözött életkonfliktusok soka
ságával együtt is lemaradnak a nemesi hősök mögött. Dosztojevszkij vitt a „kisem
ber” ábrázolásába olyan történelmi, szociális és társadalmi szempontokat, hogy ez 
a hős teljes értékű személyiségként, sorsa pedig a vele szemben ellenséges társadalom
ban élő ember életének szociális szimptómájaként keltette fel az olvasó érdeklődését.

Nem véletlen, hogy Belinszkij megkülönböztetett figyelmet szentel a Dosztojev
szkij regényei és Gogol elbeszélései közötti „koncepciók és jellemek” különbségeinek. 
Dosztojevszkij, az ekkor még csak potenciális petrasevista gondolkodó, már első 
regényeivel annyi, a „kisemberben” megfigyelt gondolatot és problémát hozott az 
irodalomba, hogy azok megbolygatva a már kialakult irodalmi kánonokat, feltétle
nül meg kellett hogy változtassák a kor, de mindenekelőtt a kritikusok ízlését és 
esztétikai látását, eszményét. Az 1845-ös év irodalmi áttekintésében Belinszkij, 
általánosítva az új irodalmi („naturális”) iskola „tényleges érdemeit” , éppen azt 
emeli ki, „ . . .  hogy az emberi természet és az élet legmagasztosabb ideáljaitól az iro
dalom az úgynevezett tömeg felé fordult, kizárólagosan abból választotta hősét, s ezt 
mélységes figyelemmel tanulmányozza, ugyanakkor megismerteti a tömeggel magá
val is” . Még érdekesebb, hogy Belinszkij hogyan é r t é k e l t e  ezt a „tematikus” 
fordulatot az orosz irodalom fejlődésének szempontjából. így folytatja: „Ez azt 
jelentette, hogy az orosz társadalom tükrévé és kifejezőjévé tették a tömeget, élő nem
zeti érdeklődéssel életet leheltek belé” (kiemelés tőlem — K. Gy.). Ám a 40-es évek 
legkevésbé sem voltak alkalmasak az esztétikai fogalmak ilyetén megújulására.

A polgárosodás kétféle megoldási lehetőség^

Oroszország fokozatos haladása a kapitalista fejlődés felé ugyanis л ет  vette le a 
napirendről a haladó nemesi értelmiség szerepét ebben az átalakulásban. Pecsorin és 
Beltov, Turgenyev és Goncsarov felesleges emberei, Tolsztoj és részben maga Doszto
jevszkij (kezdve a Félkegyelmű-től) nemesi igazságkeresőinek az élményeiben újra és 
újra felmerül a polgári átalakulás vagy fejlődés problémája, és benne a nemesi értel
miség szerepe.

Másrészt a 30-as évek végén, a 40-es évek elején a kispolgári hős realisztikus térben 
való megjelenítése az orosz irodalomban (a „naturális iskola” íróinak elbeszélései és
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regényei nem képeznek kivételt) még nem jelenti azt, hogy a kor összes a lapvető  
eszmei és politikai konfliktusa a kisember érzelmeiben, gondolataiban, szenvedéseiben 
visszatükröződve teljességgel megjelenhetett volna.

Arról van szó, hogy a 30-as, 40-es évek idején, még nem érkezett el a nem nemes 
értelmiségiek tevékenységének történelmi időszaka, a raznocsinyecek ekkor még nem 
jelentik azt a réteget, amelyik sorsával, tevékenységével vagy tevékenységének eszmei 
élményeivel határozottan ellent tudna állni a feudális rendeknek. A 30-as évek végén, 
a 40-es évek elején a „kisember” ábrázolása az irodalomban nem véletlenül folyik 
párhuzamosan a progresszív vagy a progresszív szerepre igényt tartó nemesi hős 
ábrázolásával. Ugyanezt el lehet mondani a 40-es évek közepe-vége eszmei mozgá
sáról is. Például a 40-es években a nyugatosok egyesítik a felvilágosító utópistákat, 
akár nemesek, akár raznocsinyecek azok. A raznocsinyec-paraszt-demokraták és 
a nemesi liberálisok elkülönülése a 60-as években megy majd csak végbe.

Természetes, hogy a nemzeti élet alapkonfliktusának bemutatása még a 40-es évek
ben is a nemesi hős és a nemesi társadalom ábrázolásában jut kifejezésre, vagy 
mint Gogol alapvető alkotásaiban, a fővárosi bürokrácia, a vidéki nemesség sza
tirikus megjelenítésébe fut bele.

Az új irodalmi iskola kritikusa, Belinszkij, elméleti megnyilatkozásaiban rámuta
tott arra, hogy a szociális élet alapkérdéseit éppen a nép, a középrétegek életének 
ábrázolásában szükséges kifejezni. Mint folytatásra érdemes példát, Gogol Péter- 
burgi elbeszéléseit jelölte meg. Azonban miközben elbeszéléseiben a „kisembert” 
ábrázolta, Gogol a nemzeti élet alapkonfliktusát a Holt lelkek nemesi típusaiban és a 
Revizor-ban, a magas bürokrácia képviselőiben jelenítette meg. Olyan költőre lett 
volna szükség, aki ezt a két oldalt eggyé tudta volna ötvözni: a társadalmi középré
tegek életét ábrázolni, de ugyanakkor sorsukban, élményeikben találni meg a 40-es 
évek orosz és európai életének szimptomatikusán legfontosabb politikai, eszmei, 
morális ütközéseit jelző motívumokat. Ezt a feladatot egy olyan re a lis ta  író tudta 
csak megoldani, akinél a  re g én y  irán ti érd ek lő d és  döntő jelentőségű volt. Ilyen írónak 
bizonyult Dosztojevszkij.

A  70-es évek végén, már maga mögött tudva alkotói útjának nagyobb felét, Dosz
tojevszkij így határozta meg a nemesi élet történetíróihoz képest a maga eltérő köze
lítési módját az orosz élethez: „Érezhető . . .  hogy az élet egy orosz rétegének hatal
mas része teljesen megfigyelő, tö rtén etíró , nélkül maradt. Legalábbis nyilvánvaló, 
hogy a szépíróink által oly tisztán leírt közép- és felső nemesi körök élete az orosz élet 
jelentéktelen és izolált csücske ma már. Ki lesz a többi — úgy tűnik nagyszámú — 
kinövés történetírója? És ha ebben a káoszban, melyben már régóta, de most különö
sen, benne rejlik az egész társadalmi élet, talán még egy-egy shakespeare-i nagyság- 
rendű művésznek sem sikerül egy normális törvényt vagy vezérfonalat találnia, hát 
akkor ki fog legalább bevilágítani akár csak egy részébe is e káosznak, vezérfonalról 
még csak nem is álmodva? A legnagyobb bajt az okozza, hogy úgy teszünk, mintha 
még nem válnánk ( — ?) annyira, mintha ez korai lenne még a legnagyobb művészek 
számára is.” Rousseau, Goethe, Schiller és különösen Balzac művészi tapasztalata 
segítette Dosztojevszkijt, hogy ezeknek a rétegeknek a sorsát és öntudatát a nagy 
irodalmi témába művészien öntse, vagyis azoknak a rétegeknek az életében mélyre
hatóan meglássa az időkjeiét. Belinszkij, a kritikus még értetlenül áll Balzac előtt, ám 
az irodalmi karrierre lázasan készülő Dosztojevszkij 1838-ban ezt írja bátyjának:
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„Balzac óriás! Jellemei — a mindenség szellemének alkotásai. Nem a kor szelleme, de 
egész ezredévek készítették elő harcaikkal az emberi lélek ilyen kibontakozását.” 
(Dosztojevszkij regényírói útjának a kezdetét tulajdonképpen Balzac Eugenie Gran- 
det-jérek a fordítása jelöli.) Éppen az ő műveiben, a Tiers-Etat képviselőinek sorsá
ban és tudatában jutottak kifejezésre nemcsak az európai országok szociális és nem
zeti életér ek leglényegesebb problémái, hanem az egész új kor életének fő jellem
vonása is. Jellemző, hogy Dosztojevszkij éppen a főváros életének az ábrázolására 
összpontosította figyelmét, ahol a leghamarabb jut kifejezésre Oroszországban a 
középréteg szociális sorsának jelentősége. Nem véletlen, hogy éppen Peterburg lesz 
később az ún. dekadenseknél is az orosz kapitalizmus szimbóluma.

Ezzel kapcsolatban Dosztojevszkijre várt, hogy „önállóan” (Belinszkij kifejezése) 
és újrakezdve megfigyelje, kikutassa az akkori orosz társadalom alsó rétegei bürok- 
rata-kishivatalnok életének szinte összes körében a Tiers-Etat-ból jövő hősök sorsát 
és élményeit.

De mielőtt továbbmennénk, itt feltétlenül figyelembe kell vennünk még egy körül
ményt.

A  „k ise m b e r” k é tfé le  kon cepció ja

Az orosz realizmus tehát ekkor nyeri el össznemzeti jelentőségét, amikor a nemesség 
képviselői mir.d az életben, mind az irodalomban még képesnek látszottak a legfon
tosabb ideológiai-politikai szerepek betöltésére, bár erre a szerepre jelentkeztek már a 
polgári entellektüelek is. Mint fentebb említettük, ez a helyzet a 20-as évek közepétől 
fokozatosan változóban van. Puskin már nyíltan ironizálja hősét. Amikor az orosz 
irodalomban főhősként, ezenkívül regényhősként, színre lépett a polgári hős, a „kis
ember”, a szentimentalizmus és a romantika már Európában, de különösen Orosz
országban túlélte magát, a realizmus pedig (Puskin művészi felfedezései következté
ben) a XIX. század irodalmának később legjellegzetesebb folyamata, a kritikai realiz
mus (Gogol szatirikus alkotásaiban), már megkezdte győzedelmes útját. Ezáltal sok 
tekintetben érthető lesz az általunk hangsúlyozott tény is, hogy Dosztojevszkij mint 
rea lis ta  és mint regén yíró  indult. Első színre lépéséig, pontosabban a Balzac-regény 
lefordításáig a romantika vonatkozásában él. És jóllehet ez a fordítás nyíltan magán 
viseli a Sturm und Drarg poétikájának vonásait, r.em kevésbé rokon az emberi sors 
új balzaci korcepciójával.

Ilyenformán a „nemzeti érdeklődéssel életre keltett” polgári hőst, ami az „orosz 
társadalom tükre és kifejeződése” volt, itt nem a szentimentalizmus vagy a romantika 
fedezte fel, keltette életre, harem a dosztojevszkiji realizmus, sőt a valóság kritikai 
elemzésér ek általa megteremtett módszere. E különbség következményei történelmi- 
irodalmi síkon még ma sir cserek eléggé tisztázva. De az világos, hogy a 40-es évek 
orosz irodalmában megszületett regény és elbeszélés következésképpen nemcsak 
Puskin, Lermontov regényeitől, Gogol elbeszéléseitől különbözik, hanem a nyugat
európai regér y tői is.

Az európai regénybe a szentimentalizmus és a romantika időszakában lép be a 
burzsoá hős, a „kisember”. Szentimentális-emocionális expresszivitásával, roman
tikus pátoszával ez a hős kétkedve fogadja a feudális társadalom leülepedett morális 
akadályait, cselekvésre való alkalmatlansága pedig tisztázza azokat az akadályokat is,
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melyeket eléje állít a régi világ. Vagyis e regény hősének morális-etikai konfliktusában 
lemeztelenednek a kor alapvető ellentmondásai (ezt a konfliktust így vagy úgy, de 
belátja maga a hős is). Rousseau Nouvelle Heloïse-ében, és Goethe Werther-ében a 
szentimentalizmus e felfedezése, ti. a polgári hős alkalmas volta a kor alapkonflik
tusának visszatükrözésére sorsában és élményeiben, esztétikailag oly tökéletes kifeje
zést nyer, amely egy egész korszakot fémjelez az európai irodalomban.

A  felvilágosodás ideológiájának hatása alatt Nyugaton megszületett regény az új 
kor kérdéseit a harmadik rend embereinek alakjaiban juttatta kifejezésre. Doszto
jevszkij regényeiben Dobroljubov a felvilágosodás irányvonalának folytatását látta. 
Valójában azonban Dosztojevszkij gondolkodása nem a felvilágosodás ideológiájá
nak hatása alatt, hanem az utópizmus és a realista-történelmi gondolkozás formái
nak és forradalmi demokratikus gondolata azon elemeinek hatására alakult ki, 
melyek 1848 jövendő nagyjait és az új kor regényíróit formálták Európában — Bal- 
zacot, Dickenst, Stendhalt stb. „Mindezek az akkori új eszmék szörnyen tetszettek 
nekünk Pétervárott, szentnek és erkölcsösnek, általánosan emberinek tűntek, kivétel 
nélkül az egész emberiség eljövendő törvényének hittük őket. Még jóval az 1848-as 
párizsi forradalom előtt ezeknek az eszméknek s azok varázserejű befolyásának hatal
mában voltunk” — írta később Dosztojevszkij.

Gogol eszményének keresése közben még tele van illúziókkal a nemesi impérium 
értelmes társadalmi küldetését illetően. Innen a gogoli művek keserű humora, gyil
kos-szarkasztikus hangja és az emberi jellem korfestő, zsánerszerű felfogásmódja. 
Ez táplálja a nemesi és csinovnyik-birodalom „hibái” ellen irányuló felháborodás 
hullámait is, melyek a jellemek éles felnagyításában fejeződnek ki. Ezzel magyaráz
ható Gogol különös vonzódása a szatírához, korképhez, erkölcsrajzhoz. Elbeszélé
seinek szatirikus és kritikai hangvételű műfaji tendenciái ekképpen mélyen összhang
ban maradnak műveinek moralizáló pátoszával: belülről nézi a nemesi birodalmat, 
nem pedig kívülről, mint tanítványai.

Dosztojevszkij új regénykoncepciójával, a jellem értelmezésének új felfogásmódjá
val lép az irodalomba. Az ő regánykoncepciójában azért fontos a szegény embert a 
„kor hőseként” ábrázolni, hogy az orosz irodalomba, az orosz regénybe be lehessen 
vinni a „legnagyobb szociális eszmét”. Ez az eszme abban áll, hogy a század problé
máját, a társadalmi élet és az emberi élet igazi alapjait, az emberi élet berendezkedésé
nek jellegzetes kérdéseit, nevezetesen a birtoklás problémáit, a nemesek és a felső 
körök tapasztalatától elütő életszemlélettel rendelkező alsóbb szociális rétegek, a 
„tömeg” érti meg igazán. Mert nemcsak a hatalom önkényuralmi formája, nemcsak a 
magány és az intellektuális elidegenedés nyomasztja őket, mint a nemesi hősöket, ha
nem a „szociális feltételek”, az „élet teljes rendszere” is. Egyedi sorsuk és nyiladozó 
öntudatuk ezért válhat törvényszerűen a nagy orosz realista regény számára az ábrázo
lás korszerű tárgyává.

Dosztojevszkij koncepciójában megváltozik a szegény kishivatalnok, a „ töm eg"  
e m b e re  ábrázo lásának fu n k c ió ja . Mind a hős életének részletezésével és pszichológiai 
élményeinek elemeivel, mind a cselekmény kompozíciós építkezésével és megoldásával 
Dosztojevszkij a sorsot s a szociális emberi viszonyok e sorssal egyező tudatát és 
annak tudatosítását, nem pedig az emberi típusok társadalmi arculatát, morális
etikus állapotát hangsúlyozza, dolgozza ki. A so rs  ennélfogva eredmény, mintegy 
szemléletes séma, az ember viszonyainak művészi összegezése. A tásadalmi berendez-
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kedés gyümölcse, bizonyos társadalmi osztályokból való emberek sorsa ui. azonos 
vonásokat mutat, másoké megint más vonásokat. Dosztojevszkij hősei, a művek 
szituációit megteremtő és megoldó „szegény-emberek”, e berendezkedés feltárásának 
érdekében funkcionálnak. Ehhez fogható tradíció az orosz irodalomban Doszto
jevszkij előtt még nem volt.

A 40-es években született művei az orosz regény fejlődésében egy új szakasz kez
detét jelölték, mely visszatükrözte a XIX. század 40-es évei európai és orosz életé
nek s zo c iá lis  és id e o ló g ia i feltételeiben végbement fordulatát, változását is, és azzal 
együtt az orosz írók alkotói érdeklődésében bekövetkezett irányeltolódást is általá
ban.

És ebben az értelemben az orosz „polgári regény”, szakítva a nemesi főhős regény
tradíciójával, az orosz regény fejlődésének m á so d ik  irán yvon a lá t alkotja, nem a ko
rábbi felvilágosodási ideál, hanem e demokratikus tömegek forradalmi lendületének 
és mozgalmának az alapján születik, mely Nyugaton is meghatározta a polgári regény 
második fejlődési szakaszát. Az orosz polgári regény ennélfogva nem az ideológiai 
források mentén, hanem alap-összeütközésében állt közel a korai polgári regények
hez: a szegény ember a maga szociális-erkölcsi élményeivel, elidegenedésével nem pusz
tán etikai, hanem szociális síkon is kérdésessé teszi a rendi-feudális társadalom 
alapjait.

Azonban az orosz nem nemesi regény is a XIX. század első harmada végének azo
nos tapasztalatai alapján, Dickens, Balzac, Stendhal regényével egyidőben keletke
zett. Magától értetődik, hogy nem állhatott tőlük eszmei forrásaiban sem távol. 
Dosztojevszkij regényeinek folyamatossága nemcsak az orosz, hanem az európai 
regénytradíciókhoz fűződő bonyolult kapcsolata is ezáltal válik csak érthetővé.

N É M E T H  LAJOS

S zim bolista  é s  s z ü r re a lis ta  
tö rek v ések  a  k o rtá rs  m ag y a r

Radnóti Miklós, mikor a halált várta és napi gyakorlattá vált az apokalipszis, 
klasszikus rendet és szabályt idéző hexameterben írta eklogáit, egyszerre megdöb
bentő és klasszicistán rendben tartott „üzenetét az élőknek”. E jelenség a modem  
magyar művészet egyik jelképe lehetne. Hogy miért játszik oly nagy szerepet a magyar 
művészetben a mérték — nehéz, nem e beszámoló keretébe tartozó kérdés, a tény 
azonban kétségtelen. Jellemző, hogy az expresszionizmusnak is csupán a szelídebb 
változata honosodott meg, a dühödt torzítás vagy exhibicionista magamutogatás 
alig talált követőre — a szürrealizmusnál sem Dali, hanem Chagall az előkép, a 
következetes automatikus írásra sincs rangos példa. 4

Mindennek ellenére a magyar képzőművészetben is találhatók olyan művészek, 
irányok, amelyek túl akartak emelkedni a látvány csupán érzelmileg motivált vagy
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stilizált visszaadásán. A természetelvű művészet körén belül e programnak lényegé
ben három útja lehetséges : a kép autonom elemeinek a hangsúlyozása, a szerkezeti 
elem, a képépítés kiemelése — tehát a kubizmus és a különféle konstruktív irányok 
útja; a művészi szubjektum aktivitásának a fokozása, a szuverén szubjektivitás és 
végül a jelenségek és viszonylataik jelképi szintre emelése, tehát a szimbolizmus, 
illetve ezzel összefüggően új „korreszpondanciák” keresése, tehát a szürrealizmus, 
mindenekelőtt ennek a mítosz utáni nosztalgiával áthatott ága. A  szimbolista
szürrealista irányoknál a mű jelentése nem csupán direkten ábrázoló funkciójú vagy 
emocionálisan motivált, célja nem csupán a látványérték rögzítése, hanem a jelentés 
többrétű, a jelentésrétegek asszociációs sort indítanak, jelképi érvényűek. A magyar 
képzőművészetben is a tételes szimbolizmustól az álom asszociációs képfluktuálá- 
sával rokon szimultaneizmusig vagy a szürreális, abszurd kapcsolatok rögzítéséig 
számos átmenet figyelhető meg — jóllehet mindig érezhető az a vonás, amelyre 
Radnóti nevével kapcsolatban utaltunk.

A  szimbolizmus a magyar képzőművészetben nem volt olyan erős, mint a költé
szetben, bár a századforduló táján rangos példáit találjuk. Még a nagybányaiak 
eredendően szenzualista művészetében is fel-feltűnt szimbolikus elem, fontos össze
tevője a Nyolcak stílusának (Pór Bertalan), Csontváry művészetének pedig egyik 
lényegi összetevője, hasonlóan Gulácsyhoz, akinél a szimbolizmus a pszichikai 
tényezők miatt szürreális karakterűvé vált. Sőt még az eredendően realista alföldiek 
korai műveiben is érezhető a szimbolizmus hatása (Tornyai János). A modern magyar 
képzőművészet érdekes vonása, hogy a szimbolizmus nem korlátozódott a század- 
forduló és a századelő éveire, elemei feltűnnek a két világháború közti szakaszban is. 
Derkovits korai korszakának egyértelmű jellemzője, de nyomai megtalálhatók még 
művészete érett szakaszában is, sőt Egrynél is találunk rá példát. Paizs Goebel 
oeuvre-jének a legjobb darabjai pedig programjukban is szimbolistának minősít
hetők.

A harmincas évek közepétől a társadalmi tényező kényszerére megerősödtek a 
szimbolista tendenciák, sőt ezzel némiképp összefonódva megjelentek a szürrealizmus 
elemei is. A Szocialista Képzőművészek Csoportja művészeinél ez részben Derkovits 
művészetére hasonlított, részben a proletkult allegória-szimbólum értelmezése hatott. 
Néhány antifasiszta szellemű művész a Picasso Guernica-féle jelképteremtés irányába 
tapogatózott. Ennek a nyíltan kritikai tendenciájú, szimbolikus és szürreális elemeket 
is felhasználó iránynak a főművei Bán Béla és Martyn Ferenc képei és rajzai voltak. 
Különös módon feltámadt az a szimbolizmus is, amely Tornyai Jánosnak Ady 
versei ihletésére festett képeit jellemezte (Holló László háborús sorozata), és az 
alföldiek közül újszerű szimbolikával jelentkezett Kohán György.

A  magyar szürrealizmus legönállóbb ága a szentendrei iskolához, mindenekelőtt 
Vajda Lajos művészetéhez kapcsolódott. Az induláskor itt is egyértelmű a társadalmi 
ítéletmondás igénye (párizsi montázsok), a későbbiekben azonban a vajdai szimbolika 
többrétűvé vált, kultikus, mitikus nosztalgiával párosult (ikonsorozat), a népi anyagi 
és szellemi kultúra modern metamorfózisa programjával fonódott össze. A Vajda-féle 
„konstruktív szürrealista sematika” túllépett az érzéki-szenzuális élmények rögzíté
sén, a racionálisan átgondoltnak és a szimbolikus-mitikus jelképsugallásnak az egy
ségét teremtette meg. E program Vajdánál és Kornissnál kezdetben a figurális művé
szet körén belül realizálódott, Vajda élete végén azonban a szürreálisán vizionárius
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élményeit már a nonfiguráció formakörén belül jelenítette. Kornissnak átmeneti 
periódusa minősíthető csak szürrealistának, jóllehet remekművek fémjelzik^ e 
periódust.

Erősebben kötődött a Vajda baráti köréből a szimbolizmushoz Ámos Imre. Nála 
jelentkezett először a magyar festészetben Chagall művészetének és különösen alkotó 
módszerének az inspirációja. A különféle lélekállapotoknak, emlékfoszlányoknak a 
szimultán jelenítése, nosztalgia a múlt, különösen a gyermekkor emlékvilága iránt, 
az irodalmias asszociációk képi rögzítése jellemezte Ámos lényegében szimbolista, 
néhány művében azonban szürrealistának is minősíthető alkotó módszerét (háborús 
rajzok).

1945 után a szimbolista-szürrealisztikus törekvések nem elsősorban a pusztán 
érzéki-emocionális, tehát módszertanilag még az impresszionizmus talajában gyöke
redző módszer túlhaladására vállalkoztak, hanem a naturalista és vulgárrealista 
tendenciákkal opponáltak. Jóllehet maga a realista iskola is gyakran kénytelen volt 
szimbolikus-allegorikus eszközökhöz folyamodni, ha többet akart közölni a puszta 
zsánernél, esemény- vagy tényrögzítésnél. A munka, a szocialista építés, a békeharc, 
az antifasizmus, a haladás és a reakció harca, az imperialista agresszió kritikája stb. 
témakörök szükségképp megkívánták az általánosan érthető jelrendszer alkalmazását. 
Eltekintve azonban néhány olyan evidens szimbolikájú, elementáris műtől, mint volt 
Kerényi Jenő sátoraljaújhelyi partizánszobra vagy Makrisz Agamemnon mártír
emléke, e szimbolika — vagy túlnyomórészt allegória kelléktár — nem igen emelke
dett túl a fogalmilag könnyen meghatározható, túlnyomórészt közhelyszerű jelképek 
alkalmazásán. E rutinszerű jelképapplikáció jelenleg is él, az ünnepi újságrajzcktól 
kezdve (típusa Hincz Gyula nő galambbal vagy olajággal évenként vissza-visszatérő 
variációs sora) a politikai grafikán át a murális műfajokig vagy monumentális szob
rászatig. Ez utóbbiban ugyan a legutóbbi években érződik előrelépés és a valódi jel
kép szintjének az elérése (Vigh Tamás, Varga Imre monumentális szobrai, illetve 
tervei). A konvencionális jelképeket applikáló festményekből és szobroktól magától 
értetődően hiányzik a valódi — személyes vagy kollektív — e>presszió, ha mégis 
találkozunk vele, akkor az a jelképsablon ellenére érvényesül. E művek nem is 
emelkednek túl az egyszerű akadémizmuson vagy naturalizmuson, hiába keresnők 
bennük a valóság valós és képzeleti elemeit szuverénül újszerű képi rendbe foglaló 
alkotó erő munkálkodását.

Emellett az allegorizáló-szimbolizáló irány mellett 1945 után tovább éltek a 
korábbi szakaszban megfigyelt szimbolista-szürrealista tendenciák is, hiszen például 
az Európai Iskola programjában is szerepelt a szürrealista törekvések istápolása. 
E törekvéseknek több típusa különült el. Leegyszerűsítve az eg>éni variációkat és 
megoldásokat, három művésznévvel jellemezhetjük e típusokat: Bálint Endre, 
Csernus Tibor és Kondor Béla.

Az első a szentendrei iskola mitikus-szürrealisztikus ágához kapcsolódik, lényegé
ben Vajda, Ámos — és a külföldiek közül — Chagall művészete, illetve metódusa 
minősíthető igazolási pontnak. E típus íegkövetkezetesebb képviselője Bálint Endre, 
akinek módszere a tárgyi világ, a népi, kismesteri anyagi kultúra festői metamor
fózisra ihlető objektumaiból áradó fluidumnak, a szüntelenül új asszocionális, emo
cionális rezgések körének a képzőművészeti rögzítése. „Csodában utazom” — vallja 
Bálint saját művészete kulcsgondolatának, és művészetében jól nyomon is követhető
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a viszonylag limitált számú mítoszelemek variációs sora. A modern regény prousti 
ága, Krúdynak a valóságot az álommal összemosó világa csakúgy előképe e mód
szernek, mint a szürrealizmusnak a mélylélektani tanokból inspirált szárnya.

Egyideig e mitikus-szürrealisztikus irányt képviselte Ország Lili is, művészetének 
dimenziója azonban szélesebb körű Bálinténál. A tudat alatti és a múlt emlékeit tar
talmazó szubjektív „mítosz elemeket” művészetében a nagy történelmi korok szün
telen továbbélő és így egyidejűén is létező valóságának az élményéből fakadó szim
bólumok váltották fel. A  falak, az írás a falon, a tér-idő korreláció többrétű 
jelenítése azonban nála is bizonyos szimbólum-motívumok, mítosz elemek egyszerre 
érzelmileg motivált és esztétikailag tudatos variációs rendjébe épül, amelyben meg
figyelhető e szimbolikus elemek önelvű plasztikai jellé válásának a folyamata, illetve 
az ezzel épp ellentétes tendencia. E két ellentétes irányú folyamat szüntelen kontrasz- 
tálása alkotja Ország Lili művészetének belső dialektikáját.

Némiképp hasonló folyamat zajlik le más motívumkörben és más variációs szinten 
a vajdai „konstruktív-szürrealista sematika” harmadik egyéni hangú képviselőjénél, 
Deim Pálnál is, nála azonban a plasztikai jelek szimbolikus funkcióját mind egyértel
műbben szorítja ki a tisztán formát építő funkció.

Míg az előbb körvonalazott „modell”, ha kapott is impulzusokat külföldről, leg
alábbis a kibontakozásakor közvetlenül kapcsolódott a magyar festészet egyik jelentős 
ágához, a szentendrei iskola egyik szárnyához, a Csernus Tibor jellemezte szürrealista 
igazodásnál erősebb a kívülről jövő hatás. Jóllehet — mint ahogy erre már többízben 
volt alkalom  rámutatni —, az előzmény itt is megtalálható, mégpedig a magyar lírai 
impresszionizmus vezetőjénél, Bernáth Aurélnél. A csernusi metódus — amely az 
eredendően érzéki-naturális élményt a verista látás ad abszurd fokozásával, illetve 
a fotószerűen konkrét és am orf részek ütemes ellentétével változtatta szürreálissá — 
támasztékot talált Bernáth néhány képének anyagértelmezésében, a festői jelentést 
már-már transzcendentálissá fokozó fénytelítettségben. Az sem puszta véletlen, hogy 
a Max Ernst-féle szürrealizmus néhány eleme és a tasizmus eredményeként létrejött 
technikai eljárások is egy magyar származású festő, Hantai Simon tolmácsolásán át 
jutottak el Csernushoz és tőle a magyar „szürnaturalista” festőkhöz. Ez az irány a 
továbbiakban a klasszikus szürrealizmus utóirányaival, az ún. „mágikus realizmus
sal” és az ötvenes évek végén megerősödő „új figuratív” törekvésekkel rokonult. 
Szimbolikája többnyire megmaradt a divatos filozófiai irányok inspirálta művi
szimbolika szintjén, a szürrealitás bizonyos biorealizmussal elegy mítosz utáni nosz
talgiával párosult, Csernus néhány képe módszerében Juhász Ferenc burjánzó fan
táziájú, a növényi és állati organizmus szövevényébe merülő költői világával vet
hető össze.

Az ötvenes évek második felében a Csernus-kör önálló iránnyá, iskolává látszott 
szerveződni, virágzása azonban átmeneti volt. Ennek oka mindenekelőtt abban rejlik, 
hogy az iskolateremtő Csernus és az igen tehetséges Szabó Ákos külföldre távozott, 
a csoport legkoncepciózusabb tagjának, Lakner Lászlónak az oeuvre-jében pedig 
csak átmeneti fázis volt e stílus, csakhamar átpártolt a pop art szeriális tárgydoku
mentációjához. Ezért napjainkban jószerével csak Kóka Ferenc képviseli e művészi 
irányt, nála azonban az eredendő élmény elsősorban festői-artisztikus, a mitologikus- 
szürrealisztikus téma véletlenszerű vagy csupán ürügy.

A  harmadik típus legtisztább és legnagyobb hatású képviselője Kondor Béla.
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Művészete mindig a figurativitás formakörén belül maradt, és mindenekelőtt szim  
bolikus-szürreális karakterű. Bár a művészettörténeti, irodalmi, a különféle mitológia 
típusok és szimbólumok variációs sorával sáfárkodik, ezeket szuverénül alakítja, és 
mítoszteremtő erővel alkot érvényes szimbólumokat. Talán az ő szimbolikájára illik 
leginkább a scheleri követelmény: lényegszerűen individuálisan érvényes és mégis 
szigorúan objektív, abszolútigényű. Módszere nem egyértelműen szürrealista, alkotó
mechanizmusával rokon inkább a költészetben (Blake, Rimbaud) található. Kondor 
művészete mindenekelőtt etikus töltésű, s mint ilyen, világképi művészet, tehát nem
csak forma, hanem egyúttal rendet teremtő aktus, egyéni mitológia képi szimbólum 
rendszere. Minden ilyen eredendően szubjektív érvényű művészetnek az alapja az 
expresszió szuvereinitása, szubjektív hitele, és hogy e világkép jelentéskörét realizáló 
képi nyelv milyen par excellence esztétikai minőséget hordoz. Ebből értelemszerűen 
következik, hogy a szimbolista-szürreális alakításnak ezt az útját csak az járhatja, 
akinek szuverén világa van, és megvan a képessége e szuverén világ elhitető erejű 
tolmácsolására. A képzeleti világ gazdagsága, szimbólumteremtő ereje és szenzibili- 
tása elengedhetetlen feltétel. Ezért noha Kondor a magyar grafikában új ösvényt 
nyitott, művészete mégis önös, utánozhatatlan. Nem is azok az igazi követői, akik 
szimbolikáját, egyszerre zárt és nyitott kompozíciós rendjét, a groteszk és ájtatos 
szüntelen egymásba játszását próbálják utánozni vagy variálni, hanem akik az 6 
példáján a képzeleti létjogosultságát fedezték fel, és az övéhez hasonlóan nagy ka
landra mernek vállalkozni. Erre példa leginkább a grafikában mutatkozik (Szabados 
Árpád), noha épp itt található a legtöbb példa a külsődleges utánzásra is.

E modellnek tekinthető háromfajta igazodás mellett természetesen számos olyan 
törekvés is jelentkezett, amely így vagy úgy érinti a szimbolizmus vagy a szürrealizmus 
problémakörét. Néhányan a tényleges szürrealizmus követői (Illés Árpád) vagy 
művészetük egy-egy szakasza, témaköre sorolható oda (Papp Oszkár fej-metamor
fózis sorozat). Másoknál a szimbolizmus elemei jelentkeznek, mint például Berki 
Viola több festményén.

A szobrászatban a műfaji meghatározó miatt némiképp másképp jelentkezett a 
probléma, és a monumentális plasztikáról szólva már utaltunk is erre. A primér 
jelképalakításon túl is megfigyelhető azonban a szürrealizmus köréhez közelálló 
szobrászati tevékenység, jóllehet itt nem jegecesedtek ki oly tisztán a pólusok. 
Az Európai Iskola képviselői közül mindenekelőtt Jakovics József minősíthető szür
realistának, archaikus formációi egyértelműen mitológiai karakterűek. Vilt Tibor 
néhány szobrán is megfigyelhető szürreális elem (Kentaur), hasonlóan Varga Imre 
több művéhez, amelyekben az apokaliptikus élmény, a társadalomkritikai hang a 
realizmus olyan expresszív fokozásában jelentkezik, hogy érinti a szürrealitás kér
dését. Külön helyet foglal el Schaár Erzsébet, akinek művészete a pszichorealizmus- 
nak és a pop art szcenikus törekvéseinek a találkozása. A hangsúlyozottan naturális 
és szürreális elem mindkettőt magasabb szinten magába foglaló jelentéskörben, vizio- 
nárius szinten összegeződik.

A kortárs magyar képzőművészetben a szimbolikus-szürrealista tendenciák a hat
vanas évek közepén jelentkeztek a legerőteljesebben, ekkor látszottak iskolává is 
szerveződni. Az elmúlt években némiképp változott a helyzet, a jóllehet a modell
ként említett művészek túlnyomó része művészete belső logikáját követve halad. 
Leginkább a Csernus-körnél érződött az említett okok miatt megtorpanás, illetve
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néhány jelentősebb képviselője más irányba fordult. De még jellemzőbb tünet, hogy 
a fiatalabb művészek legtöbbje elvetette a szimbolikus-szürreális módszert, és egy
értelműbben a non figuráció utóirányai vagy a pop art felé orientálódik. Hogy átme
neti jelentőségről van-e szó, az jelenleg még nem mérhető fel.

M ű h e l y
MARTI  NKÓ A N D R Á S

A „ n a g y s z e r ű ” h a lá l . . .
A  n y e lv i é s  m ű vészi in form áció  u tó é le te

Azok között az információk között, melyeket egy írásmű mint „üzenet”-et közöl, a két legfonto
sabb : a nyelvi (denotativ, fogalmi) és a művészi. Ez utóbbinak nagyon is sokféle (tartalmi, formai, 
etikai, zenei, verstani stb.) összetevőit ugyan szintén a nyelv közli, de nem ugyanazon kódba fog
lalva, nem ugyanazon a csatornán. Bizonysága ennek az is, hogy a kétféle információ másképpen 
állja az idő múlását. A nyelvi üzenet — általában — jobban ki van téve az „üzemzavarnak”, mint a 
művészi, az utóbbi pedig mintha a recipiálók művészi érzékenységének időbeli természetes foko
zódásával, a dekódolás differenciáltabb fokával képes lenne korszerű, „modern” megújulásra, 
feldúsulásra. Egy tőlünk időben rövidebb-hosszabb távolságra eső műnek mai olvasása, előadása, 
megfilmesítése stb. mindenkor együtt jár ezzel az akaratlan modernizálással, a műre olyan infor
mációknak ráruházásával, melyek az eredeti műben nem, csak a befogadó dekódolási mechaniz
musában vannak meg. Bizonyos, hogy egy görög szoborban, egy quattrocento festményben, Homé
rosz, Shakespeare, Goethe stb. műveiben mi olyan művészi információkat is látunk, felfedezünk, 
élvezünk, melyeket a korabeli olvasó, néző nem látott, s feltehetően az alkotó művész sem kódolta 
bele művébe.

A nyelvi információ esetében a helyzet éppen fordított. A jelentések, a denotációk világa ugyanis 
egyrészt az ember fogalmi gondolkodásával lévén szoros kapcsolatban, a tárgyi, társadalmi, fo
galmi világ változásával változik, másrészt a jelentéstani referenciák autonóm változásait (az 
elavulást, a lexikai mezőben való helyet, a jelentésváltozásokat, nem várt etimológiai kapcsolatok 
felfedezésétstb.)a nyelvileg egyszer s mindenkorra rögzített mű nem követheti, s ebből idő múltával 
homály, félreértés vagy nem értés származik. Leegyszerűsítve a dolgot : egy írásmű akkor is jól 
megfogalmazható művészi élményt nyújt/га/, amikor a nyelvi-fogalmi információ korántsem vilá
gos. Gondolom, ilyen két sorban: „Ösztövér kútágas hórihorgas gémmel/  Mélyen néz a kútba 
s benne vizet kémlel”, mégha az átlagolvasó (belátható időn belül) az első sor egyetlen szavát sem 
fogja világosan érteni, a művészi dekódolás valami szépséget, művészi találatot, a valóság egy 
mozzanatának igaz megfogalmazását fogja érezni.

Különösen bonyolult helyzet áll elő, ha a nyelvi információjában megbillent művészi üzenetet 
le fo r d ít já k  más nyelvre. A fordító művész számára a nyelvi-fogalmi információ tartalmának fel
ismerése alapvető kiindulási pont (a nyersfordítás is ezt és csakis ezt közli). Az anyanyelvű recipiá- 
lás, még gyökeres nyelvi átfordulások esetében is, a te ljes  (lexikai, morfológiai, szintaktikai) 
re n d s ze r  ismeretében valami asszociációt tud teremteni az eredeti nyelvi információval, a fordító 
azonban (többnyire nem vagy nem anyanyelvi szinten ismerve a másik nyelvet) szinte elszigetelt, a 
történeti és szinkron rendszerből kiemelt szavakkal találja magát szemben, és ezt a szótári töltést 
igyekszik saját nyelvére átfordítani . . .  így aztán rendszerint kevesebb, szimplifikáltan egyér
telműbb, rövidebbre hordó lesz a fordítás az eredetinél. *

*
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Legfőbb ideje, hogy bizonyítsam is, amit mondtam. Kiválasztottam két olyan közismert nagy 
költeményt (illetve ezeknek három szavát), melyek amíg lesz magyar irodalom, lesz magyar iro
dalmat tanuló, olvasó ember, nemzeti irodalmi műveltségünknek (sőt a világ irodalmi műveltségé
nek is) elmaradhatatlan részei lesznek. Mindkettőt Vörösmartytól: az egyik a S z ó z a t , a másik a 
G on do la tok  a  k ö n yv tá rb a n . A kiválasztott fordulatok: a Szózatból:

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A n agyszerű  halál

a másikból a két befejező sor:
Köszönjük, élet, á ld o m á sid a t,
Ez j ó  m ula tság , férfimunka volt!

(A demonstráló anyagot aláhúzással jeleztem.) Aztán elkezdtem „szociológiai felmérést” végezni. 
Előbb tanulók között, akik csodálkozva néztek rám: mi van ezen nem érteni való? Aztán versol
vasó, versszerető ismerősök között: a csodálkozás dettó. Végül nyelvész- és irodalomtörténész 
barátaim között. Egy részük — csapdát sejtve — kitért, vagy ingerülten (s olykor fölényesen) 
kiállt a szinkron dekódolás egyetlen lehetősége mellett. Más részük egyetértve mosolygott, hogy 
ti. eddig eszükbe sem jutott ezen elgondolkozni. S maradtak utolsó, legfontosabb tesztjeimnek : 
a fordítások.

De hát mi is az, amin nincs semmi nem érteni való, amit ingerülten el kell hárítani vagy mosolygó 
bólintással elismerni ? Az, hogy ma már — különösen, ha a művészi információra koncentrál — 
szinte egy egész nemzet n e m  é r t i a „ n a g y szerű  halál”, a „jó m u latság” , az élet „ á ld o m á sa i”  
nyelvi-fogalmi tartalmát. A fordítók — akár saját magyar nyelvismeretük, akár szótárak, akár 
nyersfordítás alapján — természetesen a közhiedelem értelmezésében fordítanak.

Nézzük először a „nagyszerű halál”-t, illetve a n a g y szerű  szót. Az első meglepő dolog, hogy régi 
szótáraink nem ismerik! (Holott kics in yszerű , a p ró szerű , k ö zé p szerű  stb. van.) Még a Vörösmarty 
közreműködésével (!) készült Magyar—német akadémiai zsebszótár, 1838-ban sem veszi fel, — 
pedig a S z ó z a t  1836-ból való. Sőt nagyon valószínű, hogy szavunk (melyre 1778-ból van az első 
adat: ez egy földrengést emleget, mint amely „ n a g y sze rű  k á r o kát okozott”) Vörösmarty nyomán 
lett népszerű. Népszerű lett — bár csak az irodalmi nyelvben —, és kétségbevonhatatlanul ebben 
az értelemben: n a g y  m éretű , nagy m érvű , n ag ysza b á sú , ill. általában a „nagy” fokozott formája
ként: igen n agy , n a g y -n a g y , hatalm as. A példák százait idézhetném, de elég talán mutatóba egyné
hány: Szemere Bertalan 1843-ban (a Vahot-féle Országgyűlési Almanachban) „nagyszerű fáj
dalom ”-ról beszél, Kovács Pál ugyanott „nagyszerű csapás”-ról. Petőfi egy 1844. jól. 16-i színi
kritikájában így ír: a közönség „éppen a legsiralmasabb jelenéseknél fakadt n agyszerű  hahotákra.” , 
az Üti levelekben meg 1847. okt. 14-én azt tanácsolja Kerényi Frigyes barátjának: „ne á s íts  valami 
túlságosan n a g yszerű t, mert le talál esni az állkapcád” ; Jókai (a Sonkoly Gergelyben, 1847) 
„nagyszerű [azaz: nagyon nagy] bűnt” emleget. 1848—49-ben Táncsics egy „nagyszerű ipar” 
megteremtését sürgeti, Kossuth azon panaszkodik, hogy „Az országnak oly n a g yszerű  és annyi 
k ö lts é g e i  vannak” ; a sajtó „n agyszerű  rab lás- és ö ld ö k lé s” -rö \ ír, majd szemére veti a vezetésnek, 
hogy „ n a g yszerű  b a jo k b a  keverte az országot” stb. Befejezésül talán még egyet, mindennél félre- 
érthetetlenebbet: amikor 1849 aug. elején kezd elterjedni annak a híre, hogy Pefőfi elesett Seges
várnál, a kolozsvári Szabadság ezzel érvel ellene: „ N a g yszerű b b  n e m ze ti csapás lenne ez”, hogysem 
bizonyosat ne tudnánk felőle (aug. 5.).

Ennyi példa legyen elég . . .  És most ugorjunk előre úgy másfél évtizedet, amikor a Vasárnapi 
Újság 1862. dec. 28-i (52.) száma h ét nyelven hozza a S z ó z a t  fordítását. Lássuk csak : a (prózaikus) 
francia fordításban „une m ort gran de e t  g lo r ieu se”  áll, az olasz ezt mondja: „E verrá, se pur venir 
deve la  m o rte  so len n e” , az angol: „Else come there shall, if come must, / A n ever-g lorou s d o o m ”  és 
a német: „Sonst kommen wird, wenn’s kommen muß (E in  S terben , b lu tig  g ro ß . A nyugati nyel
vekre való fordításokban tehát a „nagy” vagy egyáltalán nincs vagy csak mellékes képzet; a jelző 
fő jelentéstartalma: dicső, fenséges. Ezzel szemben a szláv nyelvű fordítások (nyilván magyarul is 
tudó egyének müvei), ha rejtetten, közvetetten is, a „nagy” tartalomra koncentrálnak. A szlovén 
például így: „Il’ce doci, ak mora dóc / S m e rt v e lik o  b ro ji” , a szlovák: „Al’bo pride — ak prist 
musí — / S m rik  b ro zn e j zahube” : az előbbi tökéletesen Vörösmartyt fordítja, az utóbbi „mindent 
elsodró halál”-ról beszél, s a vend is: „Ali pride, esi pridli má, / Ta ve lk e  d o b is z m r t” , tehát: ama 
nagy idő halála (olyan apokalipszis-felé talán) . . .
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Aztán ahogy az idő halad, az első csoport értelmezése válik szinte egyeduralkodóvá — a két
ségtelen, eredeti nyelvi értelmezéssel szem ben . Szinte szombólikus két magyar—német anyanyelvű 
fordító megoldása: Kertbeny (Benkert) Károly 1857-es Vörösmarty - válogatásában még így 
beszél: „Ein Sterben, g r o ß  und hehr”, Paul Hoffmann 1886-ban egy hasonló válogatásban így: 
„Jeoder kommt, wenn kommen soll / D e r hehre U n tergan g”. Egy angol fordító (E. D. Butler) 
1877-ben meg szinte meg is magyarázza, miért „dicső” a „nagyszerű” : „Or welcome death, if that 
must be; F or dea th  w ill g lo r io u s  g ro w " . Itt egy későbbi fordítás a puritánabb (Gems from Petőfi 
and other Hungarian Poets, 1881): „Or, if it [= a  jobb kor] come not, then let come / The d a y , w e  
sh a ll d ie ” . . .

Alig vitatható pedig, hogy Vörösmarty a „nagyszerű halál”-on a nagy, országos méretű, az 
egész magyarságot sírba döntő n em zeth alá lt érti. A következő sorok értelmezésszerűen ki is egé
szítik, megvilágítják a „nagyszerű” jelentését: olyan nagy méretű halál lesz ez, „Hol a temetkezés 
fölött / E g y  o rszá g  vérben áll”, „S a sírt, hol n e m ze t s ü lly e d  e l . Hogyan terjedt el mégis — 
egy egész nemzet tudatában — egy másfajta értelmezés ? A „bűnös” e g y ré sz t a „nagyszerű” szó
nak hihetetlenül gyors, belső, autonóm jelentésmegoszlása, majd teljes megváltozása. Már a 40-es 
években olyan jelzős kapcsolatokban fordul elő szavunk, hogy a legélesebb elméjű nyelvtörténész 
is elbizonytalanodik: mi is ott és akkor a „nagyszerű” valódi fogalmi jelentése. Csak egyetlen 
példát: Petőfi — aki majdnem egyértelműen Vörösmarty módjára él a szóval — első, forradalmat 
ósló nagy versében (Levél Várady Antalhoz, 1846. máj.) így hozza össze a két szót:

De hinni kezdem, hogy d icső  n a p o k n a k  
Érjük maholnap fényes hajnalát,

Ez n a g y szerű , de véres k o r  leszen . . .

Sőt, még a S z ó z a t  előtt egy nyelvcsináló ja v a s la to t  tett, hogy ezentúl így értelmezzünk: „Magnifie : 
nagyszerű, dicső” (Kunoss E.: Gyalulat. . .  1835), amikor aztán a Bloch-féle magyar—német 
szótár 1848-ban egyértelműen már csak ezt írja: „nagyszerű: großartig”, a szó jelentéstani sors 
meg is pecsételődött. Ezt elősegítette a „nagy-szerű” és a „magni-ficus”, ill. „groß-artig” morfoló
giai hasonlósága is. Ne felejtsük ugyanis, hogy szavunk sokáig neológ, irodalmiasan választékos, 
r i tk a  szó volt. Aki — magyar, nem magyar — nem értette (akkoriban ez mindennapos eset volt !), a 
szótárakhoz fordult. És mit talált például a kor legtekintélyesebb értelmező szótárában, a Czuczor— 
Fogarasi-féle szótárban n a g y szerű  alatt? (IV. k. 186): „A maga nemében kiválólag nagy” — ez 
eddig rendben van, de már hozzáteszi: „nagyságában kitűnő, jeles, lélekemelő”. (Emlékezzünk 
vissza: milyen szavak jelzője volt a nagyszerű: fájdalom, csapás, bűn, rablás, baj stb.) Új 
Értelmező Szótárunk — az eredeti jelentés feltüntetésével — éppen a S z ó z a to t  idézve — vesz fel 
egy irodalmiasnak minősített aljelentést „hatalmas, lenyűgöző” értelemben. (Lehet, hogy éppen 
én csináltam.)

Gyulai Pál — aki egyébként a n agyszerű t általában eredeti, valódi jelentésében használta — 
eligazíthatna bennünket, de jóval az idézett .Szózat-fordítások után és azok ismeretében, az 1866- 
os V ö rö sm a rty  é le té b e n  sem tartja érdemesnek kitérni a jelentéseltolódásra, — noha a S z ó z a t ta l  
hosszasan foglalkozik. Egy kitételéből mégis arra következtethetnénk, hogy a szót „hősi” értelem
ben fogja fel. Ha veszni kell a nemzetnek — mondja elemzésében —, „nem  fog g yá vá n  veszni: 
a temetkezés fölött egy ország vérben áll”. Majd arról beszél, hogy a forradalom elbukása után 
„Vörösmarty alig találkozott valakivel, aki azt ne mondta volna neki: a jóslat beteljesült, a nagy
szerű halál bekövetkezett. A költő mindig ellentmondott ilyenkor, ingerülten mondá: a jóslat még 
nem teljesült, ez még nem a halál, nem ily  h a lá lt é r te t t” . . .

Sokkal okosabbak ettől sem lettünk, de az 1830-as évek nemzeti közérzete s ennek legmagasabb 
szintű költői kifejezése Kölcseynél és Vörösmartynál nyilvánvalóvá teszik, hogy költőnk a S z ó 
za tb a n  nemzeti méretű halálról beszél. Erről beszél Kölcsey a két Zrínyi-énekben, és valójában a 
H ym n u sb a n  is. Egy ilyen „jóslat” kiolvasható Vörösmartynak korábbi (M a g y a rv á r , A ro m )  
és későbbi verseiből is ( A z  em berek , A sors é s  a  m a g y a r  e m b e r ) . Rendkívül beszédes tény, hogy a 
Z a lá n  fu tá sá n a k  X. énekébe utó lag  (1833-ban) iktat be Vörösmarty egy szakaszt, ahol Árpád a 
bolgár Viddinnek jósolja meg (de úgy, hogy a magyar is értsen belőle) a nemzethalált, amiért a 
bolgár nemzet hűtlenné vált nyelvéhez, rokonsági kapcsolataihoz s egy idegen hatalom zsoldjába 
szegődött: „Vajha ne jósoljak, h ír nélkül f o g to k  e n y é szn i /  A fizető úrnak harcaiban elaljasodot- 
tak, /S z á m a  f o g y o t t  k is  n é p ” . . . Egy ilyen értelmezés felé mutat a S z ó z a t  lírai gondolatmenete is :
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a múltban hozott áldozatok elősorolása után a sorstól, a történelem és az erkölcsi rend logikájátó 
követel elégtételt, de milyen furcsa alternatívával! „Egy ezred évi szenvedés / Kér é lte t  va g y  h a lá lt”  .  
És amikor ezt az alternatívát kibontja, a fő hangsúly már a másodikra esik. Arra, hogy „Még jön i 
kell, még jöni fog / Egy jobb kor” . .  . / egy versszakot szán, a „nagyszerű halál”-ra kettőt! És 
valójában a költemény itt. ezzel az apokaliptikus vízióval, a sírba süllyedő nemzet képével zárul. 
Amikor (bizonyosan a H ym nus szerkezeti sugallatára) verse végén mégis visszatér a minden eset
ben, eshetőségben kötelező „rendületlen hűség” kezdő gondolatához, a halál, a bukás (!) képét 
nem tudja többé elűzni, az első versszaknak b ö lc ső  é s  s ir  közt húzódó örök, természetes humánuma 
(„Bölcsőd az s majdan sírod is, / Mely ápol s eltakar”) helyébe az é le t és b u k á s  romantikus dina
mikája — és végzete lép: „Ez éltetőd, s ha elbu/cál, / Hantjával ez takar” . . .

Igazán megható egyes — főleg 20. századi — fordításoknak az a törekvése, hogy a Szózatnak 
ezt az apokaliptikus, végzetszerű csúcspontját egy optimista végkicsengéssel helyettesítsék: el
hagyván a két fájdalmas versszakot vagy a jobb kor követelése—bizonyossága e lé  helyezve, így 
véleményük szerint a vers íve töretlenül emelkedik. A „nagyszerű halál”-ba hulló ívnek ilyen 
visszafordítása elég általános a S z ó za t  magyar értelmezőinél is (vö. például Makay Gusztáv : 
„Édes hazám, fogadj szívedbe! . . . ” c. verselemző munkáját). Nagyon szép szándék ez, de még
sem hű a kor valóságához és a költő szándékához. A S zó za t szerkezeti felépítése a vers korának, 
nemzeti tudatának valóságát fejezi ki, a júliusi forradalom s főleg a lengyel felkelés leverése utáni 
kort, a kiábrándító 1832- 36-os országgyűlés utáni kort, a Szentszövetség és a mind inkább kiraj
zolódó pánszlávizmus nyújtotta iszonyú perspektívákat. Azokat az éveket, melyekben Kölcsey is 
csak a süllyedő hajó kapitányának tisztességével vezérkedik, utolsó napjait Wesselényi védelmé
nek elkészítésére áldozva, az a kor ez, melyben már várja a börtön Lovassy Lászlót és társait 
meg Kossuthot. Ha a költő szétnézett az országban, bizony, „nem leié honját a hazában”, csak 
nyelvét, nemzetiségét, múltját, történelmi feladatát, népét feledő, de kiváltságait nagyon is észben 
tartó ósdi feudalizmust talált. . . Egy ilyen korban az eljövendő jobb kort tenni egy vers kilátó- 
tornyává egyszerűen hamis illúzió, primitív optimizmus lenne. És mi lenne egy nyom nélkül 
örökre elmerülő nemzet halálában valami „nagyszerűséget” látni?

Pedig ahogy megváltozik a vers kulcsszavának nyelvi információ-tartalma, úgy változik vele a 
kulcsversszak egész gondolati mondanivalója is. Mivel pedig — emlékezzünk rá — a „nagyszerű 
halál”-t a későbbi nemzedék az 1848 — 49-i nemzeti szabadságharc jóslataként fogta fel, még 
történelmileg is jogos volt a n agyszerűnek „dicsőséges, fenséges, szép” értelemben való fordítása. 
Mert később szinte kizárólag ilyen felfogású fordításokkal találkozunk. 1940-ben megjelenik 
„A Szózat és a Nagyvilág” c. kiadvány (Cserépfalvi, szerk. Csekey István), mely — a magyarral 
együtt — a versnek immár húsz nyelvű változatát adja (részben felhasználva a Vasárnapi Újság 
említett 1862-i fordításait is). A nyelvek: magyar, angol, cseh, eszperantó, észt,finn, francia, (ó)- 
görög, héber, horvát, latin.német,olasz, román, rutén, svéd, szerb, „tót” azaz szlovák, török, vend. 
A fordítások javarésze még a 19. század második feléből való, köztük mindössze h at (!) olyan for
dítás van, melyben a „nagy” alapjelentés egyáltalán jelen van. Különösen szépen az észt fordítás
ban (Suur voímas sulié surm” : a nagy hatalmas végső halál); a Dumas pére-től származó (egyéb
ként nagyon átköltött) változatnak „la m ort. . . sainte hécatombe” megoldása is megfelel a költő 
intenciójának, ahogy a szerb „pokoj / Sto ne vigye jós evet” (halál, amilyet még nem látott a világ) 
szintén az eredeti fogalomkörben született. Átalakított szlovák fordítás szerepel a régi fordítótól 
(Mácsay Mihálytól), mely talán hangulatilag jobb a réginél: „prinesie / Smrti záhubnu preposí” 
(halál, mely pusztító romlást: végromlást hoz), s a cseh „Hrozne dokonáni” (szörnyű halál) 
is még beleillik az eredeti képzetkörbe. A többi fordítás már átvált a nyelvi információban tör
tént megváltozott síkra. „The death the hero greats” — mondja az angol, s talán röviden „hősi 
halál” lehet; a magyar ember adta eszperantó változat „La grandioza fin’„-t emleget, sőt a finn 
is a ( s z é p  fogalmát is tartalmazó) „párját ritkító” verra ten  szóval jelzi a k u o lo  ,halál’ milyenségét 
/„Tai tulee kuolo verraton, / jós tulla täyttyy sen/, körülbelül úgy tehát, mint a (magyartól való) 

latin vagy az olasz fordítás „mors augustissima”, ill. „splendida morte” . (Márffy Oszkárnak egy 
1922-ben kiadott olasz antológiájában — szerintem — a crudele és te r r ib ile  szavak jobban kifeje
zik a „nagyszerűt” : „Ma se morte crudele avesse a giungere / terribile verrá — ”) De „nemes, fen
séges, szép” a tartalmi megfelelője a „nagyszerűnek” a svéd és a rutén fordításokban is: „ádel, 
härlig, hög”, ill. „Szmert krasziva i püsna” fordulatok által. A német fordítás meg egyenesen a 
„büszke” fogalma felé visz („Das Sterben hochgemut”).

A felszabadulás után — ismeretes — kiváló műfordítók fordultak a magyar költészet felé, ám
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ekkorára a „nagyszerű” nyelvi információjának teljes kicserélődése végbement, nem csoda, ha a 
fordítások — nyelvi hűségre is törekedve — ezt az információt fordítják. Igaz, a két francia for
dítás közül az egyik (Poésies Hongroises c. kötetben) a g ran d iose  szóval őriz valamit az eredeti 
etimológia kisugárzásából („La mort sublime et grandiose”), J. Rousselot fordításában pedig 
a charn ier (hekatomba) szó keményíti meg kissé a „glorieux” tradícióját („Се sera le charnier / 
Glorieux..” Anthologie de la poésie hongroise, 1962). Az 1952-es moszkvai Antologija venger- 
szkoj poezii (N. Csukovszkij ford.) egyértelműen „p rek ra szn o  u m ertj” -e t  mond, az 1961-ben meg
jelent Srahl in Sturm c. német válogatás pedig „ D e r  ru h m b ed eck te  T o d ” : hírnév övezte halálról 
beszél.

Kétségtelen, hogy n ye lv ile g  a magyar nyelvi tudat is, a fordítások többsége is rosszul dekódol. 
Ez alól nem kivételek a nyelv jó ismerősei sem. Deme László egyik cikkében (Hangsúlyozási 
problémák a Szózat szavalásában. Nyr. 1958) az érintett versszakról ugyan helyesen mondja: 
„A versnek egyik legnehezebb s leggyakrabban félreértett, illetőleg nem értett része” — de ő maga 
sem látszik felismerni, hogy az egész versnek központi lírai sikolya a „nagyszerű halál”, aminek 
tehát nem  „átlagos . .  . erejű hangsúly” jár. A nemzethalál ugyanis a vers végére már csak formá
lisan alternatíva (V a g y  jó m  f o g . . . ) ,  valójában konklúzió: a történelmi végzettel szemben a 
költő csak az etikai méltóság és emberség, a hazaszeretet törvényét tudja szembeállítani. Betű 
szerinti értelmében a S z ó z a t  az egyik legkétségbeesettebb magyar vers.

. . .  És mégis: sem a magyar értelmezések, sem a nyomukban járó fordítások nem rontják le 
s nem  h a m isítjá k  m eg a  m ű v ész i in form áció t. A nagy művek ugyanis nem halnak meg: együtt 
nőnek, fejlődnek az emberiséggel. A 19. század közepére a nemzethalálnak sem a herderi, Szé
chenyi Ferenc-i s nem is a lengyel „modellje” — értelmezése vált általánossá, hanem a forrada
lomban, az emberi, nemzeti, társadalmi szabadságért folytatott harcban való esetleges elbukás. 
Ez a bukás, ez a halál immár valóban dicsőséges, fe n sé g es , h ősies dolog! A történelem és társada
lom fejlődése értelmezte át a „nagyszerű” szót ebben a kapcsolatban. S átírta olyan mértékben, 
hogy a végkonklúzió valóban „átlagos hangsúlyú” lesz, szinte csak a formális szimmetria kedvéért 
kerül a „jobb kor” és az „az nem lehet” mellé. Ha nem így történt volna, 1848. augusztusa végén 
Petőfi nem egy o p tim is ta , elsősorban rendületlenséget hirdető S z ó z a to t  olvasott volna Vörösmarty 
fejére: „Te írtad azt a Szózatot. . .? /hieroglif lett belőle,/Amelyet senki megnem ért!” (Csak záró
jelben jegyzem meg, hogy ugyanezen időben (dec. 31-én) Madarász László nagyon is megértette. 
Egyik beszédében így nyilatkozik: „ N a g y szerű  te m e tk e zé s  áll elő, melyről írva van, hogy felette né
pek millióinak szemében gyászkönny ül” : Kossuth Ö. M. XIII. 945). Gyönyörűen követhető a 
metamorfózis Arany B o lo n d  /s/óájának 2. részében (1873), ahol a költő félreérthetetlenül a S z ó z a t  
fogalmi készletével operál:

Oh láttam én (hisz ott is voltam egyszer:
Tenni kevés — de halni volt esély)
G y ő ze lm e id  napját; a szörnyű perccel 
Én is a ló lb u k á m , midőn esél.
Bámulta e g y  v ilág , amit cselekszel. . .

A történelem a S z ó za t  első kétharmadát igazolta. Nem természetes-e, hogy a „nagyszerű halál”-Ial 
kapcsolatos m ű vészi in form áció  megváltozott tartalommal, helytelen dekódolással is változatla
nul őrzi művészi érvényét, igazságát, hogy valójában azok is jól értik a verset, akik — félreértik?

*

Némileg másként áll a helyzet a G o n do la tok  a  k ö n yv tá rb a n  két utolsó sorával. Valójában ugyan 
itt is az történt, hogy az említett szavak (á ld o m á s  és m u la tsá g ) továbbélnek megváltozott jelentés
ben, ám a m a g ya r  utókor „átírása” ez esetben nem tudta az eredeti művészi információt egy 
megfelelővel — sőt esetleg jobbal — helyettesíteni. . .  A későbbi dekódolásban, íme, a szónak, 
fordulatnak megváltozott jelentésben való továbbélése mindig a legnagyobb veszély. Az elavult, 
kihalt szó egy lapalji jegyzettel megmagyarázható, a továbbélő becsapja az olvasót, nem merül fel 
a magyarázat igénye. Például: a T o ld i e kifejezése: „ . .  . az éj . .  . / Az eget és földet bakacsin ba  
v o n ta ”  egy jegyzettel megmagyarázható, a B uda ha lá lában  ezen: Detre „Haza, népe közzé indula 
hadastul, / Hol g y a rm a to t  ü ln ek , leigázva vastul” a szem esetleg átsiklik, hiszen a „gyarmat” 
szónak m a  is van valami jól körülírható jelentése.
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A G on dola tok  a  k ö n yv tá rb a n  mondanivalójára részletesen nem kell kitérnem. Ismeretes, hogy a 
romantikus, perspektívátlan pesszimizmuson itt, ekkor (1844) vesz első Ízben diada.lmat Vörös
marty költészetében a (Madáchnál majd újra előkerülő) „És mégis — mégis fáradozni kell”, 
mert „Egy újabb szellem kezd felküzdeni, / Egy új irány tör át a lelkeken”. Itt válik az élet és 
küzdelem tartalmává a  n em ze t felemelésének eszméje, feladata. Ha ezt a mi nemzedékünk elvégzi, 
— mondja Vörösmarty —

Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! á ld o m á sid a t,
Ez j ó  m ula tság , férfi munka volt!

A verset gyakran olvassák-szavalják, utolsó sora valóságos szállóige lett úgy, hogy — a nyelvi 
információját többnyire félreértik. Igaz: Balassa László 1941-ben (A magyar tanítás megújhodása 
felé) egyszer már tisztázta az ominózus szavak valódi jelentését, de nem sok nyomát látom a vers 
mai értelmezéseiben (és a fordításokban) az ő helytálló magyarázatának. (Ezzel a perspektívával 
én is számolok!)

Az olvasó —hallgató (és az előadó meg a pedagógus is) — statisztikám szerint — többnyire 
úgy véli: az á ld o m á s  „áldomás”, vagyis a jól végzett munka utáni víg ünneplése a sikeres harcnak. 
A bölcsebbek talán Anonymusra is hivatkoznak, aki szerint őseink a győztes csata után „fecerunt 
magnum aldumas” . . .  Sajnos, Vörösmarty versében nem erről van szó. Minden (régi, Vörös
marty korabeli, későbbi) szótár világosan utal rá, hogy a szó gyökere az á ld  ige, következésképpen 
az áldom ás (itt) a. m. áldás. Tágabban véve: ju ta lo m , az élettől kapott a já n d ék , az ti. hogy nekik 
jutott o sz tá ly ré szü l egy nemzet felemelkedésének harcát megvívniok.

Az á ldom ás szónak a köznyelvi értelemben való felfogását csak még jobban motiválja az, hogy a 
harcos, eredményes életről Vörösmarty azt mondja: „Ez j ó  m u la tság  . . . volt!” Ideérve, a nyelv- 
történetben csak valamennyire is járatos teszt-alanyok, már előre fújják: a régi nyelvben a 
m u la tós—m u la tsá g  n em  .szórakozás’ volt, hanem , az idő múlatása’, az idő eltöltése, az életnek 
valamivel való kitöltése. (Az igazság kedvéért tegyük hozzá: nagyon régtől inkább a k e lle m e s  
id ő tö ltés t jelentette.) Amikor a derék Kultsár István a példásan hosszú életű (1805—1840) Hazai 
s Külföldi Tudósítások c. lapjához (1817-től) egy H aszn os M u la tsá g o k  c. melléklapot is adott, 
bizony csak hasznos időtöltésre gondolt s nem szórakozásra. (Egyik kedves barátom egy francia 
nyelvű tanulmányában ezért fordítja hibásan Így: Amusements utiles. De magam sem vagyok 
kivétel. Amikor nemrégiben egy 1846-ból való hírlapi tudósítást idéztem, mely a győri, német 
nyelvű „szépirodalmi s kereskedelmi” lapot, a Das Vaterland-ot „ m u la tta tó  folyóiraf’-nak 
nevezi, a jelzőt irónikusan megkérdőjeleztem, holott a szó csak annyit akar mondani: az időt 
kellemesen, hasznosan kitöltő.) Vigyáznunk kell tehát a szóval, különben nem értjük, rosszul 
értjük Petőfi egyik legszebb dalát: „Boldog éjjel! együtt vagyok rózsámmal, / A kis kertben 
m ulatozunk e g y m á ssa l" . Szó sincs itt még enyelgésről sem, nemhogy valami mulatozásról, egy
szerűen a Verlaine-féle „l’heure exquise” holdfényes, csillagos hangulatának szó tlan  élvezéséről 
(„Csendesség van, csak az ebek csaholnak”).

Vörösmarty és haladó nemzedéke számára a nemzeti felemelkedésért vívott harc azért volt 
„jó mulatság”, mert a z  é le t haszn os e ltö lté se , a  tö rtén elm i id ő  jó  k ih a szn á lá sa  volt. Ez a művészi 
információja a szónak (a költő korában megfelelt a nyelvi információnak is). A két sor „nyers- 
fordítása” tehát ez: Élet, köszönjük, hogy ezt adtad jutalmul, osztályrészül nekünk, jól használ
tuk az időnket, az életünk tartalmas volt, férfimunkát végeztünk” . A fo rd ítá so k  szembesítése ez
úttal könnyebb feladat, hiszen e versnek mindössze 5—6 fordítása van. Az első — tudomásom 
szerint — a derék, kétbalkezes kultúrügynök : Kertbeny Károly munkája. Ő 1857-ben még ismerte 
a szavak korabeli jelentését, és nye lv ileg  kitűnően fordítja : „Wir danken deinen Segen , о Leben, / 
D e r Z e itv e r tr ie b  war gut, und Männer würdig!” A következő 1886-ból, a már szintén említett 
P. Hoffmann munkája: az á ldom ás-1 — kénytelenségből — majdnem jól fordítja, a m u la tsá g  eseté
ben viszont már „biztos lábon áll” : „Wir danken dir für deine F estbesch erung, / Das war G enuss, 
ein würdig Tagewerk.” A magyar nyelvű fordító sem küzd meg jobban vele. Kalocsay Kálmán 
még 1933-ban lefordította eszperantóra (Hungara Antologio), és így: „Ni povos divi: denkon al 
vi, ,v iv’\ /  Estis am u zo  bona, virlabor!”

A felszabadulás utáni fordítások közül nyelvileg meglepően jó az Antologija na ungarszkata 
poezija c. kötetben olvasható bolgár fordítás: „Hvalá, zsivot, za tuj, cse ti ni dade, / viv eenen dar 
mizsesztvennija trud! (köszönet, élet, azért a m it a d tá l  nekünk, értékes a ján déku l mint férfimun-
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kát). A már említett Strahl in Sturm c. kötet (1961) az á ldom ásA  jól oldja meg, a m ulatság  eseté
ben azonban beleesik a szinkron nyelv csapdájába: Wir danken dir, о Leben, fü r  d ie G abe, / Ein 
k ö s t l ic h  Fest und — Mannesarbeit war’s!”. Nem jár különben a kiváló román fordító, Veronica 
Porumbacu sem (Antológia Literaturii Maghiare, 1965), aki — magyarul is tudván — rábízza 
magát mai nyelvállapotunkra: „I(i mulfumese viafá, pentru сира /  D e  a ld à tn a ç; intr-adevár a 
fost / Un buon ospä(, $i-o munca de bärbat!” Felhasználja tehát a románban periferikusán meglevő 
„aldámas”-t, az ospáf pedig a latin hospitium  azaz: vendégeskedés, vendégüllátás, mulatság. 
Pontosan úgy, ahogy ez a nem kevésbé kiváló orosz fordító, Leonid Martinovnál olvasható: „Za 
u g o scsen ie  szpaszibo, zsiznj ! / Vöt eto bilo d obro je  v e s ze lja  / 1. szamijnasztojascsij trudmuzsszkoj!”, 
ahol az ugoscsenie ugyanaz, mint a román ospáf a v e s ze lja  pedig: vidámság, m ulatság.

Nem tudok olyan jól románul, sem oroszul, hogy meg tudjam ítélni : az életnek megköszönt 
„áldomás-serleg”, a „vendéglátás”, illetve a hasznosan eltöltött élet („mulatság”) helyett a 
„buon ospâf” és a „dobroje veszelja” milyen művészi információt közöl az orosz, illetőleg a román 
versolvasónak. De ha — a Vörösmarty-vers ismerete nélkül — mint eredeti orosz, illetve román 
versben olvasnám, az asszociációt modernebbnek, meglepőbbnek érezném, mint Vörösmarty 
valódi, igazi nyelvi információját. Vagyis megint csak odajutottunk, hogy a nyelvi információ 
megváltozása, félreértése nem jár szükségképpen párhuzamosan a művészi információ változá
sával, még kevésbé értékének csökkenésével. Sőt a divergenciából a művészi információ — esetleg! 
— valami többlettel, felfrissülve kerül ki.

Különösen a fordítás esetében. Bár természetesen az anyanyelven is előfordulhat ilyen moderni
záló átkódolás a befogadó részéről, főleg ha a nyelvi információ denotativ tartalma elveszti 
konkrétságát, s az olvasó így akaratlanul egy metaforikus, szimbolikus, szürrealista, általában: 
művészi befogadási szintre helyezkedik. Minél jobban elhalványodnak az időszerű életrajzi, törté
nelmi, fogalmi utalások, referenciák, a mű annál inkább eltávolodik s megemelkedik „modernség” 
szempontjából. Az irodalomróVíéneíí megközelítés ilyenkor nem egy esetben szinte visszarántja a 
művet a jelen ünnepi, elvont szemléletéből a múlt hétköznapi konkrétságába: egy látszólag ala
csonyabb művészi szintre . . .  Mégis — hadd ismételjük meg — az utókor hamis dekódolása, 
legyen az művészileg bármely modernizáló, megemelő, legtöbbször az eredeti, az igazi nyelvi, 
fogalmi, korszerű m o n d a n iva ló  meghamisításával jár. így a kornak, a kortudatnak, a korízlésnek, 
a költőnek meghamisításával is. Egyáltalán nem fölösleges hát az irodalomtörténet, a műelemzés, 
sőt egyáltalán a kiadások (s persze a nyersfordítások) esetében, ha az érintettek a művészi dekódo
lást a h elyes nyelvi—fogalmi dekódolással tudják párosítani.

Befejezésül csak éppen egy utalás erejéig térek ki olyan esetekre, amikor a „modernizálás”, a 
korszerűsítés ellenkező irányt követ, azaz amikor a múltban egyszer már művészi absztraktságot 
kapott információ egy idétlen konkrét nyelvi denotációvá válik. Mondjuk: a bibliai „Ádám, hol 
vagy ?” Adynál az istenkeresés és Istentől menekülés ellentmondásos egységében válik szép em
beri-művészi üzenetté :

Hallom, ahogy a lelkemben épked
S az ő bús „Ádám, hol vagy?”-ára
Felelnek hangos szívverések.

Mire korunkban a konkretizáló ekhó: „Ádám, hol vagy, merre csavarogsz? . . .  És ebből elég is 
ennyi.
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PATYI S Á N D O R  VARGA RÓZSA

A népi írók Ы b i o g r á f i á i  áróS*
A népi írók munkássága, mozgalma sajátos jegyeket viselő ideológiai, politikai, s az ‘urópai fej
lődés fő irányaitól sokban eltérő irodalmi irányzat, amely a két világháború közötti Magyarország 
társadalmi talaján jött létre. E korszak társadalmi alapképletét az ellenforradalmiság, a feudál- 
kapitalista berendezkedés, s az általános társadalmi elkésettség jellemezte. A népi írók politikai és 
szellemi irányzata, amelynek mozgalommá szerveződése és kibontakozása a 30-as évek első felére 
esik, átfogó társadalomszemléletet alakított ki. Ekkor a magyar társadalom egyik leglégetőbb 
problémája a földkérdés volt, melynek megoldatlansága elviselhetetlen ellentmondásokat hozott 
létre. A mozagalom politikai programjaiban, reformkísérleteiben ezek feloldási lehetőségeit 
kereste. A népi írók ideológiáját politikai céljait lényegileg a „parasztkérdés” határozta meg. A 
mozgalom társadalmi súlyát és szerepét Révai József „Marxizmus és népiesség” című művében a 
következőképp jellemezte: „Nem volt ebben az időszakban még egy szellemi áramlat, amely 
mélyebben hatolt volna be a közvéleménybe, amelynek hatása az egész magyar közéletre na
gyobb lett volna, amely megtermékenyítőbben hatott volna a magyar szellemi élet minden terü
letére.”
A tudományos irodalomtörténet és történetírás feladata, hogy a mozgalom bonyolult ideológiai, 

történeti és irodalomtörténeti problémáit feldolgozza, teljes mélységű állapot- és fejlődésrajzát 
megalkossa. A kérdés elvi—politikai és történeti összegezését végezte el az MSZMP Köz
ponti Bizottsága mellett működő kulturális elméleti munkaközösség az 1958 júliusában közzétett 
„A népi írókról” c. állásfoglalásban.

Az állásfoglalás megjelenése után a társadalomtudományok különböző műhelyeiben széles
körű vita bontakozozott ki a népi írók mozgalmának ideológiai, politikai, irodalmi tevékenységé
nek történeti értékeléséről. Az MTA Irodalomtörténeti Intézetének a népi írókról 1958 szeptembe
rében rendezett tudományos ülésszakán sor került többek között a témával kapcsolatos irodalom- 
történeti feladatok meghatározására. A vitán megfogalmazott általános tudományos terv egyik 
programpontja volt egy a további kutatások elmélyítését, a speciális kérdések megoldását elő
segítő dokumentumfeltáró bibliográfia elkészítése. E feladat elvállalása után gyakorlatilag 1960- 
ban kezdtük meg a kötet munkálatait.

Célkitűzésünk az volt, hogy az 1920—60-ig terjedő időszakon belül a népi írókkal és mozgal
mukkal kapcsolatos összes írásos dokumentumot összegyüjtsük és rendszerezzük.

Szerkesztési alapkoncepciónkból következően lényeges periodizációs problémát kellett meg
oldanunk: a mozgalom indulásának meghatározását. A szakirodalomban már több vita folyt 
ezzel kapcsolatban, a vélemények eltérőek. Vannak, akik a mozgalom indulását a Válasz, mások a 
Tanú megjelenéséhez kötik, ismét mások az Illyés Gyula „Pusztuló magyarság” cikksorozatát 
követő vitához. „A Magyar Irodalom Története” c. kézikönyv a mozgalom kezdeteit, a népi írók 
első közös fellépését 1931 telének debreceni nyilvános szereplésében jelöli meg. A kérdés eldöntésé
ben nem kötöttük magunkat előre megadott állásponthoz, a felgyűjtütt dokumentumok bizonyító 
erejére hagyatkoztunk. Eszerint „A mozgalom kialakulása . . .” c. fejezetünket a népi írók első 
általánosan megfogalmazott társadalom- és irodalom-politikai programjával, Németh László 
1928-ban megjelent „Új reformkor felé” c. cikkével, s a népi írók első közös nyilvános fellépésével, 
a Bartha Miklós Társaságban 1929 februárjában tartott Magyar Föld szerzői estről szóló beszá
molókkal nyitottuk meg.

Azokat a kritériumokat, amelyek a népi írók mozgalmát az előzményekként számontartott 
ifjúsági-társadalmi mozgalmaktól elválasztják, az elhatárolódást jelző ideológiai—politikai—

* Az Akadémiai Kiadónál a közeljövőben megjelenő „A népi írók. Művek, Irodalom, Moz
galom. 1920—1960” c. kiadvány bevezetőjének rövidített szövege.
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irodalmi új programalkotási törekvéseket tükröző írásokban kerestük. Ilyennek kell tekintenünk 
Ném eth Lászlónak Szabó Dezsőről 1928-ban írt tanulmányát és fentebb említett cikkét.

A  mozgalom történetének részeként tartjuk számon az olyan szervezkedéseket, együttes fellé
péseket, amelyekben döntő súllyal a népi írók szerepeltek, illetőleg, amelyekben a népi íróknak 
vezető szerepük volt. Az irodalmi élet területén ilyen volt a népi írók Magyar Föld estje és az azt 
követő debreceni szereplés, a szélesebb társadalmi, közéleti szervezkedést pedig a Féja Géza által 
vezetett Márciusi Fiatalok mozgalma jelzi. Illyés Gyula „Pusztuló magyarság” c. cikksorozatát és 
az azt kísérő ankét anyagát a „Szociológia, szociográfia ”c. fejezetekhez csatoltuk. A mozgalom 
következő nagyobb állomásai a Tanú, majd a Válasz indulása. Az Új Szellemi Front kibontako
zásának idejére (1935) a mozgalom már országos jelentőségű politikai hatótényezővé fejlődött, 
amit a reformillúziókat keltő szociáldemagógiájával ható Gömbös miniszterelnök igyekezett a 
maga hatalmának alátámasztására felhasználni. A rosszemlékű kísérletre felbolydult az egész 
szellemi élet, igyekeztünk ennek minden írásos reagálását összegyűjteni. Az 1936 után széles 
méretekben kibontakozó szociográfiai mozgalom irodalmát szintén a „Szociológia, szociográfia” 
c. fejezetbe soroltuk. A Márciusi Front bizonyos vonatkozásban átmenetet jelent a mozgalom 
szellemi és politikai szervezeti élete között, anyagának döntő súlya alapján teljes irodalmát itt 
tartjuk számon.

A  harmincas évek vége, a negyvenes évek eleje a Márciusi Front felbomlásának, a mozgalom 
polarizációjának és a minden oldalú számvetésnek az időszaka. Az ezt követő új útkeresések már 
vagy az aktiv politika — Nemzeti Parasztpárt megalakítása, népfrontpolitika, nemzeti független
ségi mozgalom, illetőleg a jobboldali sajtó és fasiszta politikai szervezetek — területére vagy a 
visszavonuláshoz vezettek. Tárgyalt fejezetünkben jelentősebbek ebből a korszakból a népi írók
nak részben a korabeli irodalmi közélethez — Lillafüredi írótalálkozó, a Nyugat, majd a Magyar 
Csillag irodalmi egységtörekvései, polémiák a szélső jobbal — másrészt a népi írók szellemi 
mozgalmának továbbélését dokumentáló közös akcióknak, a szárszói konferenciáknak anyagai, va
lamint a nemzeti ellenállás szellemét hirdető irodalmi rendezvényekről szóló tudósítások.

A  mozgalom szellemi életének történetét kezdettől átszövik a népi írók ideológiai és irodalmi 
megnyilatkozásaihoz és a mozgalom társadalmi, politikai programjaihoz kapcsolódó polémiák. 
Ezek az adott kor ideológiáinak konfrontációit tükrözik, s közülük a paraszti és a polgári 
a legjellegzetesebbek s egyben a mozgalom története szempontjából a leglényegesebbek a radi
kalizmus ellentmondásait és ellentéteit tükröző népi-urbánus viták és a marxista teória és politika 
oldc Iáról gyakorolt kritikák. Gondot fordítottunk arra, hogy az utóbbiaknak nagyrészt a kora
beli magyar kommunista emigráció külföldi lapjaiban megjelent anyagát is felgyűjtsük. E feje
zetbe elsősorban a teoretikus jellegű és a mozgalom szellemi életéhez kapcsolódó vitákat sorol
tuk. Révai Józsefnek és Kállai Gyulának nagy jelentőségű, de már a népfrontpolitika feltételei
nek gyakorlati kialakítása céljából írt cikkei a „Politika” c. fejezetben szerepelnek.

A  „Filozófiai, társadalomtörténeti, ideológiai kérdések” c. alfejezet néhány szerző kivételével 
végső, a kötetben közölt formájában a népi írók azon tanulmányait, cikkeit, kritikai elemzéseit 
foglalja magában, melyek ugyan tárgyukat tekintve egyéb szakági vonatkozásokat is mutatnak, 
céljaikban, tartalmi funkcióikban azonban túlmutatnak ezeken. E tanulmányok általában a kor 
világnézeti kérdéseihez kapcsolódtak, a társadalmi, politikai és természettudományos világkép 
ábrázolására törekedtek. E rész szemléltetően példázza az ideológiai útkeresés dilemmáit, hogy 
pl. olyan történeti-társadalmi és gondolati alapkategóriákra utaljunk, mint az egyetemesség és 
a nemzet fogalmának ideológiai kezelése vagy például a nemzeti és demokratikus eszme értelme
zése. Szerkesztési meggondolásainkat ezért nem kötöttük szigorúan tematikai szempontokhoz.

A  szociológiai,szociográfiai irodalom kiemelkedő helyet foglaltéi a népi írók munkásságában,a 
mozgalomnak egyik reprezentáns műfajává vált. A gyűjtés körének kijelölésében számos tényezőt 
kellett mérlegelnünk. A népi írók szociográfiai irodalma a szaktudomány történelmi hagyomá
nyaira s a XX. század elején kibontakozó iskoláknak még a korban is ható eredményeire épülhe
tett. A z elméleti—módszertani szakirodalom éppúgy, mint a szociográfiai, történeti leírás azonban 
ekkor új, magasabb szintre emelkedett. Új műfaj jelentkezett a magyar irodalomban: az irodalmi 
szociográfia. A szociológia, szociográfia — sőt a néprajz is — hazánkban a 30-as években kezd
tek önálló tudományos diszciplínákká válni. Ez időben még e területeken erős volt az átfedés, 
szociológiát, szociográfiát nem lehetett szabatosan egyértelműen elkülöníteni.

A  különböző irányzatok egymástól való megkülönböztetésének kérdésében hasonló következ
tetésre jutottunk. Bibliográfiánkban érzékeltetni akartuk azt a tágabb szakirodalmi közeget,
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amelynek valamilyen szerepe volt a népi írók szociográfiai irodalmának kialakulásában. Ezért az 
érintkezési pontokon bemutattuk például az előzményekként is számontartott polgári radikális 
szociológus, Braun Róbert munkáit, az irodalmi szociográfiai műfajban a kezdeményező szerepet 
betöltő Nagy Lajos alkotásait, a magyar falukutatás egyik úttörőjének, Bodor Antalnak módszer
tani tanulmányait, s a nemzetközi hírű román szociológiai Gusti-iskola eredményeit közvetítő 
erdélyi Venczel József írásait.

Számon kell tartanunk a szaktudományok képviselőinek, mindenekelőtt Ortutay Gyulának, 
akinek személyes szerepe is volt pl. a népi írók „Magyarország felfedezése” c. sorozatának meg
születésében, továbbá Gunda Bélának, Kiss Lajosnak és másoknak mind módszertani, mind leíró 
szempontból e szociográfiai hullámhoz szorosan kapcsolódó munkásságát.

A 30-as évek közepétől a népi írók fórumaiban, szociográfiai tevékenységükkel összhangban a 
mozgalom „hőskorában” programszerűen kezdett kifejlődni a falukutatás után a városkutatás, a 
munkásság életkörülményeinek vizsgálata, melynek a mozgalom kezdeti szakaszában Boldizsár 
Iván volt egyik úttürője, s a későbbiekben olyan kiváló művelői voltak, mint a kommunista 
Gereblyés László és Földes Ferenc.

A falukutató mozgalom a népi írók szociográfiai munkásságának hatására különösen az értel
miségi — gimnáziumi, főiskolai — ifjúság körében társadalmi méretekben bontakozott ki, s erős 
válogatással az e mozgalomról szóló irodalmat is gyűjtőkörünkbe vontuk.

Az egyke-kérdésnek hatalmas nemzetközi és magyar irodalma van. A „pusztuló magyarság” 
problematikáját a népi írók az ún. sorskérdések egyikének tekintették. A mozgalomban tár
sadalmi, politikai súlyát Illyés Gyula : Pusztulás c. baranyai útijegyzeteinek közlésével (Nyugat 
1933. szept.) nyerte el. Gyűjtésünket a közvetlen előzményeket jelző közlésekkel indítottuk, s 
ez időtől a téma társadalmi vonatkozásai szempontjából, anyagunkat teljességre törekedve tártuk 
fel. Az egyke-kérdéssel kapcsolatban a 20-as, 30-as években publikált, kifejezetten egészségügyi 
szakcikkek, statisztikai elemzések felgyűjtését mellőztük.

A „Tanulmányok, cikkek az egyes társadalmi osztályokról, rétegekről” c. alfejezet belső 
tagolásánál terminológiailag és sorrendileg nem alkalmazhattuk a marxista osztályelmélet klasz- 
szikus rendszerét, ill. meghatározásait. Egyrészt az itt közölt irodalom szemléleti és mennyiségi 
hangsúlya a parasztságra irányul, másrészt a cikkekben osztályokról és rétegekről általában 
világos megkülönböztetés nélkül írnak. Az ifjúságnak jelentős szerepe volt a mozgalomban. 
Indokoltnak láttuk ezért, hogy az ifjúság problémáival általános jelleggel foglalkozó írásoknak egy 
külön fejezetet szenteljünk.

A népi írók mozgalmának értékelésében máig vitatott kérdés, hogy irodalmi vagy politikai 
tevékenységük volt-e jelentősebb. Szellemi termésükben kétségkívül az irodalom a maradandóbb 
érték. A XX. századi magyar társadalomtörténet egésze felől nézve azonban legalább olyan súly- 
íyal kell értékelni politikai tevékenységük jelentőségét, hiszen irodalmi munkásságukat is első
sorban politikai céljaik határozták meg. Munkánk során ennek megfelelő gondossággal bántunk 
a politikai szereplésükkel kapcsolatos publikációkkal.

Eredetileg — elsősorban a népi írók lapjainak anyagára támaszkodva — a szellemi—irodalmi— 
mozgalmi közéletet reprezentáló első fejezethez hasonlóan a hatókört is jobban érzékeltetve 
akartuk bemutatni a mozgalom politikai életét. Terjedelmi okokból azonban anyagunkat a népi 
írók írásaira és csak a közvetlen kapcsolatokat igazoló címekre kellett korlátoznunk. A „Bel
politika. Általában” c. fejezetben a népi írók összes idetartozó írásain túl jelzésszerűen szerepel
tettük azokat a politikai csoportosulásokat, amelyeknek az egyes népi írók és általában a mozgalom 
indulásánál jelentős szerepük volt, illetőleg amelyekkel valamilyen formában együttműködtek. 
A kisgazdapártnak sok vonatkozású érintkezését a népi mozgalommal Szabó Pál, Kovács Imre 
kisgazdapárti szereplésén túl Nagy Ferenc, Matolcsy Mátyás cikkeivel jelezzük. Jelentősebbek 
ennél a mozgalomnak a Nemzeti Radikális Párthoz, Bajcsy-Zsilinszky Endréhez fűződő kapcsola
tai. Bajcsy-Zsilinszky Endre lapjai az indulásnál nemcsak fórumot jelentettek a mozgalom számá
ra, hanem szervezkedési kereteket is. Később, már a mozgalom önálló lapjának, a Szabad Szónak 
pedig 1940 októberétől ő volt a főszerkesztője.

„A mozgalom politikai szervezeti élete” a politikai önállósodásnak, a szervezeti formák kialakí
tásának kísérleteit és eredményeit hívatott bemutatni. Szinte jelképes, hogy a népi írók által kép
viselt paraszti radikalizmus pártjának, a Nemzeti Parasztpártnak alakuló gyűlését a korabeli 
rendőrségi tilalmakat kijátszva egy bárkán tartották meg. Szervezetei tulajdonképpen nem is 
voltak, a Szabad Szó c. lap olvasókörei helyettesítették.
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Az egyre fokozódó politikai nyomás körülményei között a népi írók politikai mozgalmának e 
lap körül kialakult tábora képviselte nemcsak a jövő Ígéretét, hanem az érte folyó harc szervezésé
nek egyik szellemi fészkét is. A Szabad Szó 1941—44 közötti éveinek története már túlmutat a 
népi mozgalom történetén. Mint a népfrontpolitika egyik legfontosabb korabeli fóruma által és 
ekkor vált a népi írók politikai mozgalma igazán az egyetemes nemzeti érdekek képviselőjévé. 
Szabó Pál, Kovács Imre, Veres Péter, Darvas József, Erdei Ferenc álltak a Szabad Szó mozgal
mának élén, s a legnehezebb időkben mint szerkesztőségi tagok szervezetileg is hozzájuk kapcso
lódtak Illyés Gyula és Nagy István.

A magyar politikai életben ezekben az években megindult polarizáció nyomán az ekkor párt
ján belül a baloldalt képviselő Nagy Ferenc cikkeivel jelezzük a Kisgazdapártnak a Szabad Szó
hoz való kapcsolódását. Bajcsy-Zsilinszky Endre az egykori Nemzeti Radikális Pártnak a nemzeti 
függetlenség alapján a baloldallal szövetkező tagjait hozta magával, a szerkesztőségben tagként 
egyik legállandóbb munkatársa, Simándy Pál képviselte.

Az 1941-ben megalakult pártkereteken felülálló Parasztszövetség szervezetei általában a legá
lisan nem szervezkedhető baloldali pártokat helyettesítették. Értelmiségi — és földmunkás-szak
osztályai a kommunisták vezette demokratikus és függetlenségi harc fedőszervei voltak, s fórumuk 
ugyancsak a Szabad Szó. Ennek kapcsán szerepel a lapban Dobi István, Gyenes András és mások.

A népfront-mozgalom első kísérlete a népi írók mozgalmán belül a Márciusi Front történetéhez 
kapcsolódik. A Márciusi Front — bár voltak ilyen törekvések is — lényegében nem tudta túl
lépni a szellemi mozgalom kereteit, s mint ilyen a mozgalom szellemi életét magában foglaló 
„A mozgalom kialakulása, élete . . . ” c. fejezetben található. Lapjai, a Híd, a debreceni Tovább a 
kommunistákkal a népfrontpolitika alapján való együttműködés jegyében jelentek meg, s az ezek
ben közölt cikkek jellegüknek megfelelően részben ott, részben ebben a fejezetben találhatók. 
Ekkor és itt fogalmazta meg Kállai Gyula első ízben a „népi arcvonal”, azaz a népfrontpolitika 
céljait, irányt mutatva a népi mozgalomnak is. A Márciusi Front felbomlása, maid a mozgalom 
kudarcaival való számvetés után 1941 tavaszán került sor újra a népi írók balszárnyának és a kom
munistáknak aktív együttműködésére. Ekkor vált a Szabad Szó céltudatosan és közismerten a 
baloldali egységfront, a népfrontpolitika, majd a nemzeti függetlenségi harc fórumává. Ilyen ala
pon szerepelnek a népi írók s velük Bajcsy-Zsilinszky Endre, Móricz Zsigmond a Népszavában, s 
Kállai Gyula, Donáth Ferenc, Fehér Lajos, Mód Aladár és más kommunisták a Szabad Szóban.

A Szabad Szó munkatársi köre ezekben az években rendkívül kibővült, levelezőinek, cikkírói
nak országos hálózata volt, akik a népi írók baloldali politikai mozgalmának új bázisát és után
pótlását jelentették. Ugyancsak jelzésszerűen szerepeltetjük ezek közül Sellyéi József, Nánási 
László, Sajben András, Varjú Pál egy-egy cikkét.

A „Szellemi Honvédelem” az 1939— 40-es évek tipikusan polgári harmadikutas mozgalma. 
Lényegesen kiterjedtebb tevékenysége volt, mint amit a bibliográfia mutat. Ideológiája, társada
lomszemlélete nem volt mindenben azonos a népi írók parasztcentrikus ideológiájával, s tevé
kenysége döntő súllyal a népi mozgalom keretein kívül zajlott. Egyik szellemi vezére Szabó 
Zoltán volt, s a Szabad Szó baloldali népi gárdájával való rövid együttműködés után ide csat
lakozott Féja Géza. Fóruma a Magyar Nemzet volt, s a németellenes nemzeti függetlenségi po
litika jegyében a mozgalom külön rovatában többször szerepeltek más — Illyés, Darvas —népi 
írók is szépirodalmi művekkel és egy-egy cikkel. Mint elhatárolható, bizonyos kérdésekben hatá
rozott koncepcióval rendelkező mozgalmat, a működési idejének megfelelő helyen „A mozgalom 
politikai, szervezeti élete” c. fejezeten belül külön csoportosítottuk anyagát.

A „Külpolitika” fejezeteiben csaknem kizárólag a népi írók cikkei és az azokhoz kapcsolódó 
korabeli irodalom szerepelnek. Ezeken túl hatások, érintkezések regisztrálását mindössze néhány 
utalásra, Bajcsy Zsilinszky Endre és Szabó Dezső, Balogh Edgár és Jócsik Lajos egy-egy elmarad
hatatlan írására korlátoztuk.

A „Külpolitika. Általában” c. fejezet a népi íróknak a korabeli nemzetközi politikai események
re való egymástól igen eltérő reagálását tükrözi. A közös németellenességen túl az adott világpoli
tikai helyzet egészének értékelésére nem volt átfogó és egységes koncepciójuk, ennek kialakításá
ban megálltak Közép-Európa határainál. Egyedül a Szabad Szó népfrontkorszakának külpoli
tikai helyzetelemzései készültek egy átfogó és egységes világpolitikai szemlélet alapján. Ezeknek a 
cikkeknek a szerzősége azonban még tisztázatlan, s valószínűbb, hogy inkább a népfrontpolitika 
alapján a Szabad Szóhoz csatlakozott kommunistákat illeti, s ezek között sem a népi írók vala
melyikét, ezért gyűjtőkörünkből kihagytuk őket.
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Németellenességüket részben a nemzeti függetlenség eszményének a közgondolkodásban élő 
történelmi hagyományai és különösen a magyaroszági német nemzetiségnek a magyarság belső 
társadalmi és gazdasági hegemóniáját veszélyeztető törekvései határozták meg és nem a kor alap
vető ellentétében, a szocializmus és a hitleri Németország vezette fasizmus egymással szembeni 
küzdelmében való állásfoglalás. Középeurópa koncepciójuk is lényegében az e harcból való ki
maradás lehetőségének illúziójából született, amit a valóság 1938, a müncheni tárgyalások után 
egyre erőteljesebben cáfolt, de amely mellett néhányan mindvégig kitartottak.

A „Közép Európa konföderáció” mint a népi Írók külpolitikai harmadikutasságának tipikus 
terméke külön alfejezetet kapott rendszerezésünkben. Anyaga nem teljesen homogén, bele
épült a

„Kisebbség- és nemzetiségpolitikai kérdések” tágabb körébe, mint ahogy a valóságban is ezekből 
nőtt ki, ezeknek a megoldása akart lenni. Voltak ennek a koncepciónak retrográd vonásai, illú
zióinak szertefoszlása után vezettek tőle utak jobbra is, balra is. Tudni kell azonban, hogy a 
soviniszta—revizionista, Hitler kegyeire építő hivatalos politika idején a középeurópai népek 
összefogásán alapuló függetlenség eszményének progresszív szerepe sem volt jelentéktelen.

E fejezettel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy Tamási Áron révén ide került az „Előz
mények, rokonmozgalmak” fő fejezetében tárgyalt „Vásárhelyi Találkozó” egy része is. Tamási 
Áron szerzőségén túl eljárásunkat indokolja a Vásárhelyi Találkozónak a népi írók népfront
mozgalmára gyakorolt hatása is.

Az agrárpolitikai, közgazdasági és részben a szociálpolitikai kérdések fejezeteiben a népi írók 
írásai mellett túlsúllyal szerepelnek Kerék Mihály és Matolcsy Mátyás művei. A népi írók — Erdei 
Ferenc kivételével — nem voltak szakképzett agrárpolitikusok vagy közgazdászok, ilyen jellegű 
tudományos, illetőleg szakszerű információikat mindenekelőtt az említett szerzők munkásságából 
merítették. Kerék Mihály és különösen Matolcsy Mátyás közéleti pályáját nem lehet teljes egészé
ben a népi írók mozgalmához kapcsolni, azonban a magyar társadalom alapproblémáinak meg
jelölésében sok közös vonást mutatnak, a kölcsönhatás közöttük nyilvánvaló. A népi írók jelen
tősége e téren a magyar parasztélet válságával, szociális problémáival kapcsolatos társadalom
feltáró tevékenységükben van. Kerék Mihály és Matolcsy Mátyás munkássága ugyanezen kér
dések szakszerű összegezésében és a megoldásukhoz készített programtervezetek kidolgozásá
ban merül ki. A népi írók legkülönbözőbb műveiben lecsapódó reformizmus az ezekhez a progra
mokhoz fűzött reményekből, illúziókból is fakadt. E három fejezet közül ez szemmelláthatóan 
legjobban a „Szociálpolitikai kérdésekében tükröződik. A témák a tanulmányokban, cikkekben 
néha szétválaszthatatlanul keverednek, a címleírások duplikálását kerülendő az ilyeneket aszerint 
helyeztük el az egyik vagy másik fejezetben, hogy tárgyukban mi a domináns elem.

A magyar szövetkezeti mozgalom történetének és a népi írók gyakorlati agrárpolitikai törek
véseinek dokumentálása szempontjából érdemesnek tartottuk az „Agrárpolitikai kérdések”-en 
belül külön alfejezetbe gyűjteni a kérdéskör rendkívül jellegzetes anyagát.

A „Művelődéspolitikai kérdések” a népi írók tevékenységének egyik legkiterjedtebb körét 
mutatja be, s azt is rugalmasan kitágítva azzal az igénnyel, hogy az általuk kezdeményezett s itt 
tárgyalt mozgalmak történetét — tehetségmentés, népkönyvtárak, népfőiskolák, paraszt- és diák
kollégiumok alapítása — is felölelje.

A népi írók mozgalmának parasztcentrikus társadalomszemléletű ideológiája által meghatá
rozott, viszonylag jól körülhatárolható művelődéspolitikai programja volt. Ehhez szervesen hozzá
tartozott a népfőiskolák alapítása is, de az a tény, hogy ez mozgalomszerűen csak 1940 után 
bontakozott ki, már önmagában is arra figyelmeztet, hogy a népi írókat a korhelyzetből következő 
kényszerűség szorította túlsúllyal erre a területre. Visszavonulás volt ez, amit a hozzájuk csatla
kozott Móricz Zsigmond a Kelet Népe élén jelszószerűen — „Hagyd a politikát, építkezz!” — 
általánosabban is megfogalmazott és amelynek a lap közléspolitikájával az egész mozgalomra 
kihatóan irányt mutatott. A Kelet Népében bontakozott ki „írók lázadása” címén atehetségmentő 
parasztkollégiumi mozgalom. Ugyancsak visszahúzódás volt ez is, de egyben már felkészülés az 
elmaradhatatlanság hitével várt új világ erőpróbáiban való helytállásra is.

A mozgalom szellemi életének arculatát tükröző viták közül itt mutatjuk be a paraszti és a nem
zeti kultúra egymáshoz való viszonyát a kulturális politika szintjén vitató cikkeket.

Németh László: A nép Éötvös-kollégiuma c. cikke volt az első, amely a népi tehetségek tanulási 
lehetőségének társadalmi összefogásra alapozó, szervezetszerű biztosítását felvetette. A cikk a 
Budapesti Hírlapban széles méretekben kibontakozó őstehetség-vita kapcsán született. Ez a
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vita azonban a népi írók mozgalmának más vonatkozásaira is kiterjedt, s mint ilyet, részben „A 
mozgalom kialakulása, élete . . részben a „Művészet” c. fejezetekben regisztráltuk.

Zilahy Lajos „Kitűnőek iskolája” a népi írók kollégiumalapító mozgalmának hatására jött 
létre, s annak egy polgáribb változata volt. A népi íróknak s lapjaiknak vele foglalkozó anyagát 
indokoltnak láttuk a tágabb témakörből leválasztva bemutatni.

A „Művészet” c. fejezetben a paraszti kultúrára építő, népi világú művészet-eszmény elvi 
programjait és a művészet egyes ágaira alkalmazott megfogalmazásait gyűjtöttük egybe. Gyűjtő
körünket a témák szerint a népi írók írásain túl a mozgalom második körébe tartozó lapokra is 
kiterjesztettük.

A népi ideológia esztétikai ideáljának a korabeli művészet majdnem minden ágában akadtak 
képviselői. Volt egy olyan törekvés, amely ilyen alapon új magyar építészeti stílust akart kialakí
tani. Az irányzat propagálására 1943—44-ben egy külön fórumot alapítottak (H a jlé k  címmel), 
szerepeltek benne népi írók is, anyagát azonban nem tudtuk felgyűjteni, mert a lap a budapesti 
közkönyvtárakban nem található.

Képzőművészetben tanulmányaik, cikkeik és kritikáik tanúsága alapján a népi írók a maguk 
irányzatának művészeti kifejezését látták Szönyi István, Nagy Imre, Medgyessi Ferenc és Boda 
Gábor alkotásaiban. Lapjaik illusztrációs anyagát nagyrészt az ő műveikből válogatták. Gyűjtő
körünkbe vontuk a róluk szóló irodalmat a népi írók írásain túl is, de a népi írók reprezentatív 
lapjaira korlátozva.

A „Zene” c. fejezet írásai a népi íróknak Bartók és Kodály művészetéhez való viszonyát do
kumentálják. Nem volt könnyű dönteni abban a kérdésben, hogyan dokumentáljuk ezeken túl 
Bartók és Kodály művészetének és irodalmi munkásságának hatását a népi mozgalomra. Az 
iránytszabó első művek a 20-as évek első felében jelentek meg, ennek megfelelően az „Előzmények, 
rokonmozgalmak” c. fejezetben találhatók. A népzenéről, a népzene és műzene viszonyáról, a 
zene nemzeti jellegéről írt tanulmányaik közül azokat közöltük, amelyeknek a népi írók művészet- 
és művelődés-eszményének kialakításában szerepük volt, de ezeket is nagyrészt a népi mozgalom 
kereteihez tartozó fórumokban megjelent írásokra korlátoztuk.

Jelzésszerűen utalunk a Bartók és Kodály munkássága nyomán a népi mozgalmon belül kibon
takozott „Éneklő Ifjúság” mozgalomra.

A „Színház, előadóművészet” c. alfejezetben a népi írók idetartozó munkássága mellett helyet 
adtunk Muhoray Elemér írásainak, aki a „Faluszínpad” mozgalom megteremtője volt. A „Film” 
c. alfejezetre vonatkozóan is meg kell jegyeznünk, hogy a népi írók színi- és filmkritikái tevékeny
ségét itt mutattuk be, az ő müveik színházi előadásainak és filmfeldolgozásainak kritikái azonban 
az „Irodalom a népi írókról” c. főfejezet „Egyes művek irodalma” c. alfejezeteiben találhatók.

A „Néprajz, népművészet” alfejezet nagyobb hányada kifejezetten néprajzi szakanyag, a nép
művészet kérdéseit érintő kisebbik rész inkább publicisztikai irodalom. A szociológiai, szociográ
fiai kérdéseknél utaltunk már e tudományterületeknek egymáshoz viszonyított általános helyze
tére. A néprajzi szakanyag szerkezeti elkülönítésének azt a kettős szerepet szántuk, hogy a paraszti 
élet, az ún. népélet objektív feltárásában mutatkozó rokonvonások mellett a bibliográfiai tagolás 
e szakterület öntörvényű fejlődés-irányát, a tudományterületi önállósodás útját is lehetőleg 
kifejezze.

A „Történelmi vonatkozású tanulmányok, cikkek” c. alfejezet címanyagával igyekeztünk 
kifejezni a népi írók történetszemléletének alakulását és irányát. Ebben a részben igen határozottan 
kirajzolódnak e történetszemlélet fő motívumai. A népi írók elvetették a hivatalos Magyarország 
délibábos, milleneumi szellemű történetfelfogását. Vitatkozva-elismerve, de mindenképpen fon
tos szerepet játszott szemléletük kialakulásában Szekfű Gyula koncepciója. A német imperializ
mus nyomasztó jelenlétét érezve a népi írók azt a történelmi örökséget emelték ki a múltunk
ból, melyben a társadalmi haladás összekapcsolódott a nemzeti függetlenség ügyével. (Pl. 
Magyarok könyvtára sorozat.) E fejezethez tartozónak ítéltük a történelmi hagyományt és az 
államépítő vagy tudós nagy példaképeket felidéző írásokat, az „őskereséssel”, mai terminológiá
val: az őstörténet-kutatással kapcsolatos reflexiókat, elvi jellegű vitacikkeket.

„A mozgalom” főfejezet felszabadulás utáni korszakában ugyanazokat az anyaggyűjtési és 
szerkesztési elveket alkalmaztuk, mint az 1945 előttiben. A különbségek, amelyek a két különböző 
korszak ugyanazon témáinak egymáshoz viszonyított anyagmennyiségében és jellegében mutat
koznak, a mozgalomnak az új politikai rendszer társadalmi struktúrájában elfoglalt helyéből, 
megváltozott funkcióiból következnek. A mozgalom többirányú tevékenységében az 1945 előtti
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korszakhoz hasonlítva, de az 1945 —60-ig terjedő időszakban is, az egyes szakaszok között nagy 
hangsúlyeltolódások mutatkoztak.

Közvetlenül a felszabadulás után a korábban alapvonásaiban szellemi jellegű mozgalomból 
aktív politikai hatótényező lett. A népi írók szellemi, ideológiai, irodalmi munkásságát nagyrészt 
я politikai, közéleti tevékenység váltotta fel. A jobboldali vagy fasiszta politikában kompromittá
lódott írók kihullottak az irodalmi és politikai életből, a progresszív többség pedig aktív szerepet 
vállalt az ország újjáépítésében, a társadalomátalakító harcban. A koalíciós kormánypolitikán be
lül a népi demokratikus berendezkedésnek elsősorban a polgári forradalmi feladatok végrehajtásá
ból adódó funkcióit — a társadalmi élet demokratizálása, a földreform végrehajtása, a demokrati
kus közoktatás és népművelés feltételeinek és formáinak kialakítása — töltötték be. E célok eléré
sével, a proletárdiktatúra győzelmével objektíve megszűnt a mozgalom társadalmi alapja, tovább
élésének szükségszerű feltétele.

A mozgalom történetében 1945-tel bekövetkezett társadalmi funkcióváltásukat már a legelső 
fejezet is szemléletesen tükrözi. A szellemi életben is a konkrét megoldásra váró közös társa
dalmi célokra való szövetkezés feltételeinek keresése érvényesül. A marxista, kommunista ideo
lógia képviselői ennek megfelelően a népi írók mozgalmának értékelését és bírálatát azon az ala
pon folytatták tovább, amelyen a népfrontpolitika kialakítása idején 1937—38-ban megkezdték. 
A másik, a népi írók mozgalmát ugyancsak végigkísérő, a polgári demokrácia hadállásait kép
viselő urbánus kritika egyes képviselői ebben az időben már elvesztették a viták elvi igényét, 
s egyre inkább a személyeskedő gyűlölködés útjára tévedtek.

A mozgalom demokratikus társadalmi céljainak megvalósítása előtt megnyíltak a lehetőségek, 
a programokat nem kellett többé a szellemi élet védsáncai mögé vonni, érvényesülhettek a maguk 
természetes talaján. A szellemi élet területén is egyre kevesebb a népi írók mozgalmára jellemző 
specialitás, s ami volt többnyire az irodalmi élet vitáiban és a művekben nyert kifejezési formát. 
1949—50-től — az 1956-os újjáélesztés politikai kísérletétől eltekintve — népi írók mozgalmáról 
már nem igen beszélhetünk; aktív képviselőinek munkássága beleolvadt a korabeli magyar 
szellemi élet egységébe, s a velük kapcsolatos polémiák országos szinten, az egész magyar irodaion* 
értékelése és útkeresése körüli viták kontextusában zajlottak. Darvas Józsefnek a szellemi köz
életben betöltött szerepének dokumentálása által ez a fejezet csaknem a teljes korabeli magyar 
irodalmi élet bemutatásává szélesül.

A „Filozófiai, társadalomtörténeti, ideológiai kérdések” c. fejezetbe csoportosított tanulmány 
és cikkanyag mind mennyiségi, mind tartalmi szempontból csak szolidan fejezi ki a címben jelölt 
kategóriákat. Az ideológiai viták, mint jeleztük, ebben az időben a demokratikus átalakulásért 
vívott harcban, az élet minden területén az első vonalban zajlottak és sorsdöntő szerepük volt. 
Ezért az ideológiai jellegű írások, megnyilatkozások a dolog természeténél fogva szorosabban 
tapadnak közvetlen tárgyukhoz, s ennek tükröződnie kellett rendszerezési munkánkban is.

A „Szociológia, szociográfia”, s a sorrendben ezt követő „Tanulmányok, cikkek az egyes 
társadalmi osztályokról, rétegekről” c. alfejezetek különösen arányaikban tükrözik az idők 
változását. Csupán egy-egy ponton található kötődés, utalás, mind a szakirodalomban, mind a 
szociográfiai leírásokban a felszabadulás előtti problémákhoz. A parasztság s más társadalmi osz
tályok vagy rétegek életvitelének rendkívül gyors, dinamikus változásában, ezekben az években az 
átalakulás egy-egy pillanatát ragadta meg a publicisztika, az irodalom — benne a szociográfiai 
irodalom is. A demokratikus átalakulások fontos tényezője volt az ifjúság szervezése, s ez meg
győzően fejeződik ki az „Ifjúság” c. alfejezet címanyagában.

A népi írók politikai tevékenységét, és a mozgalom politikai szervezeti életét reprezentáló 
fejezetekben a teljesség igényét a népi Írókkal közvetlen vonatkozásban álló írásos dokumentu
mokkal kapcsolatban is az eddigieknél szolidabban érvényesíthettük. A népi írók 1945 utáni 
politikai szerepléseinek a teljes dokumentálása szinte lehetetlen. Tudjuk, hogy például Veres Péter 
egymaga több mint félezer nagygyűlésen mondott beszédet, s hasonló intenzitással vett részt a 
politikai életben Erdei Ferenc, Darvas József és egy ideig Kovács Imre. Feltehető, hogy számos, a 
feldolgozásunkban nem is szereplő, főleg vidéki orgánumok, cikkek tömegével reflektáltak fel
lépéseikre, vagy egy-egy velük kapcsolatos politikai aktusra. Gyűjtésünket e témánál a mozgalom  
lapjainak publikációira koncentráltuk. Az így feltárt anyag is hallatlanul nagy, a fontos dokumen
tumokat mindenképpen felöleli, s a kisebb jelentőségű cikkek, tudósítások, hírek közlésével együtt 
a mozgalom lényeges vonásainak reprezentálása mellett hiteles tájékoztatást nyújt politikai szerep
léseik formáiról és méreteiről is.
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A tagolásban értelemszerűen követjük a felszabadulás előtti felosztás szerkezeti sémáját. 
A felszabadulás utáni politikai jellegű cikkekre általánosan jellemző azonban, hogy nehezen 
diíferenciálhatók, mind az egyes tárgykörök, mind pedig aszerint, hogy melyek sorolhatók azok 
közé, amelyek speciálisan a Nemzeti Parasztpárt politikai irányvonalát képviselik, és melyek azok, 
amelyek a népi írók társadalmi, politikai tisztségei által meghatározott össztársadalmi szintű szer
veket, illetőleg a kormánypolitikát reprezentálják. A belpolitikában és az agrárpolitikában például 
sokszor csaknem teljesen fedik egymást a Nemzeti Parasztpárthoz kötődő és a kormányban elfog
lalt helyek szerinti funkciók. Hasonlóképpen nehezen választható szét a belpolitika, az agrárpoli
tika és a művészetpolitika anyaga speciális témakörökre. Ezek precizitásra törekvő bemutatását 
csak az egyes címleírások többszöröse megismétlésével oldhattuk volna meg, az anyag nagy terje
delmére való tekintettel azonban erre nem vállalkozhattunk.

A periodizálásban nem alkalmaztuk mereven az 1945-ös korszakhatárt. Néhány esetben a feje
zeteket 1944-el datált, de már az új világ társadalmi talaján született cikkekkel kezdtük. Az ország 
még fel sem szabadult egészen, a baloldali népi írók azonban már cselekvésre készen, valósággal 
elébe mentek az eseményeknek. Ott vannak a debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlés szervezése körül, 
még 1945 áprilisa előtt megindítják lapjaikat és megalakítják a Nemzeti Parasztpártot. Az első 
pilanattól kezdve teljes aktivitással vesznek részt a rendteremtés munkájában Erdei Ferenc, Veres 
Péter, Kovács Imre, Darvas József, Illyés Gyula, Juhász Géza, majd Szabó Pál, Tamási Áron és 
Szabó Zoltán. A nagybirtokok felosztásával, a földreform végrehajtásával járó politikai és gyakor
lati munka oroszlánrészét a népi mozgalom tábora végezte el. A népi írók miniszteri posztokat 
vállaltak, állami és társadalmi szervek vezető funkcióit töltötték be, tevékenységük kiterjedt a 
közélet legkülönbözőbb szféráira. Mindezek bibliográfiai számontartását mind az egyes írók 
teljes pályaképe, mind pedig a mozgalom története szempontjából fontosnak tartottuk.

Minimálisra csökkentettük a mozgalomhoz tartozó politikusok, publicisták szerepeltetését. 
Boldizsár Iván, aki néhány esetben már a felszabadulás előtt is együtthaladt a népi írókkal, 1945 
után a népi írók lapjainak rendszeres „kisvezércikk” írója volt. Bíbó István képviselte és exponálta 
a harmadik út ideológiájának az 1945 utáni korszakra kidolgozott politikai programjait. Az ő cik
kei, tanulmányai körül bontakoztak ki a felszabadulás után az első nagyobb méretű társadalom- 
politikai viták. Rajta kivül Farkas Ferenc és Nánási László képviseli a mozgalomnak a népi 
írókon túlterjedő körét, Sarkadi Imre egy-egy cikke pedig a fiatalabb nemzedéket.

A népi írók — a felszabadulás előtt kompromittálódottak kivételével — mind a Nemzeti Pa
rasztpárt táborában vannak, annak oldaláról vesznek részt a korabeli társadalompolitikai har
cokban. Aki még a korábbi időkből szervezetileg a Kisgazdapárthoz tartozott — Juhász 
Géza — 1945-ben az is hivatalosan átlép a Nemzeti Parasztpártba. A Kisgazdapárt jobboldala és 
a Nemzeti Parasztpárt baloldala közötti viták 1945 nyarától követhetők nyomon. 1947 tavaszán, 
nem sokkal Nagy Ferencék összeesküvésének leleplezése után Kovács Imre lemond a Nem
zeti Parasztpárt főtitkári tisztségéről, majd a Kisgazdapárt kompromittált politikusaival együtt 
disszidál.

A Nemzeti Parasztpárt baloldali vezetői — Erdei Ferenc, Darvas József, Veres Péter — kezdet
től együttműködtek a kommunista párttal. A politikai fejezetek címanyaga szemléltetően doku
mentálja, hogy a Parasztpárt mozgalma a társadalmi-politikai harcokban vezető szerepet 
játszó Baloldali Blokk, majd a Függetlenségi Front és a proletárdiktatúrával egyidejűleg kialakult 
Népfront történetének szerves része.

A  kommunista párt irányításával kialakított Népfrontpolitika gyakorlati megvalósulása után, 
1950-ben megszűnt a Nemzeti Parasztpárt szervezetszerű működése. A felszín alatt azonban 
továbbra is élt és hatott a politikai harmadikutasság ideológiája, amit többek között a Nemzeti 
Parasztpártnak az 1956 októberi újraélesztési kísérlete, majd az ellenforradalom fegyveres le
verését követő szellemi—ideológiai válság is bizonyítanak.

Az MSZMP vállalta a nyíltszíni küzdelmet és a következetes elvi harcot ezekkel az ideológiák
kal szemben. Ennek az ideológiai-szellemi küzdelemnek egyik jelentős állomása volt az MSZMP 
Központi Bizottsága mellett működő kulturális elméleti munkaközösségnek „A ’népi’ írókról” 
címen megjelentetett állásfoglalása, amely a továbbélő harmadikutas koncepciók bírálatával 
egyidejűleg elvégezte az egész mozgalomnak és utóéletének elvi-történeti értékelését is.

A  „Külpolitika” c. fejezetben kevés a kifejezetten nemzetközi kérdéseket tárgyaló cikk.
A  békekötés, békeszerződés eseményeiről szóló beszámolók, cikkek, reflexiók részben ilyenek

nek tekinthetők, azonban ezeknek is elsősorban a magyar vonatkozásai fontosak. A cikkek több-

3 6



sége személyes vagy hivatalos utakhoz kötődik és általánosságban jelzik a népi írók érdeklődési és 
orientálódási irányát a nemzetközi politikai élet alakulásával összefüggésben. A tárgykörben túl
súlyban a Szovjetunió vezette népi demokratikus tábor népeivel való megbékélés, testvéri együtt
működés lehetőségeinek keresése dominál.

Az „Agrárpolitika” c. fejezet a témán belül a tárgykörök és műfajok igen széles skáláját — 
agrártudományi és agrártörténeti szakcikkeket, elvi, országos szintű politikai polémiákat, napi 
érdekű politikai harcokat, s a munkaszervezés, a termelés leghétköznapibb problémáit — tartal
mazza.

A népi írókon, s az előző politikai fejezetekben említetteken kívül Adorján János, Somogyi 
Imre nevét, a fiatalabbak közül Sipos Gyulát, Örvös Lajost kell megemlítenünk, akiknek cikkeiből 
a témához kapcsolódó, de nem a népi íróktól származó írások kiszűrése után is bennhagytuk az 
idetartozókat.

A fejezet felöleli a parasztság speciális problémáival foglalkozó és a társadalmi, politikai és 
szakjellegű szervezeteihez, intézményeihez — DÉFOSZ, Országos Földbirtokrendező Tanács, 
Tanyai Tanács stb. — kapcsolódó írásokat.

A földreform korszakos jelentőségét kívántuk hangsúlyozni, amikor külön alfejezetben helyez
tük el megvalósításának folyamatait és a restaurációs kísérletekkel folytatott politikai harcot 
dokumentáló publicisztikai és szakirodalmat.

Társadalmi fejlődésünk egészének egyik további alapfeltétele volt a mezőgazdaság szocialista 
átalakítása. Az erre irányuló elméleti és gyakorlati tevékenységet reprezentálja a szövetkezetügy 
anyaga.

A földkérdés mellett a művelődéspolitika volt az a terület, ahol a népi írók a társadalom egé
szére kitekintő programmal jelentkeztek. Németh László, Darvas József, Ortutay Gyula már a fel- 
szabadulás pillanatában kész közoktatásügyi reformtervezettel álltak az ország elé, a művelődés- 
ügy következetes átalakítására. Illyés Gyula a népművelés ügyét vállalva átfogó programot dol
gozott ki az ö szorgalmazására létrehozott Népi Művelődési Intézet számára.

E programok a kultúra általános demokratizálásának jegyében születtek, középpontjukban 
azonban a népművelés s azon belül a paraszti művelődés megszervezésének kérdései álltak. Tevé
kenységük a későbbiek folyamán elsősorban erre a területre koncentrálódott, s e téren rövid időn 
belül szép eredmények születtek. Parasztegyetemeket, népfőiskolákat, parasztkollégiumokat szer
veztek, s e munkájukban támaszkodhattak a felszabadulás előtti években kibontakozott népfőis
kola-mozgalomban szerzett tapasztalataikra.

Ha nem is teljes egészében, de elég erős szálakkal kötődött a népi írók mozgalmához a Győrffy 
Kollégium, s rajta keresztül az első években a Nékosz ifjúsági kollégiumi mozgalma. A Nékosz- 
mozgalmat nem lehet a népi írók mozgalma történetének körébe utalni, önálló története megírásá
hoz azonban érdekesnek tartottuk a népi írók lapjaiban megjelent dokumentumait felgyűjteni, és 
egy alfejezetben bemutatni.

Azokban a fejezetekben, amelyeknek jellemzésére külön nem tértünk ki, az analóg, illetőleg a 
többi fejezetre is jellemző és ott elmondott anyaggyűjtési és rendszerezési elveket alkalmaztuk.

Az „Előzmények, rokonmozgalmak” c. főfejezet megszerkesztéséhen annak a kettős célnak 
igyekeztünk eleget tenni, hogy anyaga egyaránt reprezentálja a népi írók mozgalmának előzmé
nyeit s az itt tárgyalt irányzatok, tervezetek, mozgalmak autonóm történetét. Hangsúlyozni 
szeretnénk, hogy munkánkban nem igen támaszkodhattunk már elvégzett dokumentális, illetőleg 
történeti feltárásokra, kikristályosodott szaktörténeti értékelésekre. Számunkra ez a terület első
sorban a népi írók munkásságának és mozgalmuk előzményeinek, az ezekhez az irányzatokhoz, 
szervezetekhez fűződő kapcsolatainak, a kölcsönhatásoknak feltárása szempontjából volt fontos. 
Anyaggyűjtésünk és rendszerezésünk szempontjait elsősorban ehhez igazodva alakítottuk ki.

Egy-egy ideológiai-szellemi-irodalmi irányzat genezisének pontos és teljes feltárása müvek 
elemző összevetése által végezhető el. A bibliográfus erre nem vállalkozhat. Ilyen alapról nem 
szerepelhetnek bibliográfiákban a mozgalom történeti értékelésénél figyelmen kívül nem hagyható 
filozófiai munkák, s nem mutathattuk be jelentőségének megfelelő mértékkel azt az eszmei hatást, 
amit a népi írók és mozgalmuk történetében Ady, Móricz Zsigmond és Szabó Dezső irodalmi 
munkássága jelent.

Szabó Dezsőt a köztudat nem minden alap nélkül a népi írók mozgalmának egyik szellemi 
atyjaként tartja számon. Irodalmi munkásságából a népi mozgalom eszmekörének kialakulásában 
közismerten nagy szerepet játszó műveit soroljuk fel. Politikai-publicisztikai tevékenységét azok-
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nak a fórumoknak bemutatásával kezdjük, amelyekben az 1920 utáni társadalmi helyzetre 
applikált programjait először publikálta (Auróra, Élet és irodalom), s amelyekben már a ké
sőbbi népi írók is szerepeltek.

Szabó Dezső lapjaival indítjuk az „Előzmények és rokonmozgalmak” első alfejezetét, amelyben 
az eszmei beállítottságuk szerint idetartozó, de viszonylag laza szervezettségű korabeli ifjúsági 
ideológiai irányzatokat — Karácsony Sándor s a Soli Deo Glória lapjainak anyagát, a Híd cso
portjának dokumentumait — majd az egyes önállóan is számontartott csoportosulásokon kívül 
született, de az előzmények szempontjából fontosnak tartott írásokat mutatjuk be. („Előzmények 
általában” c. fejezet.)

A további fejezetekben egy-egy önállónak tekinthető irányzat működésének, szellemi munkássá
gának bemutatására vállalkoztunk. Ebben elsősorban saját fórumaik anyagára és kiadványaikra 
támaszkodtunk. Anyagfeldolgozási szempontjaink nem teljesen egységesek. Az elérhető teljességre 
törekedtünk a Szegedi Fiatalok és a csehszlovákiai Sarló-mozgalom dokumentumainak felgyűj
tésében. A Sarló anyagában szerepeltettük a szépirodalmi publikációkat is, a többi fejezetnél 
azonban nem. A népi íróknak az előzmények forrásaiban megjelent szépirodalmi és irodalomtörté
neti vonatkozású írásai az egyes írók irodalmi munkásságát bemutató fejezetekben találhatók. 
Műveiktől s egy-egy kivételes esettől eltekintve az itt feldolgozott források szépirodalmi anyaga 
döntő többségében jelentéktelen.

A népi írók művei közül e fejezetekben azokat az írásokat hagytuk meg, amelyek bizonyítható 
módon a csoportokhoz kötődő elvi-eszmei kapcsolataikból születtek, illetőleg, amelyeknek 
programjai e csoportok, szervezetek történetének szerves részét alkotják. Az „Előzmények, rokon- 
mozgalmak”-nak címanyaga önmagában tehát nem tükrözi elég szemléletesen a népi írók és a 20- 
as évek ifjúsági mozgalmainak valóságos kapcsolatait, a kutató vagy az érdeklődő azonban ezt 
teljességgel rekonstruálhatja az egyes népi írók irodalmi munkásságának bibliográfiája alapján.

Ennyiben summázhatjuk rendszerező munkánk elvi, történeti szempontjait, célkitűzéseinket. 
A  feltárt hatalmas anyag is bizonyítja, hogy a népi írók mozgalma Adyék nagy korszakát 
követően a magyar irodalom s a magyar szellemi élet egyik fő áramát jelentette. Munkássá
guk egyszerre hordozott sok irodalmi-esztétikai értéket és politikai-társadalmi jelentést. Nem
csak tükörként mutatták a két világháború közötti tendenciákat, de nem egyszer a politikus 
felelősségét is vállalva jelentős szerepet töltöttek be a magyar társadalmi életben, a társadalmi 
magatartásformák kialakításában. Az írói elkötelezettség jegyében született műveik jelentős 
részét a modern magyar irodalom maradandó értékeként tarthatja számon az irodalomtör
ténet.

Rendszerezésünk fő irányaival, de a kis részletekig ható elágazásaival a népi írók irodalmi 
irányzatának és szellemi, politikai mozgalmának teljesebb megismerését és objektív értékelését 
kívánta szolgálni.

K r i t i k
Devecseri Gábor

K alauz  H o m é ro sz h o z
Hermész isten, lélekvezetői (pszükhopomposz) tisztét teljesítve, így csitítja és tereli 
az alvilág felé a hazatérő ithakai király által leölt kérőket Devecseri Gábor „Odűsz- 
szeusz szerelmei” című drámájában:

Akkor hát mind itt vagytok. Erre jertek.
Gyöngéd pálcám terel, te földi nyáj, 
ki túl vagy már a földi életen.
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H á t m ást, m in t j ó  s z ó t  én tö lem  ne várj: 
n ekem  a harag n em  term észe tem .
M egbünhődtél. N e m  sz id la k , csak  veze tlek .
L ép h e ttek  lassan, k ié r t  ve sz te te k .

Azaz nem ítél fölöttük. A „bűnhődés” : maga a halál. Az isten addig nem indítja 
csoportját, amíg valamennyien meg nem érkeztek : eközben az öldöklés még folyik 
a függöny mögött. Egy-két halottal — legyenek azok bár a legfontosabbak, a fő
kérők, Antinoosz és Eurümakhosz — még nem indul: bevárja az egész történet 
minden szereplőjét. Ha a legkisebb részlet hibázik: nem jön létre az egész. Neki, 
a nem-ítélkezőnek, mindegyikük egyaránt fontos és egyaránt közömbös. Isteni közel
ből és isteni távolból szemléli őket.

A fentebbi kis jelenetből kifejthető motívumok: a nem-ítélkezés és a mindent 
egyaránt fontosnak valló szeretetteli türelem, mindkettő a halál jegyében. Ezek a 
motívumok határozzák meg szinte teljes terjedelmében a költő utóbbi — sajnos, 
egyúttal utolsó — éveinek lírai termését. Hol a mindenségről, a hamar elillanóról 
állít össze teljességre törekvő leltárt, a tenger minden egyes habját versébe igézni 
igyekvőn, hol pedig az „ítélet nincs” filozófiáját fogalmazza meg:

Szándékom , szá n d é k o m , szá n d ék o m ;  
cselekedetem , c se le k ed e tem , cse lek ed e tem ;  
m ik én t m ás s z ó v a l  m ondom , 
m á s is.

C selekedetem , c se le k ed e tem , cse lekede tem ;  
em lékezetem , e m lé k e ze te m , em lék eze tem ;  
e z  is  kettő .

íté le te m ,
m á so k  fe le t t  í té le te m  
nincs.

„ D a l” : C sak  annyi m e leg e t, 1968. 122.

Ahogyan egyre központibb élményévé nőtt a halál közelsége, úgy hullottak ki 
költői repertoárjából a korábbi, az élet szépségeit problémátlanul dicsőítő, mókussal- 
egérrel virtuóz levelezést folytató versek. Még régebbi, az ötvenes években tanúsított 
költői magatartásával és általában az „elkötelezett” költői pózával egyszersminden- 
korra leszámolt az „Arión és a delfinek” című allegorikus önéletrajzi oratóriumában. 
Megnövekedett költői morállal utasította el az alkatától és meggyőződésétől idegen 
lírai szerepeket, és így sikerült visszatalálnia igazi, ifjúkori „homo aestheticus” mivol
tához. Legszeretettebb magyar mesterének, Kosztolányinak nyomdokain eljutott a 
póztalan, igazi hősiességhez. A halál ellen vívott féléves heroikus, sőt, mitikus küz
delme saját magára nézve is beigazolta azt, amit a „Száz sor a testi szenvedésről” 
költőjéről írt : „Csodálatos, hogy ez a  játék valóban megvigasztal, hogy vigasztalta 
őt magát is. (— — ) A szavak varázsa, a játék öröme halálos ágyán sem hagyta el: 
„Levert volt — kapott egy kevert port” — írta le az utolsó napokban. „A lantot, 
a lantot szorítsd kebeledhez, ha jő a halál” — zengte Arany. Kosztolányi lantja
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Hermész lantja volt, a furfangos, virágzó énekű, álomvezető, tehéntolvaj csecsemő
istené, mert ezt a hangszert „a tanult játékos lágyan pengeti, könnyen s nem kínos 
fáradsággal : de ha egy tanulatlan — nagyhevesen hozzáfog, s úgy kérdezgeti, annak 
— céltalanul felel, ingadozó hangon hamisan szól” . Az 6 kezében a lant sohasem 
ingadozott („Kosztolányi” : Lágymányosi istenek, 1967. 208—209).

Alapmagatartása tehát : lét és nemlét azonosságának, állandóan egymásban-jelen- 
lévőségének, elválaszthatatlanságának tudatos vállalása és felmutatása. Ez „az igazi 
magány, a bánat” , amely azt sugallja,

hogy lét és nemlét azonos. De erre 
szükség se volt. Mert ezt jó l  tudtad, akkor 
még tudtad, nyomorult. K i csak azóta, 
csak később, csak a mérhető időben 
kezdted el e kettőnek tébolyult 
és kicsinyes különválogatását.

(„Az igazi magány. 7.” , Csak annyi meleget, 111.)

Egész élete és költői pályája kettős vonzáskörben zajlott és bomlott ki : az egyik 
gyermek- és ifjúkora mestereinek, a „lágymányosi isteneknek” köre; a másik igézete 
ifjúkorától haláláig tartott, ezek az„olümposzi istenek”, az antik költők. Költészeté
nek eme végső szakaszára is mind a kettő rányomta bélyegét : az agyműtétét szenvtele- 
nül pontos naplóba halhatatlanító Karinthy és a halálarccal bohócálarcát szembe
szögező Kosztolányi éppen úgy, mint a halál és élet legbelső kötelékeit bogozható 
öreg Euripidész, vagy az elmúlás szomorúságát egymásra villantott végtelen állókép- 
sorozatba oldó Firdauszí. Mindenekelőtt és mindenekfölött azonban a legnagyobb: 
Homérosz. A „Lágymányosi istenekkel” azonos köntösben megjelent — csupán az 
ifjonti zöld helyett a költőt Berzsenyi és Füst Milán rezignált pátoszára emlékeztető 
barna színű borítóba burkolt — kötet, a „Kalauz Homéroszhoz” egytestvére előd
jének. Ott nyíltan beszél azokról a szálakról, amelyek Platónon keresztül Karinthy- 
hoz, Karinthyn keresztül pedig Platónhoz fűzik, eltéphetetlenül. Ott megtudjuk, hogy 
Kerényi Károly „Sztemmája” ajándékozta meg Homérosszal, és e társaság nélkül 
ugyanúgy nem az lett volna, aki, mint — teszem — a Nyugat és Babits nélkül. 
(Ha már Szentkuthy Miklós blöfföléssel és csalással vádolja Kerényi „miszticizmu
sát” , legalább a kritika elhatárolhatná magát az efféle alaptalan vádaskodástól, 
ahelyett, hogy — mint olykor előfordul — még kontrázna.

Minden nagy fordítói életmű két korba mutat, két korszakot reprezentál: a fordí
tott műét és a fordítóét. A klasszikus magyar Homérosz megalkotója, Devecseri 
Gábor sem bújhatott ki a bőréből: hősei azlda-hegy lejtőjét ugyanolyan jól ismerik, 
mint a Gellérthegyét. Maximális hűséggel, minden anakronizmus ellen verekedve.

A „Kalauz”-ban foglalt tanulmányok, esszék, elemzések, kritikák, elő- és utó
szavak, fordítói műhelyvallomások így nemcsak szerzőjük klasszikus filológusi ké
szültségéről vallanak, hanem nélkülözhetetlen kommentárt nyújtanak saját versei 
filozófiai kérdésfeltevéséhez. Nagy, apparátussal is megtámogatott Homérosz-tanul- 
mánya túlnő a saját maga által szerényen megjelölt célon. Nem csupán a homéroszi 
„mozaikkövek”, „epikus egyszavak” valódi természetét világítja meg több évtizedes, 
soha nem lankadó gondú fordítói munkája alapján, hanem elemzések révén megveti
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az alapját az eposzok egészének átfogó, strukturalista színezetű vizsgálatához. Több 
megfogalmazása egyértelműen erre utal: „Az eposz több, mint történeteinek összes
sége. Az eposz az, amit maga az összesség jelent” (68). Meg is jelöli ezt a jelentést, 
amely nem valaminek a tükrözése, hanem teremtés : a  társadalom megteremtése (143). 
A Northrop Frye eposzelméletével meglepően egybecsengő, mégis különböző meg
állapítás, sajnos nincs eléggé kifejtve. Mivel a magyar szakirodalom sommás irodalom- 
történeti tárgyalásokon és hasznos részlettanulmányokon kívül még nem hozott létre 
igazi Homérosz-műelemzést, szívből sajnáljuk, hogy Devecseri sok ezer cédulája 
már nem szolgálhat alapul tervezett és ígért monográfiájához, Homérosz versmű
vészetéről (108). E poétikai tanulságokban igen gazdag Homérosz-tanulmány mellett 
a kötet két másik tartópillére a Bakkhánsnőkről és a Sáhnáméról szóló. Az utóbbi 
(és időben a korábbi) hallatlanul finom rokon-érzékenységgel reagál Firdauszí klasz- 
szikusan rezignált időélményére; egyúttal kommentárja és keletkezéstörténete egyik 
legszebb fordításának. Az előbbi szintén fordítás testvérmunkájaként született: 
a szenvedés kérdését központjába állítva, költői érzékenységgel, helyenként talán túl 
sok költői szabadsággal értelmezi halál és erotikum, halál és halhatatlanság mítoszait, 
miközben alaposan megvilágítja Euripidész alkotói, anyagkezelő technikáját is. Befe
jezésében egyúttal előrevetíti a „Bikasirató” tematikáját: a tragédia nem a kecskére/ 
szóló ének: hanem magának a halálra szánt áldozatnak, az ember-baknak éneke. 
Ahogyan az euripidészi életművet látszólag meglepően, valójában mélyről fakadó 
következetességgel fejezi be a bakkhoszian eksztatikus, halált és őrjöngést mégis 
mindvégig racionálisan mozgató Bakkhánsnők, akképpen Devecseri Gábor magától- 
értetődően hermészi, időnként sikertelenül apollóni ambíciójú életműve saját belső 
logikáját követve talált rá Dionűszoszra.

És jutott általa, vele tényleg Apollónhoz. A betegágyon írt éteri tisztaságú versek, 
a „Thamosz”-szal Mozart körül repülő hang a visszanyert egyensúlyról, az immár 
minden szenvelgéstől, minden bizonytalanságtól, epigon ízektől megszabadult, magát 
kiforrott emberségre, szinte halálon túli lírai magatartásra vallanak. A homéroszi 
birkózással eltöltött évtizedek kifelé fordított, poétikai-filológiai tanulsága: az „egy- 
szavak”, az állandó formulák mélyebb jelentésének és funkciójának felismerése; 
belső, lírai nyeresége pedig: az idő titkának megfejtése, egymásmellettisége és egy
másutánisága, múlandóság és örökkévalóság szörnyű és megnyugtató dialektikájá
nak költői megtalálása és hasznosítása.

. . .  Homérosz átvette Hermész varázspálcáját : és életre-halálra fölesküdt hívét 
szelíden átvezette az árnyak birodalmába. (S zé p iro d a lm i K iadó, 1 9 7 0 )

Szörényi L ászló

A líra ú j r a t e r e m t é s e
— K o rm o s  István : S ze g é n y  Y o rick  —

A líra, megszületésének pillanata óta, kiélezetten egzisztenciális műfaj ; s ha vannak is 
korok, melyeknek szerencsés konstellációjából természetesen fakad a katexochén 
líra, a dal spontán egyértelműsége, zaklatottabb időkben minden költészet élet-haláí 
küzdelem, létkérdés, a lírát szinte képről képre, sorról sorra újra meg kell terem
teni.
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Lassan száz éve, hogy megrendültek a tárgyak és fogalmak összhangzattanának 
klasszikus szabályai, s rá az újabb esztendők kétségbevonták, vagy még inkább: 
idézőjelbe tették az elkülönült tárgyak érzelmi és valamelyest jelentéstani egyértel
műségét is; ezért aztán, szemben a toposzok hierarchikusan rendezett és erős evokatív 
erejének boldog korszakával, bármely elem is ma már csak minimális rezonanciát 
képes kelteni.

Pedig a líra, a személyiség szóvá és kifejezéssé alakulásának folyamatában, minde
nekelőtt a feszültség műfaja. A versben joggal keressük vissza a költő személyiségét, 
az alkotó azonosul a művel : minden költészet éppen ezért létkérdés. Az ilyenfajta, 
eruptív azonosulás viszont csak pólusainak, a személyiségnek és a kifejezésnek bizton
ságán nyugodhat; a modern tudat pedig mindkettőt kétségbe vonta.

Másfelől persze, jól tudjuk, s jellegzetes módon újabb elméletekből tanultuk meg, 
hogy a személyiség nemcsak azonosulás, hanem szerep is, a kifejezés pedig nem csu
pán egyértelműség, de egyszersmind paradoxon. Thomas Mann iróniáról szólna; 
ismerjük azonban más formáját is, a játékot, mely a legalapvetőbbtől, a nyelvi szfé
rától az univerzum felforgatásáig, a groteszkig terjed. S ahogy a modern tudat két
ségbevonta a lírai ihlet legfontosabb meghatározóját, a pillanat öröklétének hitét, 
vagyis lehatárolta és idézőjelbe tette magát a kifejeződő érzelmet is, a szerep és a já 
ték egyre nagyobb fontosságot nyert. A dal lehetőségei nem szűntek meg, de alap
vetően megváltoztak, a kor nem néma, de a huszadik század Orpheusza „karcos 
torokkal” dalol.

Kormos István életműve, melyet e kötet majdnem hiánytalanul magába zár, foly
tonosan ismétlődő kísérlet a kifejezés különböző gyűrűiben — évgyűrűiben — a dal 
újrateremtésére. Irányát történetileg is könnyű meghatároznunk : Erdélyi, pontosab
ban az általa kezdeményezett magatartás és vers-eszmény felől indult, pályájának 
jelentős részét erdélyis hangulatok újrafogalmazása uralja, s kísérlete annál izgalma
sabb, mert ha egyéni ízzel is, de egy végső soron zsákutcának bizonyult lírai közelítés- 
módot törekedett feleleveníteni és igazolni. Az eszményt és a magatartást, a szegény- 
legényidill s az önmagát, önnön ihletét kétségbe sose vonó spontán közlés eszményét, 
a semmit és mindent birtokló harmadik fiú magatartását, aki egy szál patyolat ken
dővel indul a világba dalolni és hódítani, a zavartalanul szép vers tisztán érzelmi ihle
tét kezdetben alig érintette. Dalok ezek, melyekben a lírai megszólalás puszta ténye, 
belső és külső ritmusa fontosabb szinte esetlegesnek tetsző közvetlen tartalmuknál, 
harmóniájuk sértetlen, hisz poétikájuk mindegyik elemét a népi képzetvilág és for
málásmód alapkincséből meríti.

Bizonyos persze, hogy már a fiatal Kormos sok szempontból eltávolodott az 
I b o ly a le v é l példájától. Erdélyi kötete végső soron mégis a nemzeti költészet és meg
újításának igényével íródott, saját magát mint típust és eszményt fogalmazta meg, s 
még Sinka erősebben rokon hangú alkotásait is jellemzi bizonyos epikusság, sőt 
példázatszerűség. A D ülöngélün k  (1947) versei viszont egyértelműen, ha úgy tetszik: 
felelősség nélkül szubjektivek, Én-líra, melynek önközlését több belső balsejtelem és 
ború is árnyalhatta, képhasználata pedig, nyilván József Attila és főként Sinka köze
lebbi hatására is merészebb lehetett.

Az első igazi fordulat azonban a későbbi években történt, mikor világossá vált, hogy 
a „naiv” dal, a diszharmónián inneni harmónia, a személyiség problémában, mert az 
irodalmi tudat anyanyelv-alaprétegére épülő önkifejezésének lehetősége emberileg
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megszűnt, s így esztétikailag is kiürült, a dalt már csak más síkon lehetett újraterem
teni. A hajdani füzet verseit Kormos majdnem mind átvette gyűjteményes kötetébe, 
de lényegileg ugyanazt a hangulatiságot és ugyanazt a hangulatot kívánva megfogal
mazni, tökéletesen átírta őket. Távolról tekintve az összkép nem változott: egylen- 
dületű hangulat vetődik ki bennük; ám a portrén a stilizálásnak már szándékát is 
érezhetni, a játék nemcsak azonosulás, hanem distancia is, miként az irónia sem 
fordul vissza már teljesen önmagába, az önmegnevezés és a fekete humor motívumai 
árnyalják. Képkincsében, bár műveltségelemeket is felhasznál, alapjában továbbra is 
a népiességre épít, képeinek struktúrája gondosan lekerekített észárt; a naiv valóság
hoz kötöttséget, a közvetlen tárgyi elemeket azonban következetesen kiszűri, illetve 
spiritualizálja, s még azok a versek is, melyek tartalmi problémátlanságukat átmen
tették, a népi látásmód egy másik rétegét, a merész, szürrealisztikus képalkotást te
remtik újra. így aztán minden, az egyes elemek is, s központjukban a poetica perso- 
nalita, még lehatárolt mértékben ugyan, de szándékoltan fiktívvé válik, erősebben 
érzékeljük a lírai közlés eredendő többértelműségét. A személyiség és a kifejezés 
között megnő a távolság, mégha a hagyomány, a hangulat és az intonáció biztosít
ják is a dal egységét.

Majdnem hogy ellenére a külső és belső körülményeknek, az ihlető alapmagatar
tás lehetetlenségének, sikerült tehát a dalt újrateremtenie, — de már egy másik réteg
ben, közelebb a szerep-lírához. A szerep pedig, jól tudjuk, nagy lehetőség, de veszé
lyes lehetőség; felszabadítja a kifejezést, de szigorúan lehatárolja. Az a szerep pedig, 
melyet Kormos, ha kitágítva, sőt néhol mintegy belülről megkérdőjelezve is, folytatni 
törekedett, történetileg épp azért bizonyult — nem elvileg, de a mi korunkban — zsák
utcának, mert túl sokat áldozott fel a dal zavartalan hangulati egységéért, s kénysze
rűen kiszorította, illetve megszüntette a személyiségnek és élményvilágának meghatá
rozó elemeit, karaktervonásait.

A válság és az átmenetiség esztendei ezek Kormos lírájában, a szónak nem közvet
len tartalmi, s még csak nem is esztétikai, hanem a műalkotás, a vers társadalmi és 
ontológiai szerepét-értékét érintő értelmében. A vállalt, de már idézőjelbe tett sze
rep hiteléért belső s egységes érzelem, illetve magatartás többé nem kezeskedik, az 
alkotás autonómiáját a megformálásnak, vagyis a kifejezésnek és a játéknak, néhol 
pedig magának a nyelvnek bravúros tökélye biztosítja. A költemények egészen meg
lepő mértékben elszemélytelenednek, leíró versek és portrék, leginkább úgy mondhat
nánk, modern, szép és szellemes lírai zsánerképek sorakoznak egymás mellé, majd 
számuk hirtelen megritkul, 1949 és 1956 között minden évre csak egyetlen vers esik.

Igaz, ezeknek java része, legfőképp a két emlékező költemény, az A tla n t is z  és a 
T estvérek , mellettük pedig a C iterá zó  a sszo n y o k  asszony- és életmítosza, a F ehér  
virág  majdhogy Stormot idézó'en rezignált szépségű diszharmónián túli dala, 
s — kicsit fonákjáról — egy groteszkbe hajló dal is, a M eg m ére tté l már a líra 
újrateremtésének harmadik váltását szólaltatják meg. Hatévi teljes hallgatás után 
Kormos, talán egy kicsit oldottabban, inkább hozzákötve egy-egy konkrét életmoz
zanathoz s néha csak egy szépen kidolgozott hangulatképpel, de ezt a hangot foly
tatja; 1949 utáni költészetét életművében egységes szakasznak tekinthetjük.

E korszak kulcsfogalma: a mítosz. Kormos önnön életének mítoszát, vagy hogy 
hangvételéhez közelebb legyünk: meséjét, e mese egy-egy csomópontját és szép pilla
natát fogalmazza versekbe. A mítosz pedig az eszmény iszerep: azonosulás és distan-
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cia állandóan vibráló egysége egyazon, akár dalszerű hangulaton belül; játék s még 
inkább kimeríthetetlen lehetősége a játéknak, melynek elemei s köztük elsősorban az 
ősi formavilág és kifejezéskincs beáramló motívumai, itt már jelentésallúziók terhét is 
viselik, akaratlagos teremtés, de enharmonikus világa, ahogy a N a kon x ipán  versben 
pontosan végigkövethetjük, magát az alkotót s az alkotói folyamatot is beépíti 
autonóm  rendszerébe. A személyiség — és a személyesség — így teljes érvénnyel 
visszatért Kormos lírájába, de úgy, hogy egyszersmind tökéletesen fiktív is, a lírai 
ihlet, maga az érzelem egyszerre hordozza — romantikusan képzelt — időtlenségét és 
— ma jól ismert — pillanatnyiságát, a másik póluson pedig a kifejezés akként vet 
számot minden megnevezés sokértelműségével, s végső soron értelmetlenségével, 
rezonancia-nélküliségével, hogy közben valamennyi jelentéslehetőséget érzékelteti. 
A játék  és a valóság között nemcsak elmosódnak a határok, de maga a szembeállí
tás, sőt a fogalompár is értelmét veszti, a távoli, majdhogy kalandos régiókban létre
jövő alkotás, mondjuk ki bátran, realista hitellel szólal meg, a mesebeli kendő semmit 
nem fakult, de valós vér színezi pirosra.

Adorno szerint a líra Auschwitzcal véget ért : megtörténtét az emberi tudat az em
beri történelmen belül nem heverheti ki. Azóta mégis ismerünk életműveket, melyek 
a „naiv” dalt törekszenek újra megszólaltatni, míg a másik póluson költők a líra meg
szűntének poézisét vállalják. A líra igényének és felismert lehetetlenségének kettős
ségéből azonban, Kormos pályájának tanúsága szerint, csak a mítosz jelenthet ki
utat.

De ez a mítoszf ismétlem, önnön életének meséje: egzisztenciális mítosz; ezért 
születhetett belőle újjá a dal s a szereplírán belül is megrendítő költészet. Nyilván, 
mint minden szerepnek, ára is van. Hiszen bármennyire képes érzékeltetni az ellent
mondásokat, melyekből született, egészében véve lírává old valamit, ami végső soron 
mégsem feloldható; egy önmagát igazolni tudó költészeten azonban végképp nincs 
okunk szándékától idegen törekvéseket számon kérnünk.

A dal, és a dalt teremtő személyiség eszményét ugyanis Kormos, miközben átélte a 
megváltozott körülményeket, s a helyzet maga talán inkább erősebb gondolatiságot 
inspirálhatott volna, mégsem adta fel: „Gutaütött gyökerek görcse / leomló löszoldal,/ 
vicsorító lókoponyán / tamburázok tollal” . Hozzáköti a formálásnak, magának a 
kifejezésnek mindent átható, elsődleges élménye, a fantáziáié — asszociáló leírások 
alkotói öröme : sok fájdalommal teli mítoszának soraiban színek, képek, tárgyak és 
mozdulatok önnön maguk sokaságában és társulásában is örömüket lelve, csak a 
lírának adatott szépséggel és — hadd írjuk le ezt a szót is — bájjal ragyognak föl. 
S hozzáköti mindenekelőtt, a gondolati megközelítés bármilyen lehetőségével szem
ben, személyiségének alapvető és meghatározó élménye, a hangulati visszatekintés és 
képzelet klasszikus lírai szituációja. Verseinek szándékoltan és hangsúlyosan fiktív 
világa, melynek ön-mítoszába műveltséganyag, tárgyak, a Biblia, utcanevek, mesei ké
pek és természeti jelenségek egyaránt beleépülnek, végső soron a leghagyományosabb 
lírai tartalmat közli, életének egy-egy szűkebb vagy tágabbkörű pillanatát eleveníti 
fel. Érzelmi-hangulati invokációjukban ezért nyerhet egy mozdulat, egy kiáltás, egy 
arc vagy egy távoli kép-asszociáció jelképes érvényt és erőt. Legmélyebb verseiben 
(S z e g é n y  Y o rick ; T en g erm ély  ; S zé lh á z, nincs f a la )  a mítosz és az élet folyton egymás
ba vibrál, azonosul, a fehér kendőn átütnek a vérfoltok.

Ekként sikerült — Kormos egyik versére alludálunk — a Don Quijote-i vállalko-
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zás: újra megteremtette a lírát, — a múlt, egy mítosszá növesztett szerep közegében, 
melybe bele tudta építeni a hajdani eszmény feladásának gesztusát és fájdalmát is. 
Az elvesztés és az elveszettség lírája ez, mítosza azt idézi fel, ami már reménytelenül 
nem az övé, a mindent birtokolni született harmadik fiúé: ha csak közvetlen tartalmu
kat tekintjük is, új korszaka verseinek legnagyobb része valaminek a meg-nem-létét 
dalolja.

Az önmagát kétségbe nem vonó ihlet a jelenben már nem tud megszólalni. A ka- 
texochén dalt, a jelennek és valóságos közegének feltétlen vállalását fel kellett adnia; 
az 1949-ben keletkezett A tla n tis z  innen tekintve líratörténeti fordulatot jelez. S fel
adta ezzel, hamarabb, mint bárki is nemzedéktársai közül, sőt a népi ihletésű magyar 
költészet és filmművészet éppen most látszik legerősebben küszködni e konfliktussal, 
a rím és a ritmus hegemóniájának, a mindig lekerekített és poenre csattanó képeknek, 
szakaszoknak, a látványosan szép műalkotásnak eszményét is. Helyébe vállalta a 
vers egészében való teremtést: kedvvel halmozza és ragyogtatja fel képeit, mégis, 
ha kiszakítva idéznénk ó'ket, talán túl sokat is vesztenének hatásukból. Legjobb 
verseiben pedig a formálás és a kifejezés gyönyörének mindvégig megőrzött lírai 
alapérzetén, eleven és teremtő ihletén belül, egy durvább öntetű, ősibb népiességre 
és a szürrealizmusra támaszkodva vállalta a negatív megnevezések, a fogalmi képek, 
a szándékolt sutaság, a montázs-szerkezet, a hangulattörések, a tüneményképek ir
realitásának és tagadásának érdesebb szépségét is.

A dal megszületett, de a 20. század Orpheusza „karcos torokkal” dalol, gégéjét 
véres kendő övezi. (S zé p iro d a lm i K ia d ó , 1971)

PÓR PÉTER

P Á K O L I T Z  I S T V Á N

del
Pákolitz István már 1944-ben Irt a tartalom
forma szempontjából hibátlan verset; első ön
álló kötete mégis 39 éves korában, 1958-ban 
jelent meg (S z ü r e t) .  Ezután gyors egymásután
ban sorjáznak verseskönyvei: F ény é s  Á rn yék  
1962, E sti d a l 1963, M e ssze n é ző  1965, A m i lehet 
1969. 52 éves, amikor válogatott versekkel 
jelentkezik ( J e l  1971).

A kötet anyagát húsz esztendő (1948—1968) 
terméséből állította össze. Miért 1848 a kezdő 
év? Miért nem 1944? Azt gyanítom, hogy a 
költő helyes érzékkel ismerte fel, hogy ez idő 
tájt érlelődött meg benne alapélményének, „ a  
so k a k ra  sza b o tt so rs” kifejezésének a szándéka. 
Ekkor érlelődött — ugyanis Pákolitz egész köl
tészetében érzek bizonyos küzdelmet, vonako

dást és valami kétkedést is —, vállalhatja-e, 
vállalja-e a gyermekkorban gyökerező önma
gát. A késői indulás is az alapélmény kései ki
bontakozását jelzi. Pákolitz István alapélmé
nye ugyanis a kisvárosi, falusi szegényemberek 
„ tágasabb  v ilágba  a b la k o t nem  n y itó "  sorsa. 
Vér szerinti és szellemi rokonai azok a kis
emberek, akik teljesítik feladatukat, akik vál
lalják és leélik életüket, akik nem, vagy alig 
értik világukat, akik ösztönösen elfogadják a 
tudatukra szabott erkölcsi, világnézeti, politi
kai nézeteket, az uralkodó szokásformákat és 
normákat; akik ha lázadoznak is, csak ön
magukat emésztik, akik 1945 után éppúgy 
nem látták a történelem mozgásának az irá
nyát, mint a felszabadulás előtt. Ennek a tár
sadalmi rétegnek a sorsa szólal meg Pákolitz 
lírájának legjobb darabjaiban. Pontosabban: 
majd akkor szólal meg, amikor a költő meg
érti alapélményének a lényegét, amikor megérti 
ennek a rétegnek, ennek a tudatformának tár
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sadalmi, történelmi meghatározottságát, ami
kor a változás pillanatában, elmozdulásban 
látja, önmagán keresztül, saját fejlődésében éli 
és haladja meg, győzi le ezt a fajta „sokakra 
szabott sorsot”, amikor feldereng benne egy 
új, egy más sors, ami szintén sokakra szabott; 
amikor rájön, hogy a gyermekkorban vérévé 
vált világ elmúlóban s egy új van születő
ben.

A régit maradéktalanul költőivé tudja élni 
Pákolitz, az újat még csak didaktikus elemek
kel, tűnődésekkel, aggályokkal teli figyelmez
tetéssel szemléli. Innen kötetének, költészeté
nek egyenetlensége. Ez az egyenetlenség azon
ban nem formai, nem a mesterségbeli tudás 
hiányosságának a következménye. Pákolitz 
kitűnően tudja a dalt, a mesterszonettet, az 
impresszionista leírást és a tájképet, a lebegő, 
szürrealisztikus szabadverset, a balladát, a 
disztichont; a képet, ötletet viliódzó négysorost. 
Emberül is tud mindig, politikaiul és maiul is. 
Poétái ereje azonban a versképző élménynek 
megfelelően ingadozik, akár köz-, akár magán
életi témájú versről van szó. A J e l  című kötete 
egyszerre mutatja az alapélmény és a szórt vagy 
mozaikélmény verssé válását. Alapélménye 
meghatározza ugyan gondolatiságát, közéleti 
lírájának elkötelezettségét, szerelmi vallomá
sainak etikumát, de az emberi értékek gyakran 
nem válnak költői értékekké.

A korai s a későbbi ciklusokban is sokszor 
csak pillanatnyi indulatból, ötletből, kulturá
lis vagy utazási élményből születik a vers. 
Közéleti verseiben van valami megkapó naiv- 
ság, egyfajta túlzó egyszerűség, már-már 
prózaiság. Informatív, tudatformáló szerepü
ket tekintve rokonszenvesek ezek a költemé
nyek, akár az erkölcs (U tó p ia ? ,  H á t így, 
B é k é t! ,  H ű sé g ) , akár a karrierizmus (N o te s z ) ,  
akár nemzeti ünnepeink méltó megülésén medi
tál ( Ü n n e p ) . Jóllehet Pákolitz tudatosan töreke
dett a közvetlen szólásra, a prózaiságra, a köl
tői erő csökkenésére akkor is figyelmeztetnie 
kell a kritikának. Éppen a helyeselt irány, tar
talom, célkitűzés, a tudatformálás hatékony
sága érdekében jelzem a megvalósulás művészi 
fogyatékosságát. Nem a „díszítő eszközöket”, 
a versforma bravúrját, a gondolat vagy kép 
különösségét hiányolom, hanem az elmaradt 
varázslatot: a kisvilág prózájának maradék
talan költőivé élését. És éppen ez a költői te
matika, arreÉben mai líránk az 1946-51  
közötti izzás után (Juhász, Nagy, Simon egy- 
egy remekére gondolok) alig alkotott emléke
zeteset. E téren, ma költőnőink lírája ígéri a 
legtöbbet.

Mert a fasiszta barbárságot megjelenítő mes
terszonett leírás- és látomásbravúrjánál (D e  
p ro fu n d is )  többre értékelem a P á sk a  hat 
háromsoros versszakát. Itt ugyanis a verskép
ző élmény egybeforradt az alapélménnyel, a 
legszemélyesebb az általánossal, az egysze
rűség, a prózaiság a csak így elmondható ere
jével és fényjelzésével úgy idézi a Lefkovics- 
gyerek tragédiáját, hogy egy egész történelmi 
korszak jóvátehetetlen brutalitását éli újra az 
olvasó; s félelmes momentóként elevenedik 
meg benne az elhurcolt zsidó kisfiú törékeny 
alakja. A prózai tényfelsorolás, a biblikumi 
vonatkozások, az emberi, közéleti tartalom 
költészetté humanizálódik; a sokakra szabott 
sors: az emlékezőé s az áldozaté; a tiltakozóé, 
a gyermeké és a megidéző költőé: bonthatatlan 
egységgé szervül.

Amikor az alapélmény jelenik meg Páko
litz versében, akkor szavai mélyről jönnek, 
egyszerű kifejezései is izzanak, a tárgyi és 
érzelmi emlékezés, az azonosulás és a külön
bözőség elmozdulásai, a megértés és a szeretet, 
az önvád és a tiltakozás, a más lehetőség belső 
jelzése, vibrálása különös melegséget, lágysá
got, gyengédséget s mégis erőt ad a költe
ményeinek. Már ilyen a F ény és á rn yék  (1948 -  
1956) ciklus T ekercs című verse. Még a fiatal 
költő alkotása. Ott látjuk József Attila szel- 
lemujját (Mama, Anyám), de már érezzük az 
egyéni érzés, gondolat erejét, amely Pákolitz 
egész költészetének a tónusát meghatározza. 
Emlékképekkel indul a vers. Egy félredobott, a 
fej és a kosár közé helyezendő tárgy, a „színes 
posztóból összevarrt tekercs” indítja az emlé
kezés folyamatát. Majd az anya terhet vivő 
alakja elevenedik meg szemünk előtt, érezzük a 
költőben támadt keserűséget a megmásítha
tatlan sors miatt, megnyer a múltat vállaló 
magatartása s merész eltérése József Attilá
tól. Pákolitznál nem a mama, hanem az em
lékeit, az alapélményét vállaló költő alakja nő 
látomássá, az ő fején válik „szent glóriává” 
az „avitt tekercs”. Az emberi érték költői 
értékbe csapott át, kitűnő önjellemzést reme
kelt.

A gyermekkor élménye a S z ig o r la t (1963 — 
1965) ciklus darabjaiban szólal meg ismét. Az 
A n yá m  k é p ére , a H á lyo g  és az Ö lbe  le t t  k é z ze l  
már jelentős költői fejlődés eredménye. Tö
mörítő erővel idéznek sorsot. A M enn ybem en e
te l már egyszerre a megértésig azonosuló be
mutatása és belülről jövő kritikája a vallásos 
életfelfogásnak. A misztikus élmények hu
manitása, a bibliai stílusfordulatok művészi fel- 
használása teremt ezekben a versekben költői

46



értéket. Pákolitz e törekvésének szép példája 
az Ú rvacsora  is, amelynek gondolati íve egy 
halászléfözés kapcsán összeköti a létet és a 
nemlétet; a legemberibb nekrológot: „SZE
GÉNY EZT HOGY SZERETTE úgy 
csengeti össze a legmisztikusabb bibliai sor
ral: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”, 
hogy még a tipográfia is gondolatot hordoz. 
S ez nemcsak más, de több is, mint egy bibliai 
jelenet profanizálása, amely kedvenc témája 
volt a nyugatosok egy csoportjának. Népi 
arcú, humánumú misztikum jelenik meg 
Pákolitz Ú rvacsorájában , s ennek a stiláris 
eszköze a bibliai fordulat. E törekvésével 
rokon a bibliai történetek feldolgozása is. 
Ezek azonban nem azonos értékűek. A korábbi 
keletkezésű M agdolna  például csupán archai
záló modorban újrafogalmazza a bűnbánó 
asszony alakját, s kissé terjengősen is, mint a 
P ilá tu s  m onológja a k ézm o sá s  e lő tt . A S z ig o r la t  
(1963 — 1965) ciklus e témájú darabjai már jelen
tős gondolati és költői fejlődésről tanúskodnak 
(C e ts ze m á n é , P é te r ) . Ezek már nem példáza
tok, nem moralizálások, a stílus sem archali- 
zált: örök emberi magatartásokat mutatnak fel 
a múló idővel dacolni tudó formában.

Pákolitz lírája élményköltészet. E megálla
pítást akkor is jellemzőnek érzem, ha tudom, 
hogy minden lírai mű alapenergiája az élmény. 
Az alapélmény értékét tartalmának mélysége és 
tágassága adja. Az, hogy mozdul-e benne az 
egyénen túlmutató, egy nagyobb közösség, 
nép, ország, világ, kör alapérzése, élménye. 
Egyszerűen szólva, mindaz, ami „a levegőben 
van”, amit öntudatlanul hordoznak magukban 
a szólni nem tudók. A személyes vallomást, 
látomást társadalmi érdekűvé és művészi érté
kűvé, az esetlegest szükségszerűvé csak az 
alapélmény teheti. Ez teremti meg a mű, a 
versekből összeálló ciklusok, a kötet egységét. 
Az alapélmény gondolatot hordozó volta, 
egyént és világot egymásba ölelő ereje a tehetség 
fokmérője. Ezért stílus- és formateremtő erejű. 
Ugyanis ez az alap hozza létre a maga felépít
ményét, megjelenési formáját. Ebből magyaráz
ható a világkép és az egyéni hang. És alapélmény 
nélkül nincs, vagy csak felszínes a gondolati 
összefüggés a versek között; egy-egy sikerül
tebb költemény pedig a formakultúra, az elsa
játítható költészeti technika kismesteri teljesít
ménye csupán. Összegyűjtött vagy válogatott 
verskötetekben éppen ezért az alapélményt 
és gondolatot, az összefüggést a legizgalma
sabb tanulmányozni.
(M a g v e tő ,  1971)

Cynolter Károly

JÓKAI A N N A

A l a b d a
Felemás érzésekkel teszi le az ember Jókai 
Anna új novelláskötetét. Helyenként, egyes 
novellákban vitathatatlanul jelen van az a 
drámai erő, sűrítettség, szigorú összefogottság, 
a gondolatok kegyetlenül következetes végig- 
vitele, amely a 4447  című regényt az átlag fölé 
emelte. Ez a pár novella azonban — sajnos — 
nem tudja kellőképpen ellensúlyozni a kötet 
lapos, semmitmondó történeteit, fonák meg
oldásait.

Melinda, A  labda  című kisregény főhőse, 
szerelmi és közéleti kudarcai miatt vidékre 
menekül. Itt először a természet, a „sziget” 
illúziójában próbál elbújni a világ elől, de az 
utánajön; a tevékenységben próbál azután 
feledést és nyugalmat találni, de ez a kísérlete 
is csődöt mond. Végül — pszichológiailag 
motiválatlanul — egy vidéki házasságban köt 
ki, egy semmitmondó, ripacsszerű figura 
oldalán.

Mi vajon a konklúzió? Meg kell alkudni a 
körülményekkel, a vélt vagy valóságos társa
dalmi realitásokkal, és a lehetőségeken belül 
kell tenni azt, amit lehet? Melinda fonák hős. 
Kisszerű, gyenge jellem, valamit akar, de maga 
sem tudja, hogy mit. Az írónő által teremtett 
szituációkban mégis ő képviseli a morált, a 
szocialista erkölcsiséget, kiemelkedik környe
zetéből a vidék korrupt és cinikus figurái között. 
Illúziók nélküli, valóságos társadalomrajz 
kerekedhetne ki a novellából, de ez is csak 
külsődleges jegyekben valósul meg. A hős ma
ga is csak formális ellentétben van a negatívnak 
festett környezettel: ő is csak saját életéi pró
bálja így-úgy helyrehozni; a közösségért 
való maga-feláldozása didaktikus, iskolás 
jellegű, s helyenként egy jótékonysági akció 
szintjére süllyed. Végül is: szatíra is lehetne — 
ún. keserű szatíra — a naiv, lelkes, fellegek
ben járó hősről és a cinikus, de a realitásokat 
képviselő környezetről, ha a szatíra eszközei 
jelen volnának. Az írói szándék azonban látha
tóan valódi hőst akar formálni Melindából, 
aki lassacskán minden illúzióját elvesztve — a 
társadalmon kívüliség lehetőségének, valamint 
a társadalomban való aktív részvételnek az 
illúzióját -  , szinte burleszkes fordulattal egy 
eleve rossz házasság újabb illúziójába kapasz
kodik, amely még magánéletében sem jelent 
megoldást. A burleszk viszont nem lehet szán
dékos: hisz agyoncsapja az addigi — bármely
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primitív — hős-környezet koncepciót. Végered
ményben nem lehet tudni, mennyire kell 
komolyan venni ezt a Melindát, sebeit nyalo
gató nőstény-e, vagy egy igazabb erkölcsiséget 
képviselő ember; a kettő persze nem zárja ki 
egymást, de egy novellában mindenképpen bi
zonyítékokat kíván.

Illúziók gyomlálása folyik a többi novellá
ban is. A családi élet illúziójáé például a 
C s a lá d i  k ö r  című, meglehetősen sablonos, de 
jól megkomponált elbeszélésben. A  M im ó za  egy 
fiatal lány illúzióinak elvesztését mondja el, aki 
hirtelen ráiön — miután összekülönbözik 
munkaadójával — , hogy az élet nehéz, és nem 
könnyű. A R ablóultiban  begyepesedett, léha, 
önző felnőttek idomítanak saját világukhoz 
két naiv, ártatlan fiatalt, — s bennük megvan a 
hajlam az idomulásra. A felnőttek társadalma, 
s az ifjúi eszmények összeütközése adja a 
novella konfliktusát — melyből természetesen 
az első kerül ki győztesen; mindez megint csak 
dőlt betűvel szedett, didaktikus szimbólumok
kal túlmagyarázva. A rablóultiban mindent 
szabad, — és a fiatal, naiv Babiczkyt, aki „a 
szabályokon belül tiszta logikával” szeretne 
kártyázni és feltehetőleg élni is — az öregek 
rövid idő alatt is feleségével együtt sikeresen 
korrumpálják.

Az illúziókról szól az utolsó novella is, a 
T é li  e s té k .  Itt viszont az derül ki, hogy illú
ziók nélkül az ember elveszíti önmagát, az 
illúziók teszik elviselhetővé az életet. A novella 
finom pszichológiai rajzát elhomályosítja az a 
végkicsengés, mely furcsa disszonanciát teremt 
a kötet többi darabjával is. Három régi osz
tálytárs találkozik össze — az egyik népszerű, 
„jólm enő” pszichológus; aztán Leila, az el
vált asszony, akivel a kutyánál is rosszabbul 
bánnak, de hódító démonnak hiszi magát; s 
harmadiknak a gyenge képességű, de becsületes, 
szorgalmas, családszerető Kulcsár. Szappanos 
mindkettőjüknek kizökkenti az életét. „Ki fut 
utánad, Leila? Senki, senki se fut, csak a szá
raz falevelek. Nulla vagy, Kecske. Porszem.” 
Leilát ezek a szavak ébresztik rá lassanként 
valóságos helyzetére, — de illúziói nélkül el
veszti a lába alól a talajt, megőrül. Kulcsár 
hirtelen elhiszi magáról, hogy többre hivatott, 
mint amit munkahelye és családja nyújt szá
mára; az ő illúziói itt kezdődnek, — a „teljes 
élet” utáni vágy végül egy teljesen értelmetlen 
szenvedélyben, a gyufacímkegyűjtésben éli 
ki magát, miközben szerencsétlenné teszi 
családját.

Ez a novella is felemás tanulságokat hordoz. 
A „teljes élet” végül is nevetséges vágyálom

ként jelenik meg, — és még Kulcsárt érezzük 
legigazabbnak, aki a tisztességes munkát és a 
családi életet szegezi szembe Szappanos szónoki 
megfogalmazásaival, aki teremtő erőről, tágas, 
korlát nélküli kapcsolatokról, dimenziókról 
szónokol, de maga is kisszerű figura, akinek 
a tévé képernyője jelenti a megdicsőülést. Az 
alkotó emberi élet, a teljességre törekvés lenne 
tehát a legnagyobb illúzió ezek szerint, — mind
annyian Leliknék vagyunk, aki öntudatlanul 
vegetál a világban, elborult elmével, s azt sem 
tudja, hol lakik. Nem valószínű, hogy az írónő 
ezt akarta volna mondani, — a novellákból 
viszont más nem derül ki.

Hiszen más, jobban sikerült novellái egé
szen mást sugallnak. Különösen a „Szép, 
kerek egész”, ami a küzdelem szinte teljes 
hiábavalóságáról szól egy magyaróra ürü
gyén, s mégis emellett dönt: tenni kell valamit, 
cselekedni, ha kerülő utakon is, megalkuvá
sokkal. És a „Koldusasszony meghódításában” 
is erről van szó : a teljességért meg kell küzdeni, 
de megéri, csak így érdemes élni.

Nem véletlen, hogy az írónő csak ezen az 
elvontabb, szimbolikus síkon tud pozitív 
választ adni erre a kérdésre. A társadalom mai 
szerkezete, a szocialista társadalom jelenlegi 
fejlettségi foka, a társadalmi munkamegosztás 
csak nagyon ritkán engedi meg az egyénnek, 
hogy munkájában teljességet találjon. Jellemző 
példa erre Kulcsár gyári munkája, ahol egy 
hipermodern gépet kezel, — két gombot kell 
felváltva nyomogatnia. A gyufacímkegyűjtés 
természetes és jellemző védekezés az uniformi
zált, lélektelen munkával szemben.

A munka elsődleges ösztönzője a pénz: 
mint például a M im ó za  autóablak-tisztító kis
lányánál, aki még a kiszolgáltatottságot is 
vállalja a kereset érdekében. A fantázia, az 
egyén kezdeményezőképessége nem bontakoz
hat ki, — ezt próbálja érzékeltetni a M a jd  k i
a la k u l perecáruslánya is. Viszont az is tény, 
hogy a kislány sem képes többre, mint perec
árulásra; Kulcsár is csak egy primitív, buta 
ember; Melindának pedig nincs elég erkölcsi 
ereje szembeszállni a körülményekkel, így kör
nyezete magába szippantja. Az eredendő bűn 
a társadalomban van — olvasható ki a novel
lákból — , de az egyénnek is még fel kell nőni 
ahhoz, hogy a körülményeket meg tudja vál
toztatni; a szocialista erkölcsöt a mindenna
pok gyakorlatában is realizálni tudja.

A kötet legjobban sikerült darabja — az 
előbb említett kettő mellett — a P ira m is  c. el
beszélés. Itt talál magára leginkább Jókai Anna, 
nem elvont téziseket illusztrál, nem filozófiai
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gondolatok didaktikus megfogalmazásával baj
lódik. Realizmusa, kitűnő társadalom- és em
berábrázolási készsége itt tudott leginkább ki
bontakozni. A társadalomrajz groteszkségében 
is reális, és napjaink valóságát tükrözi: a társa
dalmi hierarchia, a kizsákmányolás új képződ
ményeit festi erősen szatirikus színekkel. A ma
ga groteszkségében is keserű az összkép: az 
emberek igyekeznek egymást kihasználni, de

akiket kihasználnak, azokat sem kell félteni. 
Az írónő szándéka itt is, mint a 4447-ben a rá- 
ébresztés, a realitások szigorú, könyörtelen 
felmutatása a változás, változtatás érdekében. 
Kár, hogy a kötet jó pár elbeszélése ezt a 
szándékot nem tudja hitelt érdemlően bizonyí
tani.
( Szépirodalmi K ö n yvk iadó , 1971)

Erdődy E dit

KÓNYA L AJ O S

Kicsi a  világ
Változó korunk teremtette meg világszerte az 
életrajzok, önvallomások, visszaemlékezések 
divatját. íróik — bár a legkülönbözőbb céllal 
és szándékkal — kötelességüknek érzik, hogy 
elmondják önmagukról, korukról, kortársaik
ról azt, amit csak ők mondhatnak el, senki más. 
Tanúság és tanulságképpen: emlékművet,
szavakból. A szándék és az eredmény talán 
ebben a műfajban mérhető legkevésbé egymás
sal.

Mert mi az önéletrajz? Őszinte vallomás a 
korról, valamikori és ugyanakkor jelenkori 
önmagunkról úgy, hogy a legszubjektívebb 
vonatkozását is képes legyen oly módon meg
emelni a szerző, hogy az általános érvényű
vé, mindenkiről és mindenkihez szólóvá vál
jék. Hogy úgy érezze az olvasó: róla is szól, neki 
is szól az üzenet, amit a kezében tart. Ha ezt 
az általános érvényüséget nem sikerült elérni, 
akkor a mű nem lesz egyéb, mint életrajzi 
dokumentum, nem objektív, csak szubjektív 
vonatkozású értékekkel. Segítő kézikönyv egy 
majdani irodalomtörténészszámáraahhoz, hogy 
az Író pályaképét megrajzolja.

A két mérték között próbálnám elhelyezni 
Kónya Lajos önéletírását.

Változatos, érdekes gyermekkor egy vállal
kozó szellemű, kísérletező bátorságú családban. 
A földrajzi színterek, a társadalmi környezet, 
valamint a család belső változásai valóban 
érdekes témát tartogatnak a műhöz. Ez a 
nyersanyag, ez a lehetőség. A kritikust azon
ban az érdekli, hogyan váltja valósággá, emeli 
művé ezt a lehetőséget az író ? Ez a legfontosabb 
kérdés, ami a lényegre vonatkozhat — a töBbi 
csak a részleteket érintheti.

Ez a kötet tulajdonképpen egy megírásra 
váró életrajz első, bár talán legfontosabb része: 
a gyemekkoré. Annak a szűkebb családi és 
kissé tágabb (nem sokkal!) társadalmi kör

nyezetnek a leírása (inkább leírása, mint elem
zése), amibe az ember véletlenül születik bele, 
de ami fokról fokra meghatározza a világról 
alkotott benyomásait, világképének, nézeteinek 
kialakulását egészen addig, míg elindító kör
nyezetéből kilépve (de azt mindvégig magában 
hordozva) meg nem kezdi saját, önálló életét.

Kónya szigorúan ragaszkodik a történeti 
hűséghez, és amennyiben az események sok- 
ágúsága engedi, az időrendhez is. Ebből a kró
nikás szerkesztési elvből csak ott lép ki, ahol 
a teljesebb kép kialakításához szükség van rá, 
pl. apja portréjának felrajzolásánál. A sok kis 
történet selejtezése kerekebb egésszé tehette 
volna a müvet. Igaz, hogy egy ember életében 
a leghosszabb idő (szubjektíve) a gyermekkor — 
ez az életszakasz Kónyánál az átlagosnál vala
mivel tovább, 16 évig tartott, amikor belépett 
a tanítóképző intézet kapuján — egyben át 
egy új, az eddigitől merőben más világba. így 
a szubjektíve mindig hosszúnak tűnő gyermek
kort nála az objektív tények is meghosszabbí
tották, ezért még inkább le kellett volna bán
tani a felesleges, mert lényegtelen részleteket, 
mert rontják a mű belső arányait és erejét is. 
Legerősebb oldala viszont — ha csak felvillan
tott figurákon keresztül is — bizonyos magatar
tástípusok érzékeltetése: ezek kifejezőbbek a 
hűséggel felrajzolt eseményeknél, ezek a fel
villantott arcok kiragyognak a műből, túl
mutatnak önmagukon: morális tartásukkal, 
megőrzött emberségükkel szerénységükben is 
hősökké válnak.

Kónya Lajos egyszerűsége és tárgyához való 
hűsége az írói fegyelem és művészi alkotás 
ellenpárjaként jelentkezik ebben a könyvben: 
azt az egyensúlyt nem tudta megteremteni, 
aminek előfeltétele az előbb már említett 
selejtezni tudás is. Valahogy mindig azt a látást 
igyekszik felidézni, amit ott és akkor gyermeki
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szemével láthatott, mintha hiányozna moguléi 
mozgató, az érett író visszatekintő látása.

így is sugárzik belőle a melegség, amikor a 
kisemberek napjait felvillantja. Furcsa, ki
csinységükben is sokszor érdekes, esendő hősei
nek sora megindító. A szürke színek jellemzik 
ezt a világot. Legjobban mégis azok ábrázolása 
sikerült, akik egyéni színeikkel kiválnak ebből a 
szürkéből, pl. Lidi nénje gyakran visszatérő 
figurája. Ezzel ellentétben az érdekesebbnek 
szánt öngyilkos pap sorsát már nem sikerült 
olyan megrenditően kibontani, ahogy a cselek
ményből adódott volna.

A gyermekkor története elsősorban a szülők 
történetéhez simul. Kiderül, hogy fogékonysá
gát, érdeklődő kíváncsiságát, kezdeményező 
kedvét szüleitől, különösen kísérletező apjától 
örökölte — de talán éppen okulva hiábavaló 
próbálkozásain, megtanulta az óvatos önfe
gyelmet, szigorú, visszafogottságot is, ami gyak
ran az én áradásának és szabad művészi meg
nyilvánulásának is gátja, mesterséges vissza- 
fogója lett. Szigorú puritánsága nem engedi meg

az irónia, a humor fényűzését.Pedig talánéppen 
ennek az oldó hatása emelhetné a könyvet oda, 
ahová így csak néha, részleteiben emelkedett. 
Az így is kellemes olvasmány eseményei viszont 
elfedik a mondanivalót.

Az emlékezés mechanizmusa úgy működik, 
úgy sorolja elő a történeteket, alakokat, hogy 
az egész alig jelent többet önmagánál: precízen 
felsorolt és kereken megfogalmazott esemény 
sornál. Hiányzik belőle az, ami az epizódok 
tömegét úgy is, mint a mű részleteit, művészi 
értékű vallomássá emeli. A hűség, az emlékezés 
hűsége sokszor úgy ragaszkodik a valóság 
apróságaihoz, hogy ezektől nem tudván elsza
kadni, mindig inkább a pontosság, mint a tá- 
gabb érvényűség érzését kelti az olvasóban. 
A szüntelen várakozásét, aminek nem tud ele
get tenni.

Legnagyobb erénye a dísztelenül egyszerű, 
szabatos nyelv, amelynek nem újítója ugyan, de 
jó gazdája az író.
(  S zép iro d a lm i, 1971)

Sinka Erzsébet

BIRKÁS E NDRE

„M ondd, m é g  m ed d ig  keli é ln i?”
A válasz nélkül hagyott kérdést Bakos Eleméi, 
Birkás Endre új regényének író-hőse külföldi 
sikereinek csúcsán teszi fel írótársának és 
volt barátjának. Súlyos kérdés, és az ő eseté
ben sokkal mélyebb tartalmakat hordoz, mint
sem azt első pillanatra gondolnánk. Hiszen 
ezt csak olyan ember kérdezheti, aki megunta 
életét, súlyos teherként viseli, és ő maga nem 
tud választ adni feltoluló gyötrelmeire. A bi
zonytalanság mögött széthullott személyisé
get, csalódást és keserűséget érzünk, ha pedig 
nem vesszük túl komolyan a kérdést, egy tehet
ségtelen szerencselovag megkésett lelkiismeret- 
furdalását véljük felfedezni. Ezzel pedig már ki 
is mondtuk Birkás Endre regényének legna
gyobb érdemét: a szánalomra méltó hitvány
ság és a tragikus magány groteszk pózai egy
fajta emberi magatartásról nyújtanak igaz, bár 
nem mindenben hitelesen rajzolt képet.

Ennek az emberi magatartásnak példázata 
a regény, Bakos Elemér író magán- és közéleté
nek története. Az ötvenes évek elején silány da
rabok szerzője volt, és sütkérezett a hivatalos 
elismerés fényében. Ha a politika úgy kívánta,

írt jugoszláv kémhistóriát, novellákat a gyapot
termelésről, és drámával „szolgálta” a kulákok 
elleni falusi osztályharcot is. Megrendelésre 
irt, ahogy éppen saját érdekei kívánták . . .  
Egyik regényéért már majdnem Sztálin-díjat 
kapott.

Később azonban szomorú napok köszöntöt
tek rá, mert 1956 októberében „hőzöngeni” 
kezdett, és ezért az ellenforradalom után nem 
publikálhatott. Vidéki lapokban jelent meg 
néha egy-egy írása, s csak évek múlva csillant 
fel újra előtte a remény, hogy önálló rádiójá
tékkal jelentkezhet. Közben magánélete is 
megrendült: két felesége is elhagyta. Az egyiket 
ő unta meg, a másikat pedig már hitvány ala
koskodással sem tudta megtartani. Üres, ki
égett, maeányos ember lett belőle, aki már csak 
reménytelen semmittevéssel tengette napjait.

•Birkás Endre mindvégig finom iróniával 
szemléli hősét, és az epilógus záróképében for
dítja inkább tragikusra sorsát. Itt ugyanis meg
tudjuk, hogy Bakos Lemi — barátai nevezték 
így —, újra nagy sikerű dráma szerzője, hogy a 
fiatal színésznő feleség rajongó bámulata fér-
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fiúi önbizalmát is visszaadhatná, de ö mégis 
zavaros szemmel tekint a világba, és remény
telen kérdése válasz nélkül marad: „Mondd, 
még meddig kell élni?”

Nagy időt fog át a regény cselekménye, 
amelynek igazát aligha lehet vitatni. Lehetne-e 
ugyanis tagadni, hogy a szocializmusnak is 
voltak szerencselovagjai és hitvány karrier
istái, akik az elmúlt két évtizedben csak saját 
hasznukat keresték? Nem is Birkás Endre az 
első és egyetlen, aki ezt irodalmi műben fogal
mazta meg. Még azt is elfogadhatjuk — bár 
ugyan ki vállalná íróink közül? — hogy az 
irodalomnak is megvoltak az ügyes szemfény
vesztői. Kétségeink nem is ezt a látható igazat 
kérik számon az írótól, hanem ennek valódisá
gát, kellő motiváltságát, vagy — egyszerűbben 
szólva — az egyéni sors és a kor mélyebb össze
függéseinek feltárását.

Birkás Endre kisregényének talán legsikerül
tebb része az első fejezet vendégfogadásánakle- 
irása, amelyben a hős remekül ábrázolt „szel
lemi haláltáncot” jár a valóság és az emlékezés, 
valamint a groteszk képeket felsorakoztató 
képzelet között. A képzelet űzi játékát akkor is, 
amikor úgy érzi, hogy egy jugoszláviai turistaút 
alkalmával felelnie kell régi rádiójátékáért. Itt 
vallja be ugyan legőszintébben tehetségtelensé- 
gét is, de mindent igyekszik a „kor parancsára”, 
a „személyi kultuszra” hárítani. Csakhogy ép
pen azt nem tudjuk meg a regényből, hogy mi is 
volt a személyi kultusz korának „kényszerítő 
parancsa”, illetőleg az író a legfontosabbat, a 
válságos történelmi kor és az írói morál konflik
tusát mellőzi.

A konfliktus ilyen értelmű beszűkítése per
sze nem jár minden haszon nélkül. A szélesebb 
epikai kibontás mellőzésével ugyanis érzékel
hetőbbé válik az ábrázolt helyzet groteszk- 
sége, és így elevenebbé válik a mondanivaló. 
Sikertelenebbnek látszik ez a motiválatlanság 
például Bakos Elemér 1956-os „hőzöngéseivel” 
kapcsolatban, hiszen az író nem beszél részle
tesen róla, pedig hősének életében nagyon is 
döntő eseményként szerepelteti. Ahhoz, hogy 
el is higgyük a hős életének 1956-os sorsfor
dulóját, bizony szerettük volna tudni, hogy 
vajon mi is volt ez a „hőzöngés”, és egyáltalán 
hogyan jutott el az ötvenes évek elejének ün
nepelt írója az októberi válsághoz. Lehettek, 
sőt voltak is ilyen válságba zuhanó emberek 
— még írók is ! —, de hogy éppen Bakos Ele

mér miért volt közöttük, ezt nem tudjuk meg 
Birkás Endre regényéből. Ily módon már nem
csak a kor hitelességét hiányoljuk, de a jellem 
kidolgozását is kevésnek érezzük.

Nem használt a kisregénynek az a szerkezeti 
felépítés sem, amit Birkás Endre választott. 
A történést a jelenből visszapergető írói mód
szer és ugyanannak az emberi magatartásnak 
— Bakos Elemér lelki züllésének — más-más 
oldalról történő megvilágítása a legfontosabb 
sorsproblémák elmélyült kimunkálását kíván
ták volna meg. Itt azonban ezekről — ahogyan 
erről már szóltunk — csak vázlatos utalásokban 
értesülünk, és kevésbé fontos részletek von
ják el figyelmünket. (Ilyen felesleges epizódnak 
látszik a második fejezetben a hős régi isme
rősének, Lukács Panninak szerepeltetése, aki 
sem Bakos Elemér életében, sem a regény cse
lekményében nem játszik szerepet.) A hiányolt 
sorsproblémák ábrázolása hitelesen egyénítette 
volna a regény hősét, akinek esendő emberi 
voltát ebben az esetben akkor is elhittük volna, 
ha kevesebb időt tölt szexuális vágyainak ki
elégítésével . . .

Az eddig elmondottak talán már azt is érzé
keltették, hogy Birkás Endre regényének értékét 
nem a nagy távlatú tartalmi és formai elemekben 
találtuk meg, hanem a finom iróniával és puri
tán egyszerűséggel rajzolt részletekben. Már 
előző művei alapján is tudtuk, hogy inkább a 
részletek ábrázolásának mestere, de most újra 
felfedeztük művészetének ezt a jellegzetességét. 
Olyan helyzeteket tud teremteni, amelyekben 
nagyszerűen érvényesülhet mélyebb tanulsá
gokat is kifejező szatirizáló hajlama. Ezt több
nyire a groteszk segítségével éri el, amely időn
ként megfagyasztja a mosolyt, és lehetséges 
tragédiákat is felvillant. Jellegzetes példája 
ennek Bakos Elemér csehszlovákiai utazása, 
amelynek során ez a tehetségtelen író az una
lomig ismert műemlékek mellett a mellék- 
helyiségek vízöblítöjének műanyag zsinórját is 
felfedezi, ami arra is alkalmas lenne, hogy fel
akassza magát az ablakkilincsre vagy egy jó 
erős kampósszögre . . .  Ügyesen talál azonban 
kifogást, — ablakkilincsen lógni ízléstelen, 
kampósszög pedig nincsen —, így marad szá
mára a tétova létezés, amely a regény címében is 
megfogalmazódik, kifejezően és találóan: 
„Mondd, még meddig kell élni?” A kérdésre 
mindenki önmagának adhatja csak meg a 
feleletet. (M a g v e tő , 1971)

E . N a g y  S á n d o r
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T Ü S K É S  T I B O R

A s z ó  é s  a  vonal
M artyn Ferenc irodalmi kisérőrajzai

A magyar művészeti élet legújabb — 1956 
utáni — periódusának egyik feltűnő jellegze
tessége egy új avantgarde hullám spontán ki
bontakozása; ennek hazai előzményeit, ha
gyományait keresve a szakirodalom egyre több
ször emlegeti Martyn Ferencet, az Abstraction- 
Creation csoport és a Club Hispánia hajdani 
tagját, ezt az izmusokba, stílusirányzatokba 
nehezen besorolható független művészt, az 
européert, aki megtalálta a hazájába vissza
vezető utat, de Pécsről sem tévesztette soha 
szem elől Párizst. Martyn művészetének auto
nom értékén kívül ez az aktualitás is fokozott 
jelentőséget biztosít Tüskés Tibor kismonográ
fiájának, amely a Somogyi Múzeum Füzetei 
című kiadványsorozatban (16. füzet) jelent 
meg. E munka az életműnek csak egyik ágával, 
az irodalmi kísérőrajzokkal foglalkozik részle
tesen, de természetesen a művész fejlődésének, 
alkotásmódjának általános kérdéseit is érinti, 
s elméletileg figyelemre méltóan összefoglalja 
az irodalmi illusztráció vagy kísérőrajz prob
lematikáját.

„Nem vagyok festő, sem műtörténész” — 
mondja Tüskés, Martyn művészetéhez és jele
sen illusztrációihoz úgy közeledik, mint művelt 
olvasó, aki az ihlető irodalmi szövegek benső
séges ismeretében és fejlett képzőművészeti 
ízlés birtokában elfogulatlan megjegyzéseket 
fűz kedvenc képeihez. Műfaját esszéisztikus 
népszerű ismeretterjesztésnek lehetne nevezni. 
Megállapításai mögött körültekintő, rugalmas 
művészetszemlélet áll, előzetes esztétikai nor
mák helyett mindig a létrejött alkotásokból, 
a művészi gyakorlatból indul ki. Az egyes 
művészetek autonóm jogait védő teoretikusok
kal szemben a múzsák testvériségének korát 
emlegeti, kiáll a határművészetek, köztük az 
illusztráció jogosultsága mellett: „A jó  illusztrá
cióban a két művészet találkozása (. . .) új 
minőséget hoz létre.” A jó illusztráció krité
riuma a tartalmi másoláson való túllépés, ön
álló képi érték létrehozása, Martyn szavával 
a „párhuzamos képi gondolkodás, a képes 
meditáció”. Az irodalmi kísérőrajznak ezt az 
eszményi modelljét Tüskés kétfajta szélsőségtől 
határolja el: a puszta tartalmi azonossággal 
beérő, vizuálisan újat nem mondó illusztrá-

tárgyilagos tényközlést és magyarázó kommen
tárt szerencsésen párosítja a hang meghitt 
személyességével. Nem titkolja, hogy a művész, 
akiről ír, munkatársa és barátja, a város, amely 
Martyn tevékenységének az utolsó negyed
században színtere, az ő városa is. Műhely
titkokat, a művész autentikus véleményeit, 
emberi gesztusokat ismer, s ezeket — sohasem 
cióktól és az illusztrált művel legfeljebb han
gulati, de nem tárgyi kapcsolatban álló, önálló
sult típustól. A szerző — főként a fiatal olvasók 
ízlésének jogos és szükséges védelmében — 
hangsúlyozottan az előbbi változat, a tartalmi 
mozzanatok „nyersfordítására” szorítkozó 
rajzok elburjánzását kifogásolja könyvkiad
ványainkban („Különösen az ifjúsági irodalom
ban divatozik ez a megoldás”), míg a másik, 
nálunk főként Kassák nevével fémjelzett állás
pont esztéticizmusával inkább közvetve vitázik. 
Átgondoltan tárgyalja Tüskés hagyomány és 
újítás, tárgyias és nonfiguratív művészet vi
szonyát is Martynnál és általában. Nemcsak 
arra hívja fel a figyelmet, hogy a festő elvont 
alkotásainak szomszédságában, velük egy idő
ben tárgyias és természethű grafikákat is ké
szített, mert „a kizárólagos absztrakciónak 
megvan a maga veszélye”, hanem arra is, hogy 
nála az absztrakt formák is valaminő kapcso
latban maradnak a természettel, a realitással; 
ebben az összefüggésben kerül mottóként az 
egyik fejezet fölé Martyn aforizmája: „Ki
találni csak azt tudom, amit ismerek.”

A művész pályájának főként az utolsó tíz 
esztendőben megszaporodó kísérőrajz-soroza
tait elemezve és méltatva a monográfus azt a 
kapcsolatot vizsgálja, „amely az ihlető forrást 
és az alkotó egyéniséget, az illusztrált művet és 
az elkészült rajzot összeköti” . Az egyes soro
zatok uralkodó stílusjegyeit (például a Petőfi- 
vagy a Flaubert-illusztrációk hagyományosabb 
realizmusát, a Don Quijote-sorozat stiláris 
sokszínűségét, az Ulysseshez készített rajzok
nak a kelta-ír népmondákra emlékeztető „ősi 
balladás” hangulatát, a Mallarmé-kísérőrajzok 
álomszerűén „többértelmű” modernségét stb.) 
egyaránt magyarázza a témák eltérő sajátos
ságaival és a művészben élő többféle hajlam 
érvényesülésével. Érdekes az az összefoglaló
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megjegyzés, amely Martyn irodalmi ízlésének 
jellemzőjeként a 19. századhoz, a romantikához 
való vonzódást emeli ki, s amelyből kiindulva 
Tüskés a romantika és az absztrakt művészet 
közötti kapcsolat — általában persze nem 
egészen új — gondolatának felvetéséig jut 
el.

Tüskés Tibor népszerűsítő kis könyve a

hivalkodva, mindig az olvasó okulására — hol 
nyíltan, hol a sorok között rendre közli is. 
Ezzel nemcsak hőse emberi arcát rajzolja meg 
vonzó közelségből, hanem a pécsi szellemi élet 
jellegéből, hangulatából, mühelyszerűségéből 
is megéreztet valamit.

(K a p o sv á r , 1970)
C s ű r ö s  M i k l ó s

Új lengyel nyelvű P e tö f i - v á lo g a t á s
Tudtam, hogy évek óta készült már, s talán a 
hosszú készülődés is okozta, hogy valamilyen 
vaskosabb kötet megjelenésére vártam. Első 
csalódásomat a vékonyka zsebkönyv kézbe
vétele okozta. Mit lehet nyújtani ekkora köny
vecskében Petőfiből? A következő elkedvetle
nítő előjel a borítólapon a Petőfi és a belső 
címlapon a Sándor név helyesírása volt. Persze 
— mentegettem magamban a kiadót — vannak 
nyomdatechnikai nehézségek is. Ha egyszer 
nincs megfelelő ékezetű betű a lengyel ábécé
ben, örüljünk neki, hogy a szerkesztő Aleksan- 
der Nawrocki, aki nemcsak kezdő költő
műfordító, hanem a magyar irodalom újdon
sült magisztere is a varsói egyetemen, legalább 
a bevezetőjében (5—18. lap) mindenütt kerít- 
tetett hosszú ő betűt a költő nevéhez. Igaz, 
bosszankodni valója azért ott is akad a filoló
gusnak, például a költő erdélyi csatáit és halá
lát említő két mondat se magyar, se lengyel 
helyesírású helyneveiben Déva, Vízakna, Szász
város és Segesvár helyett Déva, Vízakna, Szász
város és Szegesvár található. Vajon mikor 
tanuljuk már meg egymás írását és olvasását? 
(Mert mi magyarok sem mutattunk idáig e 
téren követendő példátKelet-Európanépeinek.)

E lehangoló előjelek után a kötetke végére 
lapoztam, hogy átfussam a tartalomjegyzékét, 
összesen 72 költemény átköltését találjuk 
benne, ami Petőfi hatalmas életművéhez mérve 
nem sok. De ez a csekély szám még kisebb lesz, 
ha átfutva a versek jegyzékét, meggyőződünk 
róla, hogy egyharmaduk (25 vers) rövid dalocs
ka és epigramma. Az ifjú szerkesztő a Petőfi- 
életműben való járatlanságát azzal is elárulja, 
hogy önkényes válogatását még önkényesebben 
három — évszámokkal jelölt — fejezetre- 
osztja. „1842—46” felirattal az első fejezetbe 
kerülnek a Felhők utáni korszak versei is, a 
Sors, nyiss nekem tért címűtől néhány Júlia- 
versen keresztül az Egy gondolat bánt engemet- 
ig. Az „1847—48” jelzésű második fejezetet

a Szabadság, szerelem, a Ha férfi vagy . . .  és 
A XIX. század költői kezdi. De miféle korszak- 
határ van amazok és emezek között? Aki ezt a 
„korszakolást” készítette, nem sok fárad
ságot fordított a Petőfi-irodalom átttekintésére. 
Végül a harmadik részbe az 1849-es versekből 
választott ki hatot, ismét minden ok nélkül 
határolva el ezeket az előző részt befejező 
Csatadal és Akasszátok föl a királyokat! 
című versektől.

Nemcsak a rövid versek túlsúlya és az ügyet
len „korszakolás”, hanem a gyenge bevezető 
tanulmány is bizonyítja a hozzáértés hiányát. 
Az még hagyján, hogy a Petőfi-életút vázolásá
nál elkövet több kisebb-nagyobb tárgyi téve
dést, pontatlanságot, de annál a „tévedésnél”, 
amelyet Petőfi származásával kapcsolatban 
követ el, meg kell állnunk. „Apja mészáros 
— írja —, szlovák családból származott, és 
Petroviínak hívták (magyarosan Petrovicsnak 
írták). Feleségül vett egy egyszerű lányt, szin
tén szlovákot.” A jó öreg kocsmáros aligha
nem összezördült volna a kötet szerkesztőjével, 
amiért őt, aki a színmagyar Kartal községben 
született és nevelkedett, s a Jellasicsot kergető 
magyar honvédsereg vén zászlótartója lett, ki 
akarja tudni a magyarságból. Meddő próbál
kozás ez! A kérdés már véglegesen eldöntött- 
nek tekinthető: lásd Dienes András tanulmá
nyát (Itk. 1963.1. sz. 20—28)és Hatvány Lajos: 
így élt Petőfi c. emlékezés-gyűjteményének II. 
kiadásában a szerkesztői jegyzetet (I. 81. lap 
31. sz.) Eszerint már a költő apja magyarnak 
tudta magát, s Petőfiben a hovatartozás kér
dése fel sem merülhetett olyanformán, hogy 
döntenie kellett volna: egyszerűen magyar volt. 
Mindazok, akik ezt ilyen vagy olyan indíttatás
ból kétségbe vonják, akarva-akaratlanul lé
nyegében a rossz emlékű fajelméletet elevenítik 
fel, a vérségi kötöttséget mitizálják. Nawrocki 
még egy későbbi mondatával is erősködik, hogy 
Petőfinél a szlovákból átalakulót mutassa be:
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„Kinővén saját nemzetéből, talán egyetlen volt, 
aki teljességében megértette a magyar lélek 
hangulatát, képzeletét, vágyait és vérmérsék
letét . . De hiszen Petőfi hangulata, képzelete, 
az ő vágyai, vérmérséklete azonos volt a magyar
ságéval, mert ezt, ismétlem, nem a vér, hanem 
a neveltetés, környezet, a gyermekkor alakítják 
ki! A  bécsi udvar besúgói már akkor sokkal 
világosabban látták, hogy a magyar Petrovics 
István magyarul nevelődött fiát hova kell sorol
niuk: 1846 júniusában két kémjelentésben is az 
áll róla, hogy „25 éves kun születésű fiatalem
ber” és „körülbelül 25 éves fiatalember, az 
kunok törzséből”. (Hatvány: i. m. II. kiad. 
1.855.)

Még kevésbé lehet szó nélkül elmennünk 
Nawrockinak olyan megállapítása mellett, 
hogy Petőfi verseinek a többsége ma már csak 
az irodalomtörténészek számára bír jelentő
séggel, hiszen ha van egyáltalán széles tömegek 
körében élő, éspedig sok-sok versével élő nagy 
költő, akkor az ő. (Igaz, azt is mondja a szerző, 
hogy „Petőfi szobra ma ott áll majdnem minden 
magyar városban” — ami, sajnos, szintén nem 
igaz.) Nem fogadhatjuk el azt a téves értékelését 
sem, amellyel Petőfi politikai-forradalmi köl
tészetét háttérbe igyekszik szorítani, sőt annak 
a művészi jelentőségét is kétségbe akarja vonni. 
A politikai költeményeket mint alkalomszülte 
verses röpiratokat leszólva, kijelenti (kissé 
zavarosan), hogy ő nem a forradalmárt, ha
nem a szerelem és a szabadság költőjét óhajtja 
bemutatni. Válogatásából úgy tűnik, hogy 
„szabadságon” Nawrocki valamiféle a társa
dalomnak hátat fordító, minden kötöttséget és 
közösséget tagadó állásfoglalást ért, s hogy 
ilyesmit a Felhők-korszak verseiben vél fel
fedezni Petőfinél. Előszavában ki is emeli a 
Mért vagyok én még a világon?, Nem süllyed az 
emberiség és Az őrült című verseket. Az ő Pető
fije „megértette az új idők diszharmóniájának 
a lényegét — a belső egyensúly hiányát —, 
amely országokat, csoportokat és egyedeket 
gyötört.” Még szerencse, hogy a szerkesztő 
hajlamos az engedményekre. Azt írja, hogy 
válogatása másmilyen verseket is tartalmaz, 
amelyeket mint a költő egész művére jellemző
ket csatolt az általa fontosabbaknak tartottak
hoz. így aztán mégis ott van a kötetkében né
hány olyan vers, mint az Olaszország, Föltá
madott a tenger, sőt a Nemzeti dal is (sajnos, 
nem nevesebb költők tolmácsolásában), bár 
Nawrocki nem rejti véka alá ilyenféle költe
mények iránti ellenszenvét. „Idáig Petőfiben — 
írja — mindenekelőtt forradalmár költőt láttak 
mind Magyarországon, mind Lengyelország

ban, ami — tárgyilagosan nézve — nem helyes.” 
Válogatásában, mondja magabiztosan, meg
próbált az irodalomhoz, éspedig nemcsak a 
magyar irodalomhoz való hozzájárulás szem
szögéből nézni Petőfire. Lássuk hát, mit tar
tott bemutatandónak, és mi mellett ment el 
„tárgyilagosan” !

Az 1842-ből vett két vers (A borozó, Horto
bágyi kocsmárosné) ellen nem lehet észre
vételünk. 1843-ból csak egy szerelmes dal került 
a gyűjteménybe. Nawrocki gondosan elkerüli a 
humoros verseket, a családi költészet (talán azt 
is a „szabadság” nevében?) és a zsánerképeket: 
hiányzik ebből az évből is a közismert és mél
tán kedvelt Szeget szeggel, Távolból, Befor
dultam a konyhára. 1844-ből közli az egyetlen 
családi témájú verset (István öcsémhez) s a 
tájleíró líra egyetlen képviselőjét (Az Alföld). 
Itt már hosszú hiányjegyzéket állíthatnánk 
össze a mellőzött híres családi és humoros 
versekből (Füstbe ment terv, Egy estém otthon, 
A csavargó, Ezrivel terem a fán a meggy, 
A tintásüveg, Legenda, Csokonai, Pál mester 
stb.). 1845-ből mind az Etelke-szerelem versei, 
mind a nevezetesebb borjádi versek (A négy
ökrös szekér, S. K. emlékkönyvébe) hidegen 
hagyják a szerkesztőt (lefordítja viszont kö
zülük a Költő és a szőlővesszőt), nem kíséri 
el költőnket legalább egy vers erejéig felvidéki 
útjára sem, és nem kap helyet a kötetben a jó 
öreg kocsmáros, meg a politikai gyújtóanyag 
felgyülemlését jelző A magyar nemes sem. Na
gyon tetszik a szerkesztőnek a Felhő és csillag 
(még a bevezetőjében is kiemeli), de A csárda 
romjait nem méltányolja. Az 1846-os kötetek
ből elég sok, a Szerelem gyöngyeiből három, 
a Felhőkből öt vers kerül a válogatásba és 
még Az őrült is. Nem lehetne ellenük kifogá
sunk, valóban ezek a fontosabb darabok e 
költemények közül, de egy átmeneti jelenséget 
túlzottan hangsúlyoznak, ha a viszonylag kevés 
fordítás közt ilyen szép számmal foglalnak 
helyet, s torz lesz az összkép a költő versmű
vészetéről, mondanivalójáról is. A közéleti 
versek közül bekerül a kötetbe a kevésbé fontos 
év eleji Isten csodája, de a Felhők korszaka 
utáni költeményekből sem a politikai, sem a 
szerelmi verseket nem válogatta szerencsés kéz
zel a szerkesztő. Ezeket (mint már említettem) 
az első fejezetbe sorolja (összesen hét verset), 
de miért kerül a kötetbe pl. A bilincs, ha a — 
méghozzá lengyel vonatkozású — Csalogá
nyok és pacsirták, a nagyon lényeges és híres 
Dalaim és A nép nincsenek ott ? A Júlia-szerel- 
met is csak három jelentéktelenebb dal képvi
seli a Reszket a bokor . . . mellett, de hiányzik a
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Költői ábránd volt, az Ereszkedik le a felhő, az 
Álmodtam szépet, gyönyörűt, valamint a 
politikai és szerelmi ihletet összekapcsoló Véres 
napokról álmodom. Az 1847-ből közölt versek 
közül (19) ugyancsak megkérdőjeleznék 11-et 
(köztük a Mi volt nekem a szerelem?, Legszebb 
versem, Puszta föld ez, ahol most járok, Az én 
Pegazusom, A magyar politikusokhoz stb.), 
főleg mivel olyanok kimaradtak, mint A kutyák 
dala, A farkasok dala (pedig ezek korábban 
meg is jelentek már Illakowiczówna sikeres 
átköltésében), A Tisza, A nép nevében, Háború 
volt, Világosságot!, Lennék én folyóvíz, 
A gólya, Arany Lacinak, Szép napkeletnek, 
Vasúton, Pató Pál úr, Rózsabokor a dombol
dalon stb. Az 1848-ból való versek jók, de 
legalább ugyanannyinak a hiányát mégis fáj
lalhatjuk, s az 1949-ből kiszemelt néhány vers 
közt a Vajdahunyadon helyett szívesebben 
láttam volna a Csatában-t, amely szerintem 
párját ritkítja a világ harci költészetében.

Ez a rövid áttekintés is bizonyítja, hogy 
Lengyelországban, ahol már korábbi nemzedé
kek teljesebb Petőfi-fordításokat is kaptak 
(utoljára 1951-ben), nem lehet ma már „ízelí
tőül” csupán 72 verset bemutatni annak a költő
nek az életművéből, akinek most épp a 150.

születésnapi ünnepségeire készülődünk, s akit 
a lengyellel rokon más nyelveken sokkal vas
kosabb kötetekben adtak eddig is már az 
olvasók kezébe: csak a majdnem teljes Petőfit 
nyújtó orosz nyelvű (Paszternákot, Martinovot, 
Marsakot, Leviket s más neves költőket 
megszólaltató 1964-i és az ugyancsak gazdag 
1953-i szlovák kiadást említem.) A részben új, 
részben már régi (itt-ott el is avult) lengyel át- 
költések érdemi bírálatára nincs itt most 
helyünk. Csak annyit hadd mondjunk mégis, 
hogy örömmel olvastuk a kiemelkedő jó köl
tők, J. Tuwin, A. Rymkiewicz, K. IHako- 
wiczówna és J. Zagórski verseit. Kár, hogy 
Tuwim csak egy Petőfi-verset tolmácsolt, s kár, 
hogy Illakowiczównának csak négy verse kapott 
itt helyet, pedig több Petőfi-verset lefordított 
már. A szerkesztő — úgy érzem — szerénytelen 
volt, amikor ettől a négy neves költőtől össze
sen 19 verset közölt, míg saját átköltéseiből 
húszat, s ezt a szerénytelenséget még azzal is 
megtoldotta, hogy — megítélésem szerint — 
sikertelenül (és nem is ízlésesen) versenyre kelt 
az ismert költőnővel, Illakowiczównáwal, kö
zölve az ő régebbi Szeptember végén fordítása 
mellett a maga újabb, de nem jobb versét is.

BODOLAY GÉZA

B E C K E T T

D rám ák
Tizenhárom dráma, pantomimjáték és egy 

filmnovella: az 1969-es irodalmi Nobel-díjas 
fél életműve. A darabok többnyire már külön 
is megjelentek, a N agyvilág  hasábjain, vagy 
antológiákban. G odot-járói hosszas disputát 
olvashattunk 1965—66-ban, s a mű sikerrel 
ment a Thália Stúdióban. Hallhattuk egyik 
darabját a Rádiószínház előadásában, és a 
Madách Stúdió nemrégen mutatta be az Ó , 
a zo k  a  szép  napokat. (Molnár G. Péter kriti
kája újabb indulatos vitát robbantott ki 
Beckettel kapcsolatban, melyet a N é p sza b a d 
sá g b a n  megjelent — kissé célzatosnak hangzó 
című: ,,Beckett és akinek kell” — írásában 
összegezett.)

Aktuális volt a gyűjteményes kötet meg
jelenése: részben méltó tisztelgés a Nobel- 
díjasnak, másrészt mert az újraolvasás hozzá
segíthet egy sine ira et studio újraértékelésé
hez — amihez a G o d o t-v ita óta eltelt néhány év 
már némi távlatot nyújt. S szükséges ez az 
újraértékelés, hisz az akkori vita hevében még 
olyan kijelentés is elhangzott, hogy a G odot-ra  
várva  tulajdonképpen álirodalmi blöff. (He
gedűs Géza.)

Fölösleges e kötet első darabját, a G o d o t-1 
ismertetni, s nem ide illő részletes elemzése 
sem, csupán néhány megjegyzést szeretnénk a 
darabhoz fűzni. Ez Beckett talán legbőkezűbb 
drámája. Monológok, keresztbeszélgetések kö
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vetik egymást gyorsan, szünet nélkül — s 
közben peregve halmozódnak az események. 
A két rész szinte azonos — és mégsem : a fűzfa 
kizöldül, Vladimir és Estragon szerepe időn
ként felcserélődik, Pozzo-Lucky megvakul- 
megsüketül stb. Ezek a látszólagos folytonos 
ismétlődések mégsem teszik unalmassá a dara
bot: az esetleg aprónak tűnő (de voltaképp 
roppant fontos) eltérések ritmust s így bizo
nyos értelemben feszültséget teremtenek. Isme
rős-ősi fogás. S túl ezen, az egyre ismerősebbé 
váló szituációk a nézőben-olvasóban egyfajta 
ráismerés-rádöbbenés (olykor provokáló) fo
lyamatát indítják el, végülis katharzishoz 
vezetve.

Már a G odot is tele van a „régi szép napok” 
iránti nosztalgiával, „a szép napok, amikor 
még voltunk valakik, amikor talán még 
öngyilkosak is lehettünk volna” . Ezek az 
egykor jelenlevő lehetőségek az Ó , a zo k  a  
s z é p  n a pokban  már eltemetik Winnie-t: a 
lehetőségek, amelyekért egykor csak a kezünket 
kellett volna nyújtani. Csakhogy ezek az egy
kori lehetőségek már akkor is csalárdak vol
tak (az ember előtt nincs és sosem is volt 
választásra lehetőség), s Winnie emlékezete 
jóformán csak a Lehár-részletet őrzi. A múlt
tal való örökös konfrontáció valamennyi 
Beckett-dráma jellegzetessége. Mindegyik hőse 
folytonosan szembekerül valamilyen módon 
egykori énjével, a találkozás elől azonban 
menekülni szeretnének. így hallgattatja el 
Hamm szüleit a szemetesládákban ( A  já ts zm a  
v é g e ) ,  így hallgatja vissza egyszer, kétszer, 
számtalanul Krapp utolsó tekercsét, így némít- 
ja el Joe előbb apja, majd fiatal szerelmese 
hangját (M o n d d , J o e ). Kényelmetlen teher a 
múlt, kínozza, gyötri a „hősöket”, meg kell 
tőle szabadulniuk, a megszabadulás azonban 
lehetetlen. Jóénak vagy Henrynek (Z sa rá t
n o k )  sikerül ugyan elhallgattatni a „belső 
hangot”, de gyötrődésük ezzel nem szűnik; a 
hangokkal való társalgás örökös bűnhődés: 
„Beszélgetni vele, olyan volt ez, amilyen a 
pokol lehet majd, üres fecsegés a Léthe mor- 
molása közben a régi szép időkről, amikor 
még meghalni szerettünk volna.” De talán 
még súlyosabb bűnhődés, „amikor már senki 
sem tud beszélni veled, még vadidegenek se. 
Egyedül leszel a hangoddal, végképp egyedül, 
nem lesz más hang csak a tied” . A régen, 10, 
20, 50 évvel azelőtt megölt szerelmük terhét 
hordozzák, közönyükért bűnhődnek. De bün
tetésük alól nem is lehet feloldozás: hiszen 
vétkük eredendő bűn — a létezés bűne.

A múlttal való állandó szembekerülést

Beckett néhány egymással rokon szituációval 
jeleníti meg a színpadon. Krapp magnóra vett 
fiatalkori visszaemlékezése, a kukában élő 
szülők, a Winnie-t eltemető szemétdomb, s 
leggyakrabban a belső hang — vagy amikor 
ez már elhalkul, amikor érthetetlenre halkítja 
a hallgató, a tenger zaja veszi át szerepét. 
Voltaképp ugyancsak ezt a célt szolgálja az 
örökösen írt-elmondott regényfoszlány is. 
Nem szűnő kényszer űzi a szereplőket az újabb 
és újabb (de azonos) történetek elmondására. 
Az igazi, a végső megnyugvást adó történet 
elmondása nem sikerül, nem is sikerülhet, hisz 
ez a megsemmisüléssel lenne azonos, s az 
öngyilkosságra Vladimir és Estragon sem 
képes már.

Bizonyos értelemben az Ó , a zo k  a  szép  
n apo k n a k  is a múlttal való szembekerülés a 
témája. Winnie tulajdonképpen Willie emlé
kezetében süllyed derékig, majd nyakig, ő is 
ugyanazon a megkövülési folyamaton megy 
át, mint Joe egykori szerelmese. (Az Ó , a zo k  
a  szép  n a p o k  eredeti képe szinte közhelyszerű: 
a tengerparton feleségét homokkal betakaró 
férfi.)

Beckett az önszembesítés megjelenítésére 
érdekes technikai — a filmadta — lehetőséggel 
is kísérletezett. F ilm jében  (A. Schneider ren
dezte, főszerepét Buster Keaton játszotta, 
bemutatója 1960-ban volt.) T menekül az őt 
mindenfelé követő Sz elől, aki/ami csak 
egyszer-kétszer véteti magát észre, s ez elég, 
hogy T örökösen a percipi esse állapotában 
érezze magát — folytassa nem szűnő menekü
lését. Ugyanaz a kényszer űzi T-t, amely a 
többi Beckett hőst a végső, igazi történet meg- 
írására/elmondására készteti. T végül egy 
szobába menekül, széttépi a falon függő 
Rrisztus-olajnyomatot, végignézi élete fontos 
állomásain készült fényképeit, majd a hinta
székben elbóbiskol. Sz ekkor észrevétlenül 
megpróbál szembenézni vele, de tekintete 
áthatol T álmán, aki felriad. Másodszor is 
elalszik, s álmából ismét Sz riasztja fel. A 
kamera, amely eddig Sz-szel volt azonos, 
most T-vel azonosul : kiderül, Sz azonos T-vel 
— s ez a végső azonosulás (a percipere és a 
percipi esse egybeesése) a hiábavaló mene
külés után T halálát jelenti.

Rokonok egymással Beckett „hősei” is. Vala
mennyien betegek, testi fogyatékosok; rend
szerint valamelyik érzékszervük már felmondta 
a szolgálatot. Büdösek, vagy a szájuk, vagy a 
lábuk bűzlik. Valójában már csak véglények, 
egy fizikailag és lelkileg is kivesző állatfaj 
véglényei. Az érzékszervek használhatatlansága
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a kommunikáció felbomlásához, megszűnésé
hez vezet : az egyik vak, a társa süket, az egyik 
állni nem tud, a másik ülni.

A szereplők és szituációk rokonsága a min
den konkrét mozzanattól megfosztott ember 
nyomorúságából, közös nyomorúságunkból — 
a condition humaineből fakad. Beckett darab
jaiban a teljes reménytelenségen vezeti keresz
tül nézőit/olvasóit, s ezt a reménytelenséget 
még fokozza, hogy az egykori lehetőségeket 
nem eljátszottuk, hanem soha nem is léteztek.

A fizikailag is rothadó ember lassan-lassan 
maga is kövületté válik. E folyamat állandó 
kísérője az oly sok darabban újra és újra 
felbukkanó tenger. A képnek, minthogy szinte 
mindegyik Beckett-drámában előfordul, külö
nös nyomatéka van, mondhatni a darabok 
egyik kulcsképe. A tengerhez fűződő asszociá
ciók elemzése néhány sorban reménytelen fel
adat, ehelyett csak néhány fontosabbat em
lítünk. A szerelmi idill és a későbbi gyötrődés 
színtere látszólagos változékonyságával, de 
lényegileg változatlanságával szinte értelmezi 
a két helyzetet. Utal az elöregedő, kipusztuló 
állatfajra — az emberiségre. Fontos az ,,út” 
asszociáció is, amely azután további jelenté
seket hordoz (az örökös mozgás) mozdulatlan
ság, az el-nem érhető célok, a megszűnt kötő
dések — s a  sort hosszasan folytathatnánk.

Nagyon jelentős az egyik „negatív” asszociá
ciója: a drámákban a tenger(víz)nek nincs 
megtisztító funkciója.

A mindenféle kommunikációra képtelen 
ember egyre jobban magára marad. Ha esetleg 
még nem is egyedül létezik, mint A  já ts z m a  
vég e  alakjai, de egyedül van, s számára a van 
és a létezik egybeesik. Magányát már régebben 
kiteljesítette az isten csendje. Félelme, hogy 
talán nem is létezik, dühödt hőzöngésre kész
teti. Végülis nincs menekülés, megmentés, 
meg-, vagy feloldás, sem kívülről, sem magából 
az emberből. S minthogy lehetőségek sincsenek 
már, és soha nem is léteztek, nincs tragédia se‘ 
csak bohóckodás. Bohóckodásuk azonban kí
vülről tragikus, végtére a néző is ember. Beckett 
ha talán nem is gyűlöli annyira az emberiséget, 
mint néhány száz évvel korábbi honfitársa, 
de legalább annyira reménytelennek találja, 
sőt a lovakat sem tartja legalább valamelyest 
tökéletesebbeknek. Víziója a kipusztuló em
beriségről iszonyú, s emiatt elfogadhatatlan, 
tiltakozásra kényszerít. Rémülete a kétségbe
esett emberé, őszintesége tiszteletre méltó. 
Ellenkezésünk azonban nem lehet azonos 
Beckett teljes elvetésével-tagadásával. Swiftet is 
olvassuk, humanista írónak is tartjuk, s nem 
épp a legjelentéktelenebbnek.
(E urópa , 1970)

Rozsnyai Bálint

E g y  am er ika i  k r i t ikus  b e m u t a t k o z á s a
Edmund Wilson az amerikai irodalomkritika 
Stefan Zweigje, ha úgy tetszik, Benedek Mar- 
cellje. Érdekfeszítően mesél az irodalomról, 
látóköre tágas, ítélkezése megbízható, elfo
gadható.

A z  é le t j e l e i  című tanulmánykötetével egy 
külföldi ország irodalomkritikájának jó közép
szere mutatkozik be Magyarországon (E u ró p a ). 
Ügy látszik, ennek már így kellett lennie: a 
modern külföldi irodalomkritika újabb egy
személyes Modern Könyvtár-kötete nem 
Valéry, Eliot vagy Auden fontos írásait gyűjti 
csokorba, akik csak „idénymunkásként” vol
tak kritikusok, hanem a szakma egyik jól be
vált, állandó munkását mutatja be, aki nem 
forgatja ki sarkaiból irodalomfelfogásunkat, 
viszont — reméljük — utat tör majd jelentő
sebb kollégáinak a magyar könyvpiacon.

Mint ahogy utat törhet ez a tanulmánykötet

jónéhány nálunk kiadatlan műnek is. A hatvan 
oldalas Henry James-tanulmány puszta mérete 
is azt jelzi, hogy az Európa Kiadó elégedetlen 
az eddig kiadott James-művek hazai fogadtatá
sával. Henry James valóban érdemén alul sze
repel nálunk, mint ahogyan jóval érdemén jo l i i l  
szerepel Somerset Maugham. (Erre Edmund 
Wilson is szolgáltat érvet a kötet más helyén.)

Rövid cikk méltatja a L a d y  C h a tte r le y  s z e 
re tő jé t, D. H. Lawrence nagy hatású, kitűnő 
regényét. Érthetetlen, miért nem jelenhetik meg 
nálunk ez a komoly, megindító történet, amely 
— lényegét tekintve — oly távol esik a porno
gráfiától, mint Makó Jeruzsálemtől.

Joyce utolsó „regényéről”, a F innegans  
W a k e-rb \ is elragadtatással nyilatkozik Wilson. 
A F innegans W ake  élvezetére, sajnos, születni 
kell, mégpedig angol nyelvterületen, s az élve
zetet még így is csak emberfeletti kutatómunk
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szavatolhatja. (Joyce mondta: „Én azt köve
telem az olvasótól, hogy egész életét műveim 
olvasásának szentelje.”) A Wilson-tanulmány 
megjelentetése mégis helyénvaló, mert szö
vegelemzései megértetik a magyar olvasóval, 
miért nem remélheti, hogy a könyv valaha is 
megjelenjék nyelvén.

A kötet legérdekesebb cikke a de Sade-ról 
szóló. A francia kultúrtörténet eme bizarr alak
jára újabban Peter Weiss drámája hívta föl a 
figyelmet. (A tanulmány egyébként életrajznál 
többre nem vállalkozik.) Csak kérdőjellel 
merem leírni: érdemes lenne kiadni de Sade 
írásait, például a J u s tin e - t l

Wilsonnak nincs „törzskönyvezhető” iro
dalomelmélete, az angolszász kritikában meg
lehetősen kedvelt nézetet vallja: ha tetszik, jó 
könyvet olvasok, ha nem, rosszat. Jellegzetesen 
,életes’ szemléletű kritikus — e tekintetben 
talán közelebb áll a marxista kritikához, mint 
ezoterikusabb honfitársaihoz.

Alapos, megbízható felfogásban beszél 
Szophoklészről, Puskinról, Flaubert-ről, Th. 
Wilderről és Faulknerről. A kötet Dahlbergről, 
Dos Passos-ról és Wilderről szóló cikke alkal
mi kritikának érzik. Irodalomelméleti próbál
kozásként Wilson szemügyre veszi a próza és 
vers viszonyának néhány kérdését — ezt a 
tárgyat mélyrehatóbban és szellemesebben 
fejtegeti egy régebbi Modem Könyvtár-kötet
ben Roger Caillois.

Evelyn Waugh konzervatívizmusáról Wilson 
ezt írja: „ . . .  nézetei nem ártanak művészeté
nek.” Az ilyen mondatok k ib o n tá sá t, továbbfej
le s z té s é t  hiányoljuk írásaiból, vagyis az iro
dalom leglényegébe vágó kérdések tüzetes, 
árnyalt vizsgálatát. Wilsonnak ritkábban lenne 
igaza, ha így írna, az irodalom ügye viszont 
nyerne vele.

Edmund Wilson cikkeiből színesen bonta
kozik ki az irodalom, elsősorban a próza világa, 
érdekes adatokkal, ötletekkel is szolgál, de a 
külföldi irodalomkritika valóban modern, 
iro d a lo m e lm é le ti m eg a la p o zo ttsá g ú  bírálatai
ból csak a Modern Könyvtár későbbi tanul
mánykötetei adhatnak ízelítőt.

Ez a kötet is természetesen jókor jött, és jó, 
hogy jött. Az angolszász irodalomkritika álla
potáról alkotott elképzeléseinket — főleg a 
félévszázados életmű gondos szelektálása foly
tán, mely Osztovits Levente munkája — fel
tétlenül gazdagítja, sokasítja. Külön említést 
érdemel Szegedy-Maszák Mihály tömör utó
szava és intelligens jegyzetanyaga a kötet 
végén. (E u ró p a , 1970)

H e r n á d i Miklós

P I E R R E  B O U L L E

N ag y ú r i  m e s t e r s é g
Manapság nem érünk rá hosszú könyveket 
olvasni. Sőt még a rövidség sem elég, „olvas
tassa is magát” a regény — mert ellenkező 
esetben, sajnos, nem kell. A napjainkban oly 
gyakran idézett Szentgyörgyi Albert nyilat
kozta, hogy felgyorsult világunk nem hagy 
három óránál több időt egy könyv elolvasá
sára. Anélkül, hogy abszolutizálnánk e kije
lentést vagy a tömegek-uszályába-nem-tévedt 
módon megvető mosolyra feszítenénk szelle
münk hajlékony ívét — tudjuk, hogy más
ként élünk, mint akár csak néhány éve is. 
Oly kevés időnk jut elmélkedni az emberi 
sorsok örvénylésén, hogy alaposan megvá
logatjuk, kinek adjunk időkincsünkből. De 
Pierre Boulle már bizonyított, Híd a Kwai 
folyón c. regénye századunk maradandó ér
tékeiből való.

Persze az író is olyan helyzetben van, mint 
a színész — amíg dolgozik, addig folyvást 
bizonyítani kell. Ha egyszer eljutott a csúcsok 
közelébe, később csak még magasabb a mérce. 
Boulle esetében is így van ez, és úgy vélem, 
nem is lenne helyes kevesebb várakozással 
közeledni írásához.

A regény történetének kaland-hálójában 
vergődő hős ismerős — egy művész-polgár 
a XX. századból. Boulle szerint e férfi életé
nek első harminc évéről nem érdemes sokat 
beszélni, az irodalmon nőtt fel és irodalmár 
is lett, egész valójával. Azután kitört a háború, 
és őt behívták katonának — így Cousin úr, 
a hajdani kritikus és regényíró most új hely
zetbe kerül. Az előre gyártott szellemi javak 
tetszetős csomagolása és árusítása helyett 
saját tetteivel kell számot adnia értékeiről. 
Szigorú feltételek között kap erre lehetőséget, 
hírszerzői feladatot lát el a megszállt Francia- 
országban. Kezdeti sikerek után elfogják, és 
társa kínvallatásakor, a perzselő szörnysiko
lyok ütései idegeibe égetik — hogy most ő 
következik! Kínozni fogják, pedig ő csak 
szellemi eszközökkel él! Árulóvá lesz tehát 
— mielőtt tűz érintené, hiszen ő soha nem 
hitte komolyan, hogy a feladatért vérrel is 
fizetni kell. Cousin gondolatai mindig csak 
hírnév és diadal körül forogtak, csak őt magát 
emelték szárnyra — a hústépő kínok mások
nak jutottak. Magányában nem marad szá
mára semmi erőt adó a fájdalom elviseléséhez. 
Árulását — mivel ez képzelt világa pusztulá
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sát jelentené — egyéniségének szellemi tar
tománya nem hajlandó tudomásul venni. 
Világképében makacsul ragaszkodik a már 
megformált hős-ellenálló eszményképéhez, bu
kásának szennyét megtagadja, bajtársát meg
öli, és visszaszökik Angliába, hogy újabb fel
adatot vállaljon.

Innentől életének minden cselekedete ki
fordult hamissággá válik, mert korábban meg
tagadott célját kívánja igazolni. Egyénisége 
az elérhetetlen illúziók játékszerévé lesz, és 
elveszíti minden önállóságát. Helyzetének sö
tétbe fordulása szükségszerű, önként vállalt 
halálára is csak a tájékozatlan kívülálló adhatna 
feloldozást. Cousin sorsa bizonyítja, hogy 
erkölcsi értékek híján, a szenvedés tisztító 
ereje nélkül, ingyen — nincsen mód hősnek 
lenni, mert mímelés lesz az csupán.

Pierre Boulle kérdései azonban túlnőnek 
a figurán, mert válaszolni nekünk kell, mai 
írástudóknak. Hiszen értjük-e eléggé válasz
tott mozgalmunk feladatát? Nem kápráztató 
a dicsőség, legyűrjük-e önös diadalaink kísér
tését? Hiszünk-e az emberi haladásban, a

jelen kételyei ellenére? Vajon miért tűnik oly 
ingatagnak korunk erkölcsi ereje, mikor tech
nikai kultúránk fejlődése szinte lebírhatatlan?

Kérdések tolulnak felénk és megválaszolá
suk nem stiláris nehézségbe ütközik. A regény 
talán nem kívánja mindezek feleletét, hiszen 
az elénk festett tablón elmélkednünk is elég 
feladat. Háborúkkal terhelt világunkban mégis 
fontos végiggondolni a nemes eszméket fog
lalkozásként továbbadó — de a közösséget 
gyávaságból kiáruló filiszterek, körénk feszülő 
ellentmondásait.

Cousin úr tévedése szerint a hírszerzés 
nagyúri mesterség, hiszen kellő elmeéllel, 
előkelő szerencsejátékként űzhető. Az európai 
kultúra véres csalódásoktól és keserű borok
tól tisztított csontváza sok örömöt kiválthat 
egy ilyen tökéletessé szublimált entellektüel- 
nek. Akkor kerül csak bajba, ha itáliai met
szetek vagy esztétikai kategóriák helyett valami 
mást akar csinálni — például történelmet.

Boulle regénye joggal tart számot érdeklő
désünkre, érdemes elolvasni. (K o zm o sz , 1 9 70)

T r á s e r  L á s z l ó

T á j é k o z III

SZÉLES KLÁRA

M ü k ö z p o n tú s á g  é s  t ö r t é n e t i s é g
A műközpontú irodalomvizsgálat módszerei, tanulságai miként hasznosíthatóak a marxista 
kritika, irodalomtörténetírás számára? Hogyan érvényesíthető a szigorú szövegelemzésben a tör
téneti megvilágítás? Mintegyesíthetők a szinkronikus, egyes müvek pontos leírására törekvő mód
szer vívmányai — a diakronikus szemlélettel? Egy-egy műalkotás belső összefüggésrendjének 
mikroszkopikus feltárása miként járulhat hozzá az irodalomtörténeti folyamat lényeges változái- 
nak felderítéséhez, az irodalom és társadalom, irodalom és közönsége stb. lényeges összefüggései
nek megközelítéséhez ?

Ha ezekből a szempontokból tekintünk végig a műközpontúságban hasonló elméletek, mód
szerek során, azt tapasztalhatjuk, hogy az egyes műalkotás kiragadása környezetéből, korszakából, 
létrejötte feltételei közül; a mű elkülönítése még írójától is, az írói életrajztól; a szándékos elszi
getelés minden „művön kívüli tényezőtől”, — elsősorban a fenomenológiához kapcsolódó iro- 1

1 R om an  Ingarden: Das literarische Kunstwerk, Halle, 1931. Második javított kiadás, Tübin
gen, 1960. Hangsúlyozottan elkülöníti, mi nem tartozik az irodalmi műhöz, Vő. R u d o lf  O de-  
b rech t: Grundlegung einer ästhetischen Werttheorie, Berlin, 1927. M o r itz  G eiger: Zugänge zur 
Aesthetik, Berlin, 1928. — M á tra i L á sz ló :  A jelenkori esztétika fő irányai, Bp. 1931., B a rá n szk y -  
Jób L á s z ló :  Bevezetés az esztétikába, Pécs, 1935., V ajda G y ö rg y  M ih á ly :  Fenomenológia és iro
dalomtudomány, — Irodalomtudomány, Szerkesztette: Nyírő Lajos, Akadémiai Kiadó, 1970., 
V ajda G yö rg y  M ih á ly  egyéb idevonatkozó tanulmányai: Valóság, 1964., Filozófiai Szemle 1966, 
Kritika, 1966.

59



dalomszemléletre,1 a New Criticism angol művelőinek egy része,2 az orosz formalisták és prágai kör 
tagjainak, munkáinak egy hányadára3 tekinthető jellemzőnek. A művészi alkotás, irodalmi mű 
„tiszta” vizsgálata laboratóriumi érdekű. Az ítéletformálás tárgyilagosságának eszménye jegyé
ben alakult ki, a mű önértékének hangsúlyozására. A „Kunstbeschreibung”, „close reading”, — 
„impersional theory of poetry”4 viszonylag pontos és elfogulatlan kritikai véleményalakításra 
törekszik. Célja, hogy „szabadítsa ki magát a szubjektívizmus és a pszichologizmus béklyóiból”,3 
hogy ne „a költő és annak lelke vagy életrajza” álljon előtérben, „hanem csakis a mű” ; hogy a 
kritikus többé ne „az alkotás folyamatának szubjektív feltételeire, hanem az annak eredménye
ként létrejött költői-nyelvi megoldásokra” figyeljen.6

Ez az alapelv minden ellenkező látszat, minden ellenkező próbálkozás ellenére nem idegen a 
történetiségtől, — sőt igényli, igényelnie kell a művön kívüli tényezők, az idő figyelembevételét.7 
Több, lényegében történelmi jellegű tanulság, tapasztalat igazolja ezt.

a )  A művet középpontba helyező irodalomvizsgálati módszerek közül legnagyobb múltra 
az „explication de texte” tekinthet vissza. Művelőitől hallhatjuk, hogy a szövegelemzés feladata az

2 A lle n  T a te :  The Man of Letters in the modern World, Selected Essays (1928), New-York,
1938., C lean th  B ro o k s: Modern Poetry and the Tradition, 1939., Irony as a Principle of Structure, 
Literary Opinion in America, I. New-York (1937), 1962., W illiam  E m pson : Seven Types of 
Ambiquity London, 1930., W . K . W im sa tt— M . C . B e a rd s le y :  The Verbal Icon. Studies in the 
Meaning of Poetry, Louisville, Kentucky, 1954. stb. — R . W eim ann: „New Criticism” und die 
Entwicklung Bürgerlicher Literaturwissenschaft. 1962. (Magyarul: Gondolat, 1965.), H ern á d i  
M ik ló s :  A költői nyelv és az „Űj Kritika”. Filológiai Közlöny, 1966/1 — 2., Az angol költészet 
„új kritikája”. Valóság, 1967/9, S z i l i  J ó zse f:  A New Criticism irodalomesztétikája, Kritika, 
1967/9., Adalékok az új kriticizmus esztétikai nézeteihez, Irodalomtudomány, 227— 274.

3 Az orosz formalisták is elkülönítik az irodalomtól a nem irodalmat, hangsúlyozzák az iro
dalom belső törvényeit, immanenciáját, — főként a Potyebnya-féle képelméletet tagadva és az 
arisztotelészi mimézisz-elv leegyszerűsített változataként jelentkező visszatükrözési elmélettel 
szembeállítva. Később (1927 tekinthető fordulónak), különösen E jhenbaum , T inyanov, Jakobson , 
T o m a s e v s z k ij  munkái már a „műalkotáson kívüli” jelenségekkel, az irodalmi fejlődéssel, a társa
dalomban betöltött szerepével foglalkoznak elsősorban. „Míg tevékenységük első ízében uralkodó 
volt a genezis és az evolúció gondolatát elvető szinkron szemlélet, a későbbiek során kísérletet 
tettek a szinkron és diakron módszer összekapcsolására” — jellemzi az utat N y ír ó  L a jo s . (Az orosz 
formalista iskola, Irodalomtudomány, 143 — 202. — M ik u lá s  B a k o s:  Teória Literaturi. Trnava,
1941., V ic to r E rlich : Russischer Formalismus. München, 1964.

A prágai kör esetében szintén ebben az irányban történik továbblépés, különösen Jan M u k a ro v -  
kyn& \, a harmincas-negyvenes évek fordulóján. — S z ik la y  L á sz ló :  A prágai iskola. Kritika, 
1965. Irodalomtudomány, 99—142.

4 W o lfg a n g  K a y  se r :  Das sprachliche Kunstwerk (1938), Bern, E m il S ta ig  e r :  Die Kunst der 
Interpretation. Studien zur deutschen Literaturgeschichte, Zürich, 1955. — V ajda G y ö rg y  M ih á ly :  
Irodalomtörténet vagy költészettudomány? Világirodalmi Figyelő, 1961. 15—43, V oigt V ilm os: 
Az irodalomtudomány svájci iskolája, Világirodalmi Figyelő, 1963. 164—173. T. S . E lio t:  Selected 
Essays, New-York, 1950., C lean th  B ro o k s :  The Well —Wrought Urn, Studies in the Structure of 
Poetry New-York, 1959. stb. Vo. „Kunstwerkbeschreibung” (W. F. Schirmer), „költészettudo
mány” követelése (H. Oppel), „közvetlen szövegmagyarázat” igénye (R. Stamm), „Analitic 
criticism” stb. — R. W eim ann  i. m. 6—7., 86—91, 91 — 97.

5 R . W eim an n: i. m. 56. idézi N eum annt „Die formale Schule der russischen Literaturwissen
schaft . .  .”, 114.

6 R . W eim an n : i. m. 57.
7 Szinkrónia és diakrónia egyesítésének szempontjait emeli ki S za b o lcs i M ik ló s  1967-es francia- 

országi beszámolójában (Párizs, Cerisy és a francia kritika, Kritika, 1967/4.), ez a témája 1966-os 
Strasburgi FILLM előadásának is. (Szövegelemzés és történetiség, Kritika, 1967/5.) Gyakorlati 
megvalósításra vonatkozó úttörő kísérlete: A verselemzés kérdéseihez, Irodalomtörténeti Füzetek, 
57. sz., Akadémiai Kiadó, 1968. — Az 1966-os cerisyi konferencia anyagát tartalmazza a G eorge  
P o u le t  szerkesztette kötet: „Les Chemins actuels de la critique. Union générale d’Éditions 1968.
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író szájába adni „mindazt, amit mondani akart, csak azt, amit mondani akart” ; megtalálni a 
szövegben „azt, ami benne van, csak azt, ami benne van”.8 És ez a francia iskola, amely a középko
ri vallásos és antik szöveg-értelmezésekkel indult, 1880-90 közt éledt újjá, az 1902-es tantervben 
kötelező oktatási módszerré vált, — racionalista alapokon nyugszik, s lényegében „a szinkrónia és 
diakrónia egységére épül.”9 „Az elemzés alapja a történetiség és a józan ész maradt. A fonetika, 
lélektan, művészettörténet, szociológia, stilisztika, verstan fejlődése következtében az irodalmi 
művet még erőteljesebben beágyazták művelődéstörténeti és nyelvi környezetébe. A műalkotást 
komplex hatásaiban tanulmányozták.”9 Tehát a résztudományok bizonyos fejlődési fokán a 
műelemzés és történetiség eredeti, ideális egységének egy lehetőségére adtak példát. Ugyanakkor 
korlátainak, eredményei elégtelenségének előtérbe kerülése is az egyes tudományágak tovább
fejlődésével, a müvizsgálatnak, szempontjainak továbbdfferenciáilódásával függ össze.

b) Ha közelebbről, keletkezésében figyeljük meg, mi az oka egyes irányzatoknál a történeti
ségtől való tartózkodásnak a mű szigorú elszigetelésének tágabb összefüggéseitől, — lényegükben 
történelmi indítékokra bukkanunk. A viktoriánus kritika szubjektivizmusával, individualizmu
sával hadakozva jött létre a New Criticism;10 11 pozitivista pszichologizmus, újkantiánus örökség 
meghaladása a célja a fenomenológiai esztétikának.11 Az orosz formalisták a „kultúrtörténeti” 
iskola egyoldalúsága és általánosságai ellen lázadtak;12 a prágai kör tagjai pedig a nacionalista 
„historizmussal” szemben formálták meg új nézeteiket, a szélsőséges pozitivizmussal szálltak 
szembe.13 Azaz: rosszul értelmezett, szűkkörű, felületes vagy elferdített történetiség ellen védekez
tek, vele szemben kialakított ellenhatás formájában jöttek létre, s így az ellenkező végletet hang
súlyozták, különösen kezdetben, fellépésükkor.

c ) Ugyanakkor viszont, valamennyi említett műközpontú szemléletre hatott, más-más for
mában befolyást gyakorolt a genfi nyelvészeti iskola. F erdinand de  Saussure  pedig különös gondot 
fordít az idő szerepére. „Minden, értékkel operáló tudomány belső kettősségéről” beszél, és „az 
egyidejűleg létező dolgok közötti kapcsolatokat, ahonnan az idő közreműködése teljesen ki van 
zárva” (a szinkron szemléletet) és „az egymásra következő dolgok tengelyét, amelyen egyszerre 
mindig csak egy dolgot lehet megvizsgálni, de amelyen az első tengelyen levő dolgok mindegyike 
változásaival együtt szerepel” (diakron szemléletet), — úgy különbözteti meg egymástól, hogy 
hozzáteszi :
„ A z  é r té k e k k e l d o lg o zó  tu dom án yok  szá m á ra  ez a megkülönböztetés g y a k o r la ti  s zü k ség szerű ség , 
bizonyos esetekben pedig föltétien szükségszerűség. Ezen a területen lehetetlen elképzelni, hogy 
a tudósok kutatásaikat komolyan megszervezzék anélkül, hogy ezt a két tengelyt számon ne tarta
nák, és az önmagukban vett értékek rendszerét ugyanezen, de az idő függvényeként vizsgált értékek 
rendszerétől meg ne különböztetnék.”

A gondolatsort így folytatja:
„Tegyük hozzá: m en nél bon yo lu ltabb  és mennél sz igorú bban  s z e r v e ze tt  egy értékrendszer, annál 
nagyobb szükség van — éppen bonyolultsága miatt — arra, hogy fokozatosan előrehaladva, a  k é t  
ten gely  vonalán v izsgá lju k . Márpedig ezt a jelleget egyetlen rendszer sem hordja annyira magán, 
mint a nyelv: sehol sem találunk a működő értékeket illetően hasonló sza b a to ssá g o t, sem ilyen 
nagy szám ú  és ennyire kü lön böző , egymással igen sz igorú  k ö lcsö n ö s fü g g ésb en  levő tagot.”14

8 G u stave  R u d ler: L’explication française. Paris (1902), 1952. 12. idézi : Fodor Is tv á n : A francia 
explication de textes-ről, Irodalomtudomány, 355.

Vö. S za b o lc s i M ik ló s :  Az irodalmi stílusvizsgálat huszadik századi módszerei; A nyelvészeti 
stílusvizsgálat huszadik századi módszerei, Egyetemes Filológiai Közlöny, 1943.

9 F odor Is tvá n : i. h. 353 — 4., 359.
10 A New Criticism történetéhez; 1. R . W eim ann  i. m. 11 — 47; S z il i  J ó zsef: Adalékok az új 

kriticizmus irodalomesztétikájához, Irodalomtudomány, 227—241.
11 V ajda G yö rg y  M ih á ly :  Fenomenológia és irodalomtudomány, Irodalomtudomány, 281 — 292.
12 S z ik la y  L á sz ló :  A prágai iskola, Irodalomtudomány, 99—100.
13 N y író  L a jo s :  Az orosz formalista iskola. Irodalomtudomány, 143—148.
14 F erdinand de  Sau ssu re: Cours de linguistique générale, Payot Paris, 1931. Harmadik kiadás. 

Magyarul: Bevezetés az általános nyelvészetbe, Fordította: B. Lőrinczy Éva, Gondolat, 1967.
105., 106., 107.
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„Egyetlen rendszeriem hordja annyira magán” a feltüntetett jellemvonásokat, mint a nyelv? 
Folytathatjuk a gondolatot: a műalkotás, — például a nyelvi műalkotás, ha lehet, még bonyolul
tabb, még szigorúbban szervezett értékrendszer, hiszen számára a nyelv maga, sőt a megelőző 
korszakok költői nyelve is — csupán nyersanyag szerepét játssza.15

Ezt megelőzően a nyelvtudományt annak alapján különbözteti meg a többi tudománytól 
(nemcsak a természettudományoktól, hanem a társadalomtudományok bizonyos fajtáitól is), hogy 
az idő különleges hatást fejt ki benne. Annak alapján társítja a politikai gazdaságtannal: „mindkét 
tudományban o l y a n  r e n d s z e r r ő l  v a n  s z ó ,  a m e l y  k ü l ö n b ö z ő  f a j t á j ú  
d o l g o k  k ö z ö t t i  a z o n o s s á g o k b ó l  t e v ő d i k  ö s s z e ” ; és „ a z  é r t é k  
fogalmával állunk szemben” . Mindhárom kiemelés fokozottan érvényes az irodalomtudományra. 
S ha a nyelvtudomány kénytelen megkülönböztetni statikus fajtáját az evolutív fajtájától; az iro
dalomtudomány hasonló okokból hasonló lépést szükségesnek láthat, — különösen átmenetileg.

d )  Átmeneti kettéválasztásról beszélünk, mivel a legkövetkezetesebben „tiszta” műelemzések 
esetében, a történetiség teljes kizárásának példáinál gyakran önellentmondásra bukkanhatunk. 
A tárgyilagosságra, bizonyíthatóságra, ellenőrizhetőségre törekvő irodalomkritikusok nagy részé
nél találkozunk azzal a jelenséggel, hogy elméleti vagy gyakorlati rendszerük — éppen egyedisége 
révén — ismét szubjektív, önkényes, ellenőrizhetetlen jelleget ölt.16

e )  Ugyanakkor egyre erősödő tendenciaként állhat előttünk a szinkron és diakron módszerek 
egyesítésének törekvése, „ . . . a  t is z ta  szin kron izm u s illú z ió n a k  b izo n yu lt” — olvashatjuk R . Jakobson  
és J . T in ya n o v  1928-as, közös dolgozatában.17 „. . . a megoldás választásának problémáját vagy 
legalábbis a dominánst, csak az iroda lom n ak  a tö b b i tö r tén e lm i sorokkal alkotott kapcsolatait 
elemezve oldhatjuk meg. Ennek a kölcsönös kapcsolatnak (a szisztémák szisztémájának) saját 
strukturális törvényei vannak, amelyek vizsgálatnak vethetők alá.”18
„ A m ű alkotás végső fokon nem más, mint az e sz té tik á n  k ív ü l  eső értékek együttese, és nem más, 
mint éppen ez az együttes” . . .
. . .  a műalkotás au ton óm iá ja  és benne az esztétikai érték és funkció uralma nem  abban áll, hogy 
m e g szü n te ti a kapcsolatot a műalkotás és a természeti és társadalmi valóság között, hanem  ellen
k e ző le g , abban, hogy azt állandóan m egú jítja ,”19
Ezt és hasonló megállapításokat hallhatunk J. M u k a ro vsk y ib X , aki — különösen a harmincas 
évek második felétől — példája lehet annak, miként folytatja és haladja meg a prágai iskola az 
orosz formalisták felfogását éppen az irodalom  fe jlő d é sé n e k , a m ű és társadalom  közötti összefüg
géseknek tanulmányozásával. Lényegében e törekvés továbbfolytatása felfedezhető a lengyel in
tegrális iskolán belül is. M a n fr e d K r i d lpéldául így fogalmaz:
„A tulajdonképpeni irodalomtudomány esetében . . .  az elméleti (vagy másképp: szisztematikus)

15 Ju . M . L o tm a n  például a költői szöveg és általános nyelvi szöveg, az irodalomtudomány és 
nyelvészet közötti különbséget, határokat ilyen értelemben hangsúlyozza. Vö. Lekcii po sztruk- 
turnoj poetike, Tartu, 1964. Ismertetés: P e tő f i S . J á n o s, Helikon, 1967 510—517.; egy részlet: 
Az alacsonyabb rendű elemek ismétlődőképessége, Helikon, 1971 Ford.: Gránicz István.

„. . . a költői szöveg specifikuma bizonyos mértékben abban rejlik, hogy a — beszédre jellemző 
és a nyelvben ismeretlen — strukturálatlan elemek strukturált jellegre tesznek szert benne.” (71.)

Vö. A  struktúra fogalmának nyelvészeti és irodalomtudományi elhatárolásáról, Helikon, 
1968/1. 7 7 -8 6 . Ford.: Szelezsán Irén.

16 C. H eselh a u s: Zur Methode der Strukturanalyse, Gestaltprobleme der Dichtung, Bonn, 
1957. így ír:

„Az, amit interpretációs művészetként kezdtek el, jó néhány iskolában már megint azzal a 
veszéllyel fenyeget, hogy retorikává, stilisztikává és alaktanná vedlik át.” (i. m. 264).

W . M u sc h g  „az eredeti mű után- és átköltése” névvel illeti az interpretációs irányzatot. (Die 
Zerstörung der deutschen Literatur, Bern, 1956.) Id. R . W eim an n: i. m. 337, 92. Vö. a New Criti
cism már idézett bírálataival, 2. sz.

17 R . J a k o b szo n — J. T in yan ov: Problemy izucsenija literatury i jazyka, Novyj Lef, 1928.N. 12. — 
M ik u lá s  B a k o s :  i. m. V ictor E rlich : i. m., N y író  L a jo s  : i. m. 198.

18 Uo. 198.
19 J a n  M u k a ro v sk y : Estetická funkce, norma a hodnota jako sociálni fakty. (1936.) 12/50—51. 

Id. S z ik la y  L á sz ló :  i. m. 127.
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részt . . .  a  mű e g y e s  e le m e i értékének és művészi funkciójának a megvilágítása, valamint a mű 
egészén ek  a m egragadása  képezné — a történeti részt pedig a  m ű  valamiféle e lh elyezése  egy bizo
nyos egységben.”20 A szinkronikus elemzés és diakronikus folyamatba-illesztés összek? pcsolásá- 
nak dialektikáját, kölcsönös egymásrautaltságát, n é lk ü lö zh e te tlen ség é t hangsúlyozza L u d e n  G o ld 
m ann :
„Ahhoz, hogy a realitásból kiemeljük a tények egy csoportját, amely egy . . .  jelentéssel bíró 
struktúrát képez, és hogy az empirikus tényeken belül elválasszuk a lényegest a lényegtelentől, 
elengedhetetlen  az, hogy ezeket a  m ég  nem  kellően  ism ert té n y e k e t  egy olyan másik, á tfo g ó b b  s tru k 
tú rába  illesszük  bele , mely azokat összefogja (pl. Pascal és Racine írásait a janzenista mozga
lomba).21

A példák, a szinkron és diakron módszerek egyesítése kísérleteinek eddigi története azt látszik 
igazolni, hogy annál elengedhetetlenebbnek mutatkozik, annál evidensebb formát ölt a két szem
lélet dialektikus kölcsönhatása, minél teljesebben, elmélyültebben, szervesebben fonódik össze 
egy-egy kutatás a konkrét irodalmi anyag vizsgálatából merített tapasztalatokkal. S miközben 
megfigyelhetjük, hogy az egyes, kiragadott művek elemzése után egyre több mű összekapcsolt 
elemzésével, „szisztémák szisztémáival” is találkozhatunk ;22 nem tűnik véletlennek, hogy a román 
A drian  M arino  Alexandru Macedonski teljes életművének strukturális elemzése (1967) után jut 
erre az elméleti következtetésre:
„ . . .  milyen értéke és haszna van az egyszerű és mégis rendkívül aprólékos szövegelemzéseknek, 
amelyek töredékesek, s majdnem kivétel nélkül egy-egy vers vizsgálatára korlátozódnak? Tény, 
hogy a strukturalista elemzést sohasem kockáztatták meg nagy terjedelmű műveken, sőt szembe
tűnő a vonzódás a mikrostruktúrákhoz, mintha a struktúra csak mikroszkóp alatt, a végtelen 
kicsi mennyiségek terén volna megfigyelhető és lebontható. . . .  vajon az ilyenfajta elemzés nem 
hagyja-e figyelmen kívül az általános és sajátos dialektikáját, amely bármely igazi struktúra sajátja; 
s vajon nem magát a strukturalista kon cepció  sze llem é t éri-e károsodás akkor, amikor önként és 
módszeresen mondanak le az indukcióról, a z  ö sszeg ezésrő l, a  ré szn e k  a  fe lsőbbren dű , a  fö lé ren d e lt  
k a teg ó r iá k b a  való b e ille s z té sérő \1  Ha valóban lehetséges „a strukturális'egész azonosítása a rész
ből kiindulva” (Camil Petrescu), akkor bármely hajlam az elszigetelésre, a vers-ciklus-kötet-fejlő- 
dési szakasz-stilus-művészi egyéniség homológiái iránt megnyilvánuló közömbösségre, valahol a 
félúton állítja meg a strukturális elemzést.”23

Szaporíthatnánk a példákat,24 — mindezek alapján végezetül úgy összegezhetjük a műközpon- 
t ú kutatások és történetiség viszonyának alakulását, s vele a marxista irodalomtudományhoz való

20 M a n fred  K r id l:  Przelom w metodyce badan literackich. Przeglad Wspólczesny. 1933. 130. sz. 
1/70. Id. B ojtár E ndre: A lengyel integrális iskola, Irodalomtudomány, 218. 1.

21 L u d e n  G oldm ann: Sens et usage du terme structure dans les sciences humaines et sociales. 
Éd. par Roger Bastide. ’S-Gravenhage. 1962, Mouton. 124—135. Magyarul: A jelentéssel bíró 
struktúra fogalma a kultúra történetében. Ford.: Jávori Jenő. Helikon, 1968/1 — 92.

22 A kifejezés R. J a k o b szo n — J. T inyanov  említett közös tanulmányából való 1.17. sz.
23 A drian  M a rin o : Definita structurii: A struktúra meghatározása, Korunk, 1970/21 — 204.
24 Vö. „Minden irodalmi elem funkciója a más elemekkel és az e g é s z  konstrukciós elvével 

való kölcsönhatása.” (T in yan ov, Russzkaja próza (B. M . E jhenbaum  és Ju rij T inyanov szerkesztésé
ben). Leningrád, 1926. 9. 10. Id. és kiemeli Nyíró Lajos: i. h. 182.

„Az irodalmi tény létezése differenciált minőségétől (azaz akár az irodalmi, akár a nem iro
dalmi sorral) alkotott kölcsönviszonyától, más szóval a funkciójától függ.” (J .  T in yan ov: О lite- 
raturnoj evolucii 71/35. Id. N y ír ó  L a jo s :  i. h. 183.

„Az e s z t é t i k a i  f u n k c i ó  tehát, amelyet a strukturalizmus a műalkotásnak tulajdonít, 
reális, kézzelfogható, anyagi valóság. Lényege abban áll, hogy meghatározza a mű f e j l ő d é s 
t ö r t é n e t i  h e l y é t :  annál értékesebb, minél jobban elősegíti a korszerű esztétikai normák 
fejlődését, továbbfejlődését. Vagyis: M u k a ro v sk y  esztétikája nemcsak leíró, hanem kifejezetten 
normatív jellegű is.” ( S z ik la y  L á sz ló  : i. h. 123.)

„valamely író egyes müvei csak akkor érthetők meg helyesen, ha az egész mű egyetemes 
»grammatikájához« viszonyítjuk őket.” (A d ria n  M a rin o : i. h. 205.) Uo. „Amit egyetlen rendsze
ren belül ellenőrizünk, azt alkalmaznunk kell a rendszerek összességének esetében. A viszonyítási 
rendszerek különben összeadhatatlanok, ellenben egymásba integrálódnak, méghozzá mind 
bonyolultabb és bonyolultabb szférákban.”

63



viszonyát is, ahogy S z ik la y  L á sz ló  a prágai kör kutatásai esetében, N y irő  L a jo s  pedig az orosz 
formalisták értékelésével kapcsolatban szintétizál:
„A szinkróniának és a diakróniának ez a magasabb szinten történő összeegyeztetése . . .  úgy vál
hatott lehetővé, hogy a prágaiak előbb felszámolták az előző nemzedékek egyoldalúan diakrónikus 
szemléletmódját, kidolgozták a szinkrónikus műelemzés korszerű módszerét, s így alakították ki az 
új fejlődéstörténeti szemléletet.”25 26
„Az irodalmi mű belső terének megvilágítása tehát előkészítette az irodalmi folyamat pontosabb 
leírását. Az irodalmi folyamat belső motiválása természetesen nem állhat ellentétben az irodalom 
alapvető társadalmi funkcióival, sőt utóbbiak határozzák meg az irodalom fejlődésmenetét. S le
küzdve a műalkotás és az irodalmi folyamat ad absurdum vitt immanencia-elvét, eljuthatunk a 
művészet társadalmi funkcióinak megragadásához és elemzéséhez.
. . .  Az irodalomkutatás szinkron és diakron módjainak fenti leírása már az irodalmi tények érté
kelő elvét is megalapozza, és az irodalmi axiológia problémájának fölvetéséhez is lehetőségei''-- 
teremt.”25
A kutatásoknak ezt a közös törekvését, távlatát tekintettem munkám elméleti alapjának.

A  d o lg o z a t  tá rg yá n a k  és m ó d szerén ek  k ia la k ítá sa

Ha szinkróniát és diakróniát ilyen „magasabb szinten” próbáljuk összeegyeztetni, ha műelem
zést és történetiséget ilyen dialektikus egymást-tételezésben, evidens egymásrautaltságban fogjuk 
fel, — akkor néhány alapvető módszertani problémába ütközünk. Ezek közül az első (egyben 
utolsó is) az, amelyet például A drian  M arin o  így fogalmaz meg:
„ C sa k  a  to ta litá s  az, ami elsőként és utolsóként adott; csak annak be lső  ta g o lá sa  ru h á zza  f e l  je len 
té s s e l  a  ré sze k e t, amelyeket helyesen és teljességükben csak akkor érthetünk meg, ha ahhoz a z  
e g é s zh e z  v iszo n y ítju k  őket, amelybe beilleszkednek.27

A nagyobb egységből (viszonylag „legnagyobb” egységből) kell tehát elindulnunk a kisebb 
egységek (viszonylag „legkisebb” egységek) vizsgálata, elemzése felé; az „átfogóbb” (viszonylag 
„legátfogóbb”, illetve „legfelsőbb rendű”, „legfölérendeltebb”) kategóriákból a kevésbé átfogóak 
(„alsóbbrendűek,,, „alárendeltek”) felé; az egészből, a totalitásból a rész, az összetevő, az egyes 
elem felé. Minden esetben a nagyobb egységben játszott szerep, betöltött hely, a  fu n k c ió  lesz irány
adó. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk a folyamat megfordíthatóságát, a vi
szonyulások kölcsönösségének, dialektikájának hangsúlyozását s e kölcsönösségnek a komplexi
tásban való megnyilvánulását.

Lapunk következő 11 — 12. száma összevontan 
december hóban jelenik meg. — Szerk.

Idézi C l. L év i-S tra u ss  szavait:
„Bármely modell, amely egy azonos családnak megfelelő átalakulás-csoporthoz tartozik . . . 

előidézi, hogy ezeknek az átalakulásoknak az összessége egy modellcsoportot hozzon létre.” 
(Uo. 206.)

25 S z ik la y  L á sz ló :  i. h. 125.
26 N y ir ő  L a jo s: i. h. 198.
27 A d ria n  M a rin o : i. h. 202.
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S Ő T É R  I STVÁN

A szo c ia lizm u s a r s  poeticái
Köpeczi Béla nagyarányú antológiája (A szocialista realizmus, Gondolat, Budapest, 
1970) ugyan a szocialista realizmus elméletének kialakulását szemlélteti, az utópista 
szocialistákig, a 19. század forradalmi művészetéig visszanyúló válogatással, — de ez 
a szöveggyűjtemény, mely fontos és néha kevéssé ismert szövegeket is tartalmaz, 
mindenfajta forradalmi és elkötelezett irodalom elméleteinek megismerését is szolgálja. 
A válogatásnak ez a módja, tehát a szocialista realizmus széles körű őskeresése, első
sorban a történetiség érzékeltetése szempontjából indokolt. A szocialista ars poetica 
ugyan a szocialista forradalom nyomán született meg, de amiként ennek a forradalom
nak megvannak az előzményei más forradalmi mozgalmakban — úgy a nyomában 
kialakuló új művészetszemlélet gyökerei is a szocialisztikus forradalmi törekvések 
korába nyúlnak vissza. Ezért indokolt Petőfi és Wagner, Hugo és Heine ars poeticái
nak ismertetése, hiszen ezek részint eleve egy haladó, forradalmi szemléletű, tehát 
elkötelezett irodalom szükségét hirdetik, — másrészt közvetlenül készítik elő a szocia
lista társadalomra jellemző művészetfelfogást.

A szocialista művészet ars poeticája valójában a forradalmi, a haladó elkötelezettség 
elvének továbbfejlesztése, olyan művészetek hitvallása ez, mely programszerűen a 
szocialista társadalom emberének öntudatosulását, önmegismerését szolgálja. Az an
tológia 1949-es Lukács-szövegének megfogalmazása az irodalomról (az irodalom  
mint segítség az embereknek ahhoz, „hogy önmagukat megismerjék, hogy képet 
kapjanak saját emberi mivoltukról, s e tudatosodás segítségével önmagukat fejlesz- 
szék”) minden kor igazi és megőrzésre méltó irodalmának alapelve is. Ugyanez az 
elv érvényes a szocializmus társadalmi rendszerének irodalmára, azzal a sajátossággal 
bővülten, hogy itt az önmagunkról nyert kép, tehát az önmegismerés és a tudatoso
dás: a szocialista társadalmi rendszerben élő embert segíti, miáltal az emberiség nagy, 
történelmi reményének megvalósulását segíti elő.

Köpeczi Béla antológiájának (melynek létrehozásában jelentős kutatógárda is 
részt vett) sajátos érdeme az a történetiség, mely a szövegekből kirajzolódik. Ennek 
a történelmi folyamatnak inkább csak kommentárjaira szorítkozik a bevezető tanul
mány, hiszen a szövegek nyújtotta rajzolat és az antológia történeti felépítése, kor
szakolása önmagában is eleget mondó. A 19. század első felétől napjainkig terjedő 
történeti vonulatban előbb egy széles körű, habár szükségképp általános és néha 
elvont igény alakult át, 1917 után viták, dilemmák és vargabetűk sorozatában 
egy olyan elvvé, mely nemcsak a szocializmus irodalmának, hanem általában az 
irodalomnak és minden irodalmi korszaknak megértését teszi lehetővé.

A szocialista irodalom elmélete ezért nem válhatik csupán a szocialista államok 
irodalomtudományának belügyévé. Minél szűkebb és bezárkózóbb hajlamokat 
árulnának el ennek az elméletnek kidolgozói, annál kevésbé szolgálják azt a célt, 
melyet egy világirodalmi mozgalom maga elé tűzött.

Ha a szocialista társadalom teremtette művészetet a világművészet fejlődésének 
szerves és szükségszerű fejleményének tekintjük, úgy e művészet elmélete és érték
rendje alapul kell szolgáljon a művészet valamennyi korszakának és ágazatának 
értékeléséhez, megértéséhez. Azoknak az elveknek segítségével, melyeknek jegyében
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a szocialista irodalom a szocialista ember önmegismerését, önfejlesztését szolgálja, 
meg lehet értenünk és helyesen lehet értékelnünk a polgári vagy a feudális korszak 
alkotásait is, melyek ugyané korszakok emberének önismeretét, önfejlesztését szolgál
ják. Az a szüntelen válogatási tevékenység, melyre alkotó ítéletünknek kell vállal
koznia a világirodalom, a világművészet nagyméretű örökségével szemben, ugyan
azokból az elvekből indulhat csak ki, melyek szerint a szocialista művészet alkotásait 
is értékeljük. Ennek az antológiának egyik legfontosabb történeti tanulsága épp az, 
hogy a múlt század különféle irodalmi irányzatai és törekvései — nem utolsósorban : 
a romantika — művészi hitvallásaikkal, elméleteikkel a szocialista realizmus ars 
poeticáját is előkészítik. Már maga ez a körülmény történetileg is a szocialista iroda
lom, a szocialista művészet nagy összegező szerepére figyelmeztet. Leninnek a világ- 
kultúra örökségéről szóló tanítása ugyancsak a kritikai válogatás, és a teremtő, az 
újat létrehozó összegezés útját jelöli ki a szocialista kultúra számára. Ha a Köpeczi 
Béla nyújtotta történeti képet egész szélességében, változatosságában szemléljük, 
meggyőződhetünk arról, hogy a szocialista művészet elmélete összhangban is van 
Leninnek ezzel az elvével. Ezen még az sem változtathat tartósan, hogy különösen 
a 40-es 50-es években, ezzel a lenini elvvel ellentétes, szűkítő — vagyis gyengítő — 
tendencia érvényesül a szocialista irodalom elméletének egy részében.

Azt, hogy a szocialista művészet fejlődésének dilemmái között még a legnehezebb, 
legbonyolultabb korszakokban is világosan állt a helyes megoldás, E. Bloch és H. 
Eisler, valamint Brecht 1938-as szövegei bizonyítják. A válogatás különösen a 30-as 
évekre vonatkozóan emel ki fontos támpontokat. Tudnunk kell azonban, hogy ugyan
ez a korszak teremti meg a realizmus fogalmának kettős (egy esztétikai és egy törté
neti) fogalmát, amelyeknek összekeverése a későbbiekben annyi terméketlen vitát és 
félreértést okoz. Az az elv, amelyet az önmegismerés és az önfejlesztés igényének 
alkalmazásával Lukács ebben az időben terjeszt ki az egész világirodalomra, a realiz
mus esztétikailag felfogott kategóriája szerint teljes joggal csoportosítja ugyanegy 
mezőnybe Homéroszt és Szophoklészt, Daniét és Rabelaist, Cervantest és Shakes- 
peare-t, Goethei és E. T. A. Hofmannt, Puskint, Balzacot, Tolsztojt és Gorkijt. 
Különösen a szovjet irodalomtudósok, de már a marxisták is ugyanakkor nem keve
sebb joggal ragaszkodnak egy olyan történeti szemlélethez, mely különböző korok 
művészi törekvéseinek különbözéseit is számon tartja.

A  két felfogás között nincs igazi ellentét, mivel Lukács realizmus-elmélete dialek
tikus materialista alapon jön létre, a különféle korszakokban és az egymástól külön
böző, illetve egymással érintkező irányzatokban gondolkodó történeti iskolák viszont 
történeti materialista elvet követnek. A válogatás szövegeiből is kiviláglik annak 
szüksége, hogy a dialektikus materialista és a történelmi materialista elv egymással 
egyesüljön. Szükséges, hogy a korszakok és történeti folyamatok szerint gondolkodó 
szemlélet következetesen alkalmazza a dialektikus materialista realizmus-koncepciót, 
melyet Lukács valóban nagyarányúan, meggyőzően és egy új esztétikai szemléletet 
megteremtőén dolgozott ki. Másrészt arra is szükség van, hogy a dialektikus mate
rialista realizmus fogalmat történetileg is konkretizáljuk, és ezáltal tudatosítsuk 
azokat a sajátságokat és különbségeket, melyek egyes korszakok irányzatait, művészi 
módszereit jellemzik. Hiszen az élő irodalmi tudat mindezzel önkéntelenül is számol. 
A szovjet irodalom szükségszerűen az orosz realizmus talaján jött létre, és lehetetlen 
észre nem venni, hogy a realizmus legnagyobb alkotójának, Tolsztojnak művészete
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mennyire eltér még a más nemzeteknél megjelenő realista iskolák művészetétől, 
s fokozottabb mértékben a korábbi irodalmi korszakok művészi alkotó módszerei
től is.

A történelmi materialista elv érvényesítése tekintetében különösen tanulságosak 
az 1957 —58-as szovjet realizmusvita itt közölt szövegei. Ezek sorában pl. Reizov 
megfogalmazása arról, hogy „az irodalomban a kulturális hagyomány nem korlá
tozódik a 19. század realizmusára, hogy törvényes örökösei vagyunk mindannak a 
szépnek és haladónak, amit az emberiség létrehozott” : mindez összhangban van 
Lenin tanításával a kulturális örökségről. Zsirmunszkij a dialektikus materialista 
realizmuselv alapján szól Homérosz monumentális epikus realizmusáról, de a törté
neti materialista szemlélet jegyében figyelmeztet arra a fontos körülményre, hogy 
„az irodalomtörténeti örökség szempontjából a 19. századi klasszikus realizmus 
a romantikára támaszkodik”. Anyiszimov ebből a vitából joggal vonta le azt a követ
keztetést, hogy a realizmus történeti tanulmányozása egyre sürgetőbb feladat, vala
mint azt, hogy „ha a realizmus—nem realizmus örök váltakozásához tartjuk magun
kat”, nem ismerhetjük föl a szocialista realizmus történeti szükségszerűségét. A szöveg- 
gyűjtemény meggyőz bennünket arról, hogy a szocialista realizmust és a világmozgal
mat általában történelmi materialista alapon is tárgyalnunk kell. Köpeczi Béla válo
gatása ezt a feladatot lényegesen elősegíti. Aggasztó lenne, ha a marxista irodalom- 
tudomány munkájában a történelmi materialista igény nem érvényesülne a szükséges 
mértékben. Tagadhatatlan, hogy az utóbbi esztendőkben ennek az igénynek háttérbe 
szorulására is felfigyelhettünk.

*

Köpeczi Béla bevezető tanulmánya magas színvonalon foglalja össze azokat az 
elméleti kérdéseket, melyek a szocialista realizmus fejlődése során kristályosodtak ki. 
Ez a tanulmány, mint a kérdés egyik nemzetközileg is fontos összefoglalása, elméleti
leg vonja le azokat a tanulságokat, melyek a szöveggyűjtemény történeti képéből 
adódnak. A tanulmány magában foglalja azokat az eredményeket is, melyek az 
MSZMP Kulturális Elméleti Bizottságának 1965-ös Állásfoglalásából adódnak. 
Köpeczi tanulmányának, és részben az Állásfoglalásnak egyik lényeges újsága a 
művészi alkotó módszer kategóriájának felhasználása. Ezt a fogalmat is kétféleképpen 
lehet értelmezni, és e kétféleség tisztázása éppoly fontos, mint a realizmus fogalmának 
kétféle jelentéséé.

Köpeczi felfogásában a módszer a megismerés módjaként, a művészet valóság
felfogásának és ábrázolásának sajátosságaként szerepel. Ez a fajta módszerkoncepció 
teljes mértékben jogosult, és lényegileg a visszatükrözési elmélet dialektikus-materia
lista koncepcióját fejleszti tovább. A valóságfelfogásnak és megismerés módjának 
ez a dialektikus materialista megragadása fontos, új kiindulási pontot jelent a marxista 
irodalomelmélet és a történeti vizsgálódás számára. A művészi módszert azonban 
másféle értelemben: a művészi alkotóműhely kategóriájaként is felfoghatjuk. Ez 
esetben a művészi alkotó módszer az alkotás megvalósításának, — az eszmeiség, 
a szándék, a világnézet anyagban konkretizálásának menetét jelenti, és a témaválasz
táson, a cselekményfelépítésen, a kompozíción, a jellemek kiválasztásán és ábrázolá
sán kívül a stílust is magában foglalja. A stílus ez esetben nem szellemtörténeti 
kategóriaként szerepel, hanem a mű belső világának tükörképeként.
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Jogosult az a felfogás, mely a dialektikus materialista értelemben felfogott mód
szert az ugyancsak dialektikus materialista értelemben felfogott realizmus szerves 
részének tekinti. Ez a fajta módszer a korszakok változásain keresztül a lényeg meg
ragadásának azonos módját mutathatja föl. Ugyanakkor az alkotói műhely módszere 
— tehát a megismerésnek, a művészi valóságfelfogásnak konkrét műalkotásban 
történő megvalósítása (téma, cselekmény, kompozíció, jellemrajz, stílus stb., stb.) — 
történetileg szükségképp változó; és ez a változás nemcsak hogy korszakonként 
elkerülhetetlen, hanem kívánatos is, annak érdekében, hogy a meg-megújuló művé
szet új korok új viszonyairól új emberekhez szólhasson. Ily értelemben a szocialista 
realizmus valóságlátási módszere a lényeg megragadásának olyan jegyeit mutatja, 
melyeket az önmegismerést, az önfejlesztést szolgáló irodalom Homérosztól napjain
kig mindig alkalmazott, — ugyanakkor az a művészi alkotó módszer, mely ezt a 
megismerést műalkotásban konkretizálta, szükséges és kívánatos módon újból és 
újból változott. Ilyenfajta változásokkal számolnunk lehet a szocialista realizmus 
távlataiban is, és e változások helyes irányáért kell együttműködnie az alkotó 
művészetnek az alkotó elmélettel.

I LLÉS LÁSZLÓ

P ro le tá rk u ltú ra  vagy  sz o c ia lis ta
kultúra*

Lenin 1913-ban írta azon műveit, amelyekben már a forradalom előtt behatóan 
foglalkozott a kultúra kérdéseivel. „A munkásosztály és a nemzeti kérdés” című cikke 
(1913. máj. 10-én) leszögezi, hogy a „munkások az egész világon meg fogják teremteni 
a maguk internacionalista kultúráját” .1 A „Kritikai megjegyzések a nemzeti kérdéssel 
kapcsolatban” című munkája (1913. okt. — dec.) pedig tömören és világosan meg
jelöli a két kultúra jelenlétét és harcát minden osztálytársadalmon belül, midőn 
megjegyzi: „Minden nemzeti kultúrában megvannak — ha nem is kifejlett formá
ban — a demokratikus és a szocialista kultúra elemei, mert minden nemzetben van 
dolgozó és kizsákmányolt tömeg, amelynek az életkörülményei elkerülhetetlenül 
demokratikus és szocialista ideológiát szülnek . . .  De minden nemzetben van burzsoá 
kultúra is, . . .  mégpedig nem csupán „elemek”, hanem uralkodó kultúra formájá
ban . . . Amikor kiadjuk a „demokratikus és a nemzetközi munkásmozgalom inter- 
nacionális kultúrájának” jelszavát, minden nemzeti kultúrának csupán demokratikus 
és szocialista elemeit vesszük át. . .” 2 Leninnek e megállapításaira támaszkodva 
bontakozott ki a Szovjetunióban a hatalom átvétele után a kulturális forradalom, 
hogy „uralkodóvá” váljék a szocialista kultúra; és ezekre a tanításokra támaszkodott 
a fejlett munkásmozgalommal rendelkező kapitalista országok munlcáskultúr- 
mozgalma is, hogy az uralkodó polgári kultúrán belül a lehetséges mértékig kifej
lessze a proletariátus saját ideológiájával, a marxizmus — leninizmussal áthatott

* A tanulmány egy nagyobb munka részlete.
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kultúráját, illetve igyekezzék kivonni lehetőleg mennél szélesebb munkásrétegeket 
a polgári kultúra befolyása alól, figyelembe véve azt is, hogy itt legtöbb esetben nem 
a demokratikus szellemiségű polgári művészeti múlt kiemelkedő értékeiről volt szó, 
hanem a tömegek számára termelt selejtről, amelynek bódító, tudatmérgező hatása 
annál nagyobb volt.3 A forradalmi munkásmozgalom meg kellett hogy küzdjön 
minden országban a szociáldemokratáknak a II. Internacionálé idejéből származó 
művelődési politikájával, amelynek lényegében polgári eredetű, karitatív felfogása 
szerint a munkásosztály kulturális téren megelégszik a polgári kultúra „konzumálá- 
sával” s egyébként is — amennyiben egyáltalán a hatalom átvételére gondoltak e 
teoretikusok — úgy vélték : csak a kultúra teljességével felvértezett munkásosztály 
gondolhat arra, hogy a polgári rendszert leváltsa a történelem napirendjéről. A lenini 
elméletnek éppen az volt az egyik zseniális felismerése, hogy ezt a reformista, de- 
mobilizáló folyamatot megfordította, merészen vállalkozni tudott arra, hogy a kultúra 
adott minimumával rendelkező dolgozó tömegeket a hatalom megszerzésére vezesse, 
s ezzel megnyissa egyúttal számukra a szocialista művelődés széles kibontakozásának 
lehetőségét is. „Ha a szocializmus megteremtéséhez — írta Lenin 1923. jan. 16-án — 
meghatározott kulturális színvonalra van szükség (bár senki sem tudja megmondani, 
milyen ez a meghatározott «kulturális színvonal», mert e színvonal különböző mind
egyik nyugat-európai államban), akkor miért nem szabad nekünk azzal kezdeni, 
hogy előbb forradalmi úton kivívjuk a meghatározott színvonal előfeltételeit, s azután 
már a munkás-paraszt hatalom és a szovjet rend alapján induljunk utolérni a többi 
népet?”4

Ugyané gondolatot fejtette ki Lenin a szövetkezetekről szóló, 1923. jan. 4 —6-i 
írásában,5 kicsúfolván a „pedánsokat”, akikkel szemben a bolsevikiek a forradalmat 
nem a végénél kezdték el, hanem a politikai és társadalmi átalakításnál, s ezután 
következett el a kulturális forradalom korszaka, amelyre élete utolsó éveiben, a 
forradalom és a hadikommunizmus utáni években egyre nagyobb figyelmet fordított 
Lenin, mivel a szocialista társadalmi rend megszilárdítását a szocialista életforma, 
szokások, termelési és szellemi folyamatok, a szocialista ideológia meggyökereztetésé
vel látta csak igazán elérhetőnek.6

Természetes tehát, hogy a „kultúra a hatalom megragadása előtt és után” kérdés
kör a húszas években végig állandóan napirenden maradt, forradalmárok és refor
misták egyik fő küzdő területe lett. A Szovjetunió helyzete gyökeresen különbözött 
e tekintetben a kapitalista országokétól, hiszen ott a parasztsággal szövetséges 
munkásosztály került hatalomra. De a forradalom utáni első évtizedben, különösen 
a NÉP idején mind a gazdasági, mind a művelődés területén hosszú évekig éles harc 
folyt a szocialista és a polgári vagy kispolgári erők között e kultúra arculatának 
kialakításáért, noha a küzdelem kimenetele a szovjet hatalom viszonyai között 
nem lehetett kétséges. A kapitalista viszonyok közt kedvezőtlenebb feltételek mellett, 
de szintén folyt ez a harc, amely egyúttal a trockiji és lenini kultúrafelfogás küzdelmét 
is jelentette. Trockij elméletének alapja az volt, hogy a forradalom nem győzhet 
egy országban, csak permanens világforradalomként létezhet, gyakorlatilag tehát 
a győztes oroszországi forradalom fennmaradása iránti szkepszis, kapituláns érzület 
fejeződött ki benne, s ez hatotta át a proletariátus kultúrájának elvi lehetetlenségéről 
szóló gondolatait is, midőn a steril elméletieskedés szintjén azt tételezte, hogy az 
osztályküzdelmek átmeneti szakaszában a kulturális szférának nem lesz módja

5



fejlődni, ama feltételezett esetben pedig, miaon az osztályok megszűnnek, már nem 
lesz proletariátus, csak egyetemes emberiség. Ezen az alapon tagadta Trockij a 
proletárkultúra, lényegében azonban egyáltalán a szocialista kultúra lehetőségét.

De a proletárkultúra mint olyan elméletének Lenin is ellenfele volt és maradt 
mindvégig. Álláspontuk mégis merőben ellentétes volt, kizárta egymást, s a húszas 
évek művészeti-elméleti gondolkodásának komoly zavaraihoz vezetett, hogy sokan 
a trockiji teória mechanikus tagadása során lényegében nem a lenini szemlélet 
dialektikáját, tertium daturját követték, hanem megrekedtek az antitézis szintjén. 
Noha Lenin terminológiai szóhasználatában maga is alkalmazta időnként a „prole
tárkultúra, proletárművészet, proletáríró” kifejezéseket, de ezek nála sohasem voltak 
kizárólagosak, hanem a kor szóhasználatából eredően esetlegesek, átmenetiek. 
Figyelemreméltó, hogy már 1913-as cikkében a „nemzeti kérdésről”, hangsúlyozottan 
és kifejezetten „a nemzetközi munkásmozgalom internacionális kultúrájáról”, s 
többször is „szocialista kultúráról” beszél, és nem proletárkultúráról. Kultúra
szemléletének egésze bizonyítja, hogy a terminológiai ingadozás ellenére szemei 
előtt a munkásosztály forradalmi ideológiájától áthatott szocialista kultúra lebegett, 
és nem a szűkösségre orientáló, a múlthoz kapcsoló „proletárkultúra”.

A  kapitalista országok munkásmozgalmában tevékenykedő kultúrmunkások 
számára nem volt könnyű a harc akkori adott szakaszán a gyakran csak a törhetetlen 
hit által felrajzolt távlatok, azaz nagyonis elmosódó távlatok közepette, az elkesere
dett osztályharc viszonyai közt már erre a teljesebb képződményre gondolni. A Szov
jetunióban ugyanebben az időben hatalmas méretekben bontakozott ki a kulturális 
forradalom, de annak irodalmi szakaszán a nagy erővel fellépő rappizmus következ
tében egyre inkább elhomályosult a lenini kezdeményezéseket őrző 1925-ös párt- 
határozat szelleme, a teoretikusok nem a munkás- és paraszthatalom viszonyai közt 
kibontakozó szovjet művészet egységének építésén fáradoztak, hanem inkább a 
„proletárkultúra” antitrockista alapállásából kiindulva a szuverén módon felfogott 
és elszigetelt „proletárművészet”, „proletárirodalom” kifejlesztésével törődtek, 
s minden más irányzat elfojtására törekedtek. (S mivel a valóban ellenforradalmi 
irányzatok létét már az 1925-ös határozat csekélynek és jelentéktelennek minősítette, 
ezen megsemmisítendő irányzatok a rappisták szótárában éppen a lehetséges szövet
ségeseket jelentették.)

Lényegében ebben a szorító dilemmában vergődött a húszas évek egész proletár
irodalma. A „tiszta proletárkultúra” építésének elmélete nem illeszkedhetett bele 
a szocialista kultúra építése dialektikájába. Az osztályharc feltételei között önkény
telenül deformálódott és eltorzult esetenként és időnként a küzdelem céljának teljes 
képe, mint azt Bertolt Brecht oly találóan megfogalmazta:

„Az aljasságra vicsorgó gyűlölet 
Is eltorzítja az arcvonásokat.
Az igazságtalanság miatt érzett haragtól 
Is bereked a hang. Ó, kik a nyájasság 
Számára akartuk előkészíteni a talajt,
Még mi sem lehettünk nyájasak.”

(Utódainkhoz.
Eörsi István fordítása.)
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A munkásosztály ideológiájával áthatott kulturális mozgalom természetes módon 
volt harci kultúra, ez nem is lehetett másképpen. Lunacsarszkij szintén már a forra
dalom idején a „kard és a harc” kultúrájáról írt, amely csak késó'bb válik majd 
az „álmodozás, igazság és a szépség osztályideáljai, az osztály törekvései céljának 
kultúrájává”.7 Clara Zetkin már a 20-as évek elején szintén harci kultúraként jelle
mezte a munkásmozgalomnak a művelődésért folytatott küzdelmét, erről a pozícióról 
kiindulva igyekezett pl. a német mozgalom teoretikusa elméletileg magalapozni 
a proletariátus kulturális tevékenységét.8 S ezen a talajon — igazolva a lenini téte
lek helyességét — valóban még a kapitalista viszonyok között, támaszkodva egy erős 
kommunista pártra, a német forradalmi munkásmozgalom nagy eredményeket ért 
el, százezreket vont be az aktív művelődésbe, jelentékeny irodalmat, kiterjedt és 
nemzetközi hatósugarú színjátszó mozgalmat teremtett.9

A dinamikusan kifejlődő mozgalom hatóerejének korlátozását azonban ismét 
csak egy helyes elv túlhajtása okozta: a kulturális munkának kizárólag a harci 
feladatra való redukálása. A Die Rote Fahne, az NKP lapja kulturális rovatának 
egy évtizeden át volt vezetője a magyar emigráns Kemény Alfréd (Durus). Käthe 
Kollwitz és Rudolf Schlichter munkásságát méltató cikkében a politikus művészet 
értelmét a pillanat szolgálatában határozta meg, még csak nem is a jelenkori és az 
eljövendő proletárkultúra építését szorgalmazta (az erre való törekvést a kapitalista 
viszonyok között egyértelműen reformista illúziónak vélte), hanem kizárólag a napi 
osztályharc aktív szolgálatát. Käthe Kollwitz „örök értékeivel” s apolitikusnak 
minősített művészetével szemben azért emeli ki Schlichter munkásságát, mert úgy 
látja, hogy ez művészi eszközeit alárendeli a politikai agitációnak, s hogy munkás
ságában az a legfontosabb: művészetilcg meggyőzően jeleníti meg a forradalmi 
jelszavakat.10

A lenini értelmezésben is az irodalom része, kereke, csavarja az egész „szociál
demokrata” pártmunkának, de Lenin ugyanakkor nem mulasztja el még a „leg- 
szigorúbbnak” tartott eszmefuttatásában sem (A párt szervezete és a pártos irodalom) 
kiemelni és jellemezni e tudatforma specifikumait, sajátos jegyeit. Nyilvánvaló, 
hogy ellenkező esetben a különböző tudatformák és kulturális szférák mechanikus 
azonosításának vagy viszonylataik automatizmusának tételezése következne be, 
aminthogy be is következett ez a machista filozófia bogdánovi és pletnyevi inter
pretációjában. De nem volt ment ettől egészen a plechanovi szociológiai szemlélet 
sem. Az objektivitás mechanisztikus pozitivista felfogása a húszas éveken át, sőt 
még azon túl is nagy befolyást gyakorolt a kultúra- és szűkebben a művészetszemlé
letre.

Lenin kultúrafelfogásának egyetemességével és dialektikájával szemben a „proletár
kultúra” teoretikusai mindig valamilyen részaspektust ragadtak ki, azt abszolutizál
ták. Míg a lenini elmélet a szocialista építés szerves egyetemességét tartotta szem előtt 
és a kulturális örökség kontinuitásának alapján állt (a kritikai elsajátítás útján), 
addig a proletárkultúra hívei külön proletártudományt, proletárfilozófiát (ezt Lenin 
kifejezetten a machizmussal azonosította), proletárpszichológiát igyekeztek létre
hozni (ez utóbbi maradványai még ma is felbukkannak a „proletár életérzésről” 
szóló frázisokban). Mindez a kultúra azon egyoldalú szemléletének, a gazdasági és 
politikai tevékenység és a kultúra gépies szétválasztásának, vagy szerepük mechanikus 
felcserélésének a számlájára írható, amelyről Lukács György állapította meg, hogy
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„ez különösen hamis a szocializmust illetően, amelyben a termelőmunka és a szellemi 
tevékenység szoros összefüggése, a testi és szellemi munka különbségének a meg
szüntetése a kultúra speciális jellegét teszi. Ezért kritizálta Lenin elejétől fogva a 
legélesebben azt a tendenciát, mely a hatalom meghódítása után mesterségesen akart 
egy még sohasem létezett specifikus proletárkultúrát kitenyészteni”.11

Ez a „saját proletárkultúra”,12 ez az „élesen elkülönített osztálykultúra”,13 „saját 
osztályművészet”,14 „tiszta proletárkultúra”,15 s hasonló terminus technikusok 
megalkotói közül egyedül Lunacsarszkijnak okozott gondot a „proletárkultúra” 
és a „szocialista kultúra” fogalmának viszonylata. Hivatkozott írásában úgy kísérli 
meg megoldani a kérdést, hogy e kultúrát az „egységes általános emberi kultúra 
organikus átalakítással nyert új válfajának” tartja, amely megfogalmazás kétség
kívül elárulja, hogy Lunacsarszkij „proletárkultúra” teóriája lényegében a „szocia
lista kultúra” elmélete volt, s alapvetően eltért a „proletkult” ideológusaitól, 
mivel őelőtte — ha bizonyos mechanikus egymásra következéssel is —, de az egyete
messég eszméje lebegett; a proletár és a szocialista kultúra közötti „sok és mély 
ellentéten” túl meglátta a közöttük felfedezhető mély rokonságot is. Még világo
sabban tudósít elképzeléseiről az a tanulmánya, amelynek jelentős részét Trockij 
1923-ban megjelent Irodalom és forradalom c. könyve bírálatának szentelte. Itt írja: 
„A  legenergikusabban tiltakozom az ellen, hogy az átmenetiség vagy a rövididejűség 
jelszavával visszakozzunk. . . a proletariátus által létrehozandó saját harcos művészet 
hatalmas jelentőségétől . . .  A kultúra valóban általános emberi, csupán különböző 
fázisai vannak, e fázisokat jellegzetességeik szerint nevezzük el. Hogy lehetne hát 
elképzelni, hogy a proletariátus harcának, osztályhatalmának még legalább harminc 
esztendőre terjedő idejében ne jönne létre egy nagyszerű kulturális csomópont? 
Hogy a proletárkultúra nem zárkózik magába a végletekig, hogy a proletárkultúra 
elveszti proletárkarakterét, és általános emberivé válik, mielőtt a tiszta proletáriság 
vonalán beérett volna ? No de mi következik ebből ? . . .  A lárva sem ér el semmiféle 
tökéletességet, mégsem hal meg, hanem átalakul pillangóvá, és mindenki tudja, hogy 
a pillangó az átmeneti időbeli állapot eredménye. De a mi proletárkultúránk nem fog 
mozdulatlanul begubózva ülni, mint a báb. Ezért ne törölje Trockij elvtárs az emberi 
társadalom metamorfózisának nagy sorából a harcoló proletariátus kultúráját.”16 
Mint látható, Lunacsarszkij a szocialista kultúra dialektikus fejlődését nem értette át 
egészen, nem a szocialista építés minden dolgozó osztályt és réteget magába szívó 
és átformáló teljes processzusa alakított és alakító vektorának látta, hanem az ön
állóan kialakított, szuverénül kiteljesíthető „proletár”-kultúrában hitt, amely aztán 
egykor majd átadja helyét a teljesebb szocialista kultúrának. Hogy ez miképpen 
fog megtörténni, arra vonatkozó elképzeléseit nem fogalmazta már meg. A proletár
kultúra és proletárirodalom fogalmai végső eltűnésének idején már gyakorlatilag 
sem volt módja erre. (1929-ben felmentették a népművelési népbiztosi teendők 
ellátása alól, egy ideig mint a Puskin-ház igazgatója, majd mint diplomata tevékeny
kedett Spanyolországban, 1933-ban bekövetkezett haláláig.) Az önállóan kiteljesít
hető proletárkultúrában való hit volt az oka, amiért 1920 októberében Leninnel 
ellentétes álláspontot foglalt el a Proletkult önállósága kérdésében, s amivel szemben 
Lenin oly éles határozottsággal lépett fel. Mindenesetre Lunacsarszkijt e vélekedése 
nem akadályozta meg abban, hogy a legteljesebb mértékben értékelje és óvja a 
kulturális örökséget, és hogy megbecsülje pl. a proletárirodalmon kívüli értékes
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szovjet művészet teljesítményeit. Nagy műveltsége és rendkívül finom művészi 
érzékenysége mindvégig elválasztották, só't egy időben szembeállították őt a „proletár
irodalom” konzekvens képviselőivel, a rappistákkal. Jellemző egyébként, hogy 
Trockijjal vitatkozó cikkének is nagyobb részét a „fantasztikus szektásság”, az 
„ultraproletáriasság”, az „egyedültiszták körösdi”-je bírálatának és kigúnyolásának 
szentelte. S noha fogalmilag ő sem választotta szét a munkásosztálynak mint a szo
cializmust létrehozó társadalom vezetőerejének hatalmas kultúraképző energiáit és 
a szocializmus viszonyai között tételezett különálló „proletárkultúrát” (s ebben 
rejlett elméletének gyengesége), végig a húszas éveken át folytatott művelődés- 
politikája nagymértékben járult hozzá a kulturális forradalom kibontakozásához.

A „saját külön proletárkultúra” létrehozásának eszméje természetesen abból 
a felismerésből is táplálkozhatott, hogy a proletariátus soraiból korábban is, kedvező 
körülmények között pedig még inkább, éppen úgy kiemelkedtek zseniális művészek, 
alkotó értelmiségiek, mint bármely más osztályból, akár a parasztságból vagy a 
kispolgári értelmiség soraiból. (Hogy ez mennyire így van, minden külön bizonyítás 
nélkül elegendő Gorkijra, József Attilára, Derkovitsra vagy számos jeles tehetségű 
német, orosz munkásíróra utalni!) De a munkásosztály társadalomátalakító és 
kultúrateremtő képessége, valamint a soraiból kikerülő s osztályukhoz hű alkotó- 
művészek problémája még mindig nem azonos a „csak proletárszármazásúak 
által létrehozott saját proletárkultúra” elvével. Márpedig a húszas évek elején 
éppen ez a teória volt divatban még a proletkulteszme jelesebb képviselőinél is. 
Mint a Nagy Szovjet Enciklopédia megállapítja: „A. A. Bogdanov és V. F. 
Pletnyev, a fő teoretikusok azt állították, hogy a munkásosztálynak mesterséges 
úton létre kell hoznia egy saját proletárkultúrát.”17 A proletár kulturális szerveze
tek 1918. június elején Petrográdon tartott 2. városi konferenciája leszögezte, hogy 
a „proletárkultúra csak magának a proletariátusnak önálló erőfeszítései révén 
haladhat előre”.18 A Proletkult Ideiglenes Nemzetközi Irodája felhívása kimondja, 
hogy a proletárkultúrát csak maga a proletariátus alkothatja meg. „Ha elismer
jük — úgymond a felhívás —, hogy a proletárkultúra elindító lényege a proletár 
tömegszellem, úgy be kell látnunk, hogy ezt a szellemet csak maga a proletariátus 
hozhatja H a  művészet formáiban. A proletariátusnak magának kell kitermelnie 
magából tudósait, íróit, költőit, művészeit.”10 E felhíváson első aláíróként az 
Iroda elnöke, Lunacsarszkij neve szerepel, aki még 1919-ben németül megjelent 
kötetében (Die Kulturaufgaben der Arbeiterklasse) fejtette ki ugyanezeket a gondo
latokat: „Ki fogja a proletárkultúrát megteremteni? Természetesen mindenekelőtt 
csakis maga a proletariátus. . .  A proletariátus a művészetben is megleli majd a maga 
Marxát.” Nagyon valószínűnek tetszik tehát, hogy az 1920-as felhívás érintett 
passzusai Lunacsarszkijtól származnak, annál inkább, mivel az aláírók között 
az oroszországi proletkult egyetlen más vezetőjének a neve sem szerepel. Nem való
színű, hogy Lunacsarszkij 1919-es, e kérdéskört tekintve nagy jelentőségű és hatású 
könyvét ismerte Kun Béla, de az országos pártgyülésen, 1919. jún. 13-án elmondott 
beszédében teljesen a lunacsarszkiji felfogással összhangban mondotta: „Új szellemi 
életnek, új kultúrának kell támadnia magából a proletariátusból, és én bízom a 
proletariátus termelő erejében, abban a termelő erőben, amely intézményeket le
rombolt és intézményeket alkotott, hogy meg fogja találni a szellemi élet terén is 
a maga kivirágzását. Kétségtelen, hogy ez nem a Ma irodalma, amely a burzsoá
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dekadencia terméke. Új szellem fog megnyilatkozni a proletár szellemi élet terén, 
amelyből a proletariátus osztályának szelleme fog kivirágozni.”20 Az viszont már 
egészen bizonyos, hogy a Kassai Munkásban 1920 szeptemberében közzétett prolet- 
kultfelhívás indító szerepet játszott a következő egy-két évre ott kibontakozó 
proletkult-mozgalmakban. Ebben a szellemben írja egy évvel később Goldhammer 
(Kassai) Géza is elvi cikkét a proletárkultúráról, amelyben kifejti: „A proletariátus
nak . . . produktív tényezővé kell lennie kulturális téren is. Csak akkor, ha a munkás
ság köréből fognak kikerülni a mérnökök, technikusok, ügyészek, építészek, írók 
és művészek, csak akkor, ha az új élet- és világfelfogás vérébe és szívébe vésődött 
a nagy tömegeknek, csak akkor fogja a proletariátus azt mondhatni, hogy az egész 
hatalom birtokában van!”21 Látható, hogy Goldhammer vélekedése is minden 
jó szándéka és pártossága mellett is kapcsolódik a reformisták azon nézetéhez, hogy 
a hatalmat csak a kultúra teljes birtokosaként szerezheti és tarthatja meg a prole
tariátus. A lenini kulturális forradalom nem várt erre az időpontra, hanem azzal 
az emberanyaggal, amelyet a kapitalizmus hátrahagyott, hozzálátott — többek 
között — a kulturális felépítmény szocialista kialakításához, magától értetődően 
azzal együtt, hogy maximális mértékben elősegítette a népi értelmiség gyors fel- 
növekedését. A „csak majd akkor, amidőn” jelszava helyett a konkrét és szünet 
nélküli politikai, gazdasági és kulturális építőmunka lépett az előtérbe. Leninnél, 
a proletárforradalom vezérénél senki sem hitt és bízott jobban a proletariátus teremtő 
erejében; a proletárforradalom győzelmét, a szocializmus győzelmét azonban a 
forradalmi munkásmozgalom és a marxizmus egyesítésében látta csak biztosítottnak, 
mivel úgymond „minden ország történelme arról tanúskodik, hogy a munkásosztály 
kizárólag a maga erejéből csak trade-unionista tudatot képes kifejleszteni”.22 Az új 
társadalom kultúráját sem bízhatta a „proletár tömegszellem”, a „proletár élet
érzés” teoretikusaira, hanem igénybe véve a múlt teljes progresszív kulturális örök
ségét, annak elsajátítására hívta fel a hatalomra került osztályt, s ezen az alapon 
elindulva a szocializmus eszméjétől áthatott új kultúra: szocialista kultúra meg
teremtésére szervezte az erőket.

Lenin annyira nem hitt a külön proletárkultúra létezésében, hogy ezt kifejezetten 
a burzsoá értelmiség soraiból kikerült némely intellektuel „egyéni hóbortjának, 
sületlenségnek” tartotta, „hallatlan értelmetlenségnek”, gyermekbetegségnek.23

A Proletkult 1920. október elején tartott kongresszusának munkáját különös 
figyelemmel kísérte, s Lunacsarszkijt, aki ott fellépett, instrukciókkal látta el. Midőn 
Lunacsarszkij éppen ellenkezőleg nyilatkozott ott, Lenin azonnali, gyors beavatko
zásra kérte fel a különböző párt és állami szerveket, s saját maga fogalmazta meg 
azt a „Határozati javaslatot”, amelyet a Proletkult kongresszussal elfogadtatni 
kívánt. Már a javaslat tervezetéhez készült vázlatban ezt olvassuk: „Nem új proletár
kultúra kitalálása, hanem a legjobb példának, a hagyományoknak, a már meglevő 
kultúra eredményeinek továbbfejlesztése a marxizmus világnézetének és a proletariátus 
életfeltételeinek és harcának szempontjából a proletárdiktatúra korszakában.”24 
Maga a Határozati javaslat még teljesebben bontja ki a lenini állásfoglalást: „A 
marxizmus, mint a proletariátus forradalmi ideológiája, azáltal tett szert világtörté
nelmi jelentőségre, hogy korántsem vetette el a polgári korszak igen becses vívmá
nyait, hanem ellenkezőleg, magáévá tette és feldolgozta mindazt, ami az emberi 
gondolkodás és kultúra több mint kétezer éves fejlődésében értékes volt. Csakis ezen
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az alapon és ebben az irányban tovább folytatott, a proletárdiktatúra, mint minden 
kizsákmányolás ellen folyó végső harc gyakorlati tapasztalatai által megihletett 
munka ismerhető el az igazi proletárkultúra fejlesztésének. A Proletkult összorosz- 
országi kongresszus mint elméletileg helytelent és gyakorlatilag károst a leghatáro
zottabban elutasít minden olyan kísérletet, hogy saját külön kultúrát eszeljünk ki, 
hogy bezárkózzunk saját külön szervezeteinkbe. . .”2S

Lenin utolsó éveiben újra és újra visszatér e problémákhoz. A Proletkult vezetőivel 
történt 1920 őszi összeütközése után 1922 őszén újra szükségét érzi annak, hogy 
leszámoljon a „proletárkultúra” kiagyalóinak téveszméivel. Az alkalmat ehhez 
a Proletkult Bogdanov mellett legfőbb szerepet játszó vezetőjének, V. Pletnyevnek 
a Pravdában megjelent „Az ideológiai fronton” című cikke szolgáltatta.28 Ebben 
Pletnyev kifejtette, hogy a Proletkult változatlan célja az új proletárkultúra meg
alkotása. A proletárkultúra felépítésének feladatát csak magának a proletariátusnak 
az erőivel lehetséges megoldani. Csak amikor a proletariátus már a tudomány 
minden ágazatában rendelkezik saját tudósokkal, amikor a művészetek minden 
ágazatában lesznek saját művészei, csak akkor tekinthető megoldottnak a feladat. 
Az ő létüket meghatározza a proletariátus osztálytudata. Ez az osztálytudat idegen 
a paraszt, a burzsoá, az intellektuel, az orvos, a jogász, a mérnök számára stb. — 
fejtegette Pletnyev. Lenin a Pravdában megjelent cikket alá és oldalt huzigálta, 
„Ha-ha” megjegyzésekkel, kérdőjelekkel látta el. Ahol Pletnyev arról írt, hogy 
létre kell hozni a proletárkultúra elemeit, és az osztály ideológiai felépítményét, 
ott Lenin azt a megjegyzést tette: „Nézd csak, miféle kása!” Midőn Pletnyev azt 
írta, hogy „a proletárkultúra felépítésének feladatát csak maga a proletariátus 
tudja megoldani, s azok a tudósok, művészek, mérnökök, akik közüle származnak”, 
Lenin ezt fűzte ehhez: „Agyrém”. Ahol Pletnyev arról írt, hogy az elektrifikáció 
terén a tudományos feladatok megoldásában az első lépéseket a munkásoknak kell 
megtenniök, Lenin ezt írta a margóra: „Hülyeség.” Pletnyev tétele mellé, miszerint 
a proletárművész egyidejűleg lesz művész és munkás, ismét ezt írta: „Hülyeség.” 

Lenin indulatos megjegyzései félreérthetetlenül jelzik, hogy a szocializmus építésé
nek ezen időszakában a frázisok helyett reálpolitikát követelt, és ekkor írt műveiben 
ezt is valósította meg, mégpedig a szocialista művelődési forradalom elindítását. 
Szó sem volt arról, mintha a munkásművelődés céljait szolgáló köröket becsülte 
volna le, sőt inkább támogatta és bátorította azokat, akik ezekben a műveltség 
elemeit átadták és átvették.27 De a külön proletárkultúra ötletét a továbbiakban is 
határozottan elutasította. Még 1923 végén Lenin megbízta J. Jakovlevet, hogy készít
sen elő egy konferenciát, amely a párt politikájával foglalkozik az irodalom és a 
művészet területén. Ez a konferencia azonban Lenin egyre súlyosbodó betegsége 
idején már nem ült össze, arra csak az ő halála után került sor, 1924. május 9-én. 
Az ülés fennmaradt jegyzőkönyve28 szerint J. Jakovlev beszámolt arról, hogy másfél 
évvel korábban öt alkalommal folytatott Leninnel annak kívánságára beszélgetést 
a párt követendő irányvonaláról a művészet és irodalom területén. „A fő mozzanat 
— úgymond —, amelyet Iljics kiemelt, azon elképzelés elleni harcra vonatkozott, 
amely szerint a proletárkultúra olyasvalami, amit üvegházban mesterségesen lehet 
tenyészteni. Lenin nagyon veszélyesnek tartotta már magát azt a gondolatot, hogy 
a proletárkultúrát afféle üvegházban lehet tenyészteni. Egy ilyen melegház volt 
a proletkult. Lenin szerint azonban a proletariátus kultúrája a szovjethatalom
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körülményei között az általános írás- és olvasásismeret talaján nőhet ki. Ha a proletár 
államhatalom körülményei között nálunk milliószámra nevelődnek fel kultúr emberek, 
amelyekből most még oly kevés van nálunk, akkor fog felnőni valóban egy új típusú 
kultúra. Lenin azt mondotta a munkásoknak: „Tanuljatok, sajátítsátok el a polgári 
kultúrát, ne hagyjátok magatokat becsapni arról szóló dajkamesékkel, hogy valami
féle kamrában, akárhogy is nevezzék, már kinőtt a proletárkultúra. A proletárkultúra 
születését dialektikusán kell elgondolni! E folyamat lényege abban van, hogy az 
emberek milliói a szovjet állam viszonyai között elsajátítják a polgári kultúra vívmá
nyait!” Lenin elutasító magatartását a proletárkultúrával szemben még egyszer 
megerősíti M. V. Frunze, aki a párt KB 1925. márc. 3-i ülésén, az irodalmi bizottság 
előtt határozottan kijelenti : „Leninnek a proletárkultúrát illető nézeteivel kapcsolat
ban nincs helye semmiféle bizonytalanságnak. Lenin a leghatározottabban elutasí
totta a proletárkultúrát.”29

Annál nagyobb figyelmet szentelt ezekben az években Lenin a kulturális forradalom 
elindítása ügyének. A külön „proletárkultúra” létrehozására irányuló törekvések 
keresztezték a lenini kulturális forradalom terveit, mivel az utóbbiak a dolgozó 
tömegek egyetemes műveltségi színvonalának emelésére irányultak, s nem az osztály
szerű műveltségi megoszlás elmélyítésére. A szövetkezetekről írt nagy fontosságú 
cikkében jelölte meg Lenin a szocializmus felépítése soron következő alapvető felada
taként a kulturális forradalom kibontakozását.30 1923. jan. 2-án kelt „Naplójegyze
tek” c. feljegyzésében megvilágítja a „proletárkultúrá”-ról szőtt illúziók és a korabeli 
valóság éles kontrasztját: „M íg mi proletárkultúráról és a proletárkultúrának a 
burzsoá kultúrához való viszonyáról fecsegtünk, a tények olyan számokat tárnak 
elénk, amelyek azt mutatják, hogy még a burzsoá kultúra tekintetében is nagyon 
gyengén állunk . . . [Statisztikai adatokat sorol fel Lenin, amelyek szerint míg a cári 
Oroszországban 1897-ben 1000 lakos közül 223 tudott írni-olvasni, addig 1920-ban 
ez a szám 319-re emelkedett.] . . . „Baljós figyelmeztetés és szemrehányás ez azoknak, 
akik a »proletárkultúra« fellegei között lebegtek és lebegnek. . .  Láthatják belőle, 
milyen rengeteg munka vár még ránk, hogy proletárvívmányaink talaján valóban 
elérjünk bizonyos kultúrszínvonalat.”31 A kulturális forradalomról szóló 1930-as 
harkovi kongresszusi beszámolójában A. B. Halatov arról tudósít, hogy az írni- 
olvasni tudók száma 1926-ra 100-hoz képest városon 66-ra, vidéken 36-ra emelkedett, 
ami azt jelenti, hogy fél évtized alatt az 1/3-os arány 50 %-ra javult. A népművelési 
népbiztos, M. Skripnyik ugyanakkor közli, hogy míg a forradalom idején a prole
tariátus létszáma az egész lakosság 5%-áí tette ki, ez az arány 1930-ra 10 %-ra emel
kedett.32 E statisztikai adatok világosan érzékeltetik az arányokat a „proletárkultúra”
— Lenin kifejezésével élve — „agyréme” és a művelődéspolitika reális követelményei 
között a húszas évek folyamán. Lenin a szocialista kultúra nagyszabású kibontako
zása egyik előfeltételének tartotta a tömegek általános művelődési színvonalának 
emelését, s mint a szövetkezetekről szóló írásából tudjuk, itt még külön figyelmezte
tett a mérhetetlen paraszti tömegek elmaradottságának felszámolására, művelődésé
nek fontosságára. Clara Zetkinnel folytatott beszélgetéseinek is egyik témája volt ez. 
„A  mi munkásaink és parasztjaink valóban többet érdemelnek, mint cirkuszi játékot
— mondotta Lenin. — Joguk van az igazi komoly művészetre. Ezért elsődleges 
feladat a széles körű népművelés és népnevelés. Ez megteremti a kulturális talajt
— feltételezve a kenyérkérdés megoldását —, amelyből egy valóban új, nagy művészet
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sarjad ki, kommunista művészet, amely a tartalomnak megfelelő formákat is ki
alakítja!”33 Lenin ez alkalommal sem proletár művészetről beszélt, hanem kommu
nista művészetről, a világszemléleti tényező meghatározó jelentőségét húzta alá ezzel.

A nemzeti kérdésről szóló 1913-as írásában Lenin arról szólt, hogy a nemzeti 
kultúrákból azok demokratikus és szocialista elemét kell átvenni. A forradalom 
győzelme után kelt írásai tanúsága szerint a kritikailag birtokba veendő kulturális 
hagyományt ez időben még szélesebben értelmezte. „Birtokba kell venni az egész 
tudományt, a technikát, minden ismeretet, a művészetet. Enélkül nem építhetjük fel 
a kommunista társadalom életét. Márpedig ez a tudomány, technika és művészet 
a szakemberek kezében és az ő fejükben van. . . Ez roppant nehéz feladat, amelynek 
teljes megoldására évtizedeket kell fordítani.”34 S ha a szocialista kulturális fejlődés 
viharosabb gyorsasággal ment is végbe, mint azt Lenin 1919-ben előre láthatta, 
kétségtelen, hogy a kulturális hagyományok elsajátításának és a régi társadalomból 
jött értelmiségnek a szovjethatalommal való teljes összeforrottságához szükség volt 
és más körülmények között ma is szükség van az évtizedek során át végzett szívós 
munkára. G. H. Nyedosivin szerint a lenini gondolat itt arra irányult, „hogy az 
alkotó értelmiséget be kell kapcsolni a munkába, megnyitván új, vonzó távlatait 
a teremtő munkának, s nem arra, hogy rigorózusan reglamálják a művészi tevékeny
séget.”35 Egyáltalán a kulturális szféra irányításában Lenin rendkívüli tapintatot 
tanúsított (Majakovszkij költészetével pl. nem tudott megbarátkozni, nem kedvelte 
az izmusok produktumait, de sietett hozzátenni, hogy e téren nem érzi kompetensnek 
magát),36 a sietséget, az erőszak alkalmazását határozottan elvetette. „Inkább 
kevesebbet, de jobban” c. írásában, amely 1923. márc. 4-én jelent meg a Pravdában, 
írja: „Mi sem ártalmasabb kulturális kérdésekben, mint a türelmetlen sietség és a 
hebehurgyaság. . .  éppen a kultúra kérdéseit vetem most fel, mert ezekben a dolgokban 
csak azt szabad elértnek tekintenünk, ami gyökeret eresztett a kultúrában, a minden
napi életben, ami szokássá vált.”37

Mindezen útmutatásai Leninnek a húszas évek második felére — úgy tetszik — 
fokozatosan feledésbe merültek (több idevonatkozó írását nem is publikálták 
ekkor még); így aztán a szovjet értelmiség egységesülésének folyamatában nem kevés 
zavar támadt, ugyanúgy, mint a múlt kulturális hagyományainak felhasználásában. 
Aligha lehet élesebb kontrasztot találni a múlt kultúrájának elsajátítására való 
lenini felhívás és másrészt a RAPP fő teoretikusa, Averbach 1931-es állásfoglalása 
közt ebben a kérdésben. Lenin híres beszédében, amelyet 1920. okt. 2-án tartott a 
Komszomol 3. kongresszusán, ezeket mondotta: „Ha nem értjük meg világosan, 
hogy proletárkultúrát csak akkor lehet építeni, ha pontosan ismerjük az emberiség 
egész fejlődése által létrehozott kultúrát, csak úgy, hogy ezt a kultúrát átdolgozzuk, 
— ha ezt nem értjük meg, nem fogjuk ezt a feladatot megoldani. A proletárkultúra 
nem pottyan le készen valahonnan ismeretlen helyről, nem azoknak az embereknek 
a kitalálása, akik magukat szakembereknek nevezik a proletárkultúra terén. Mindez 
merő sületlenség. A proletárkultúrának ama felhalmozott tudás törvényszerű tovább
fejlődésének kell lennie, amelyet az emberiség a tőkés földesúri-hivatalnoki társa
dalom igája alatt szerzett meg.”38 Averbach a RAPP főideológusa homlokegyenest 
ellenkező módon gondolkodott a hagyományok elsajátításáról és a kultúra folya
matos továbbépítéséről. Valamennyi elméleti munkáját betetőző összegezésében 
így vélekedett: „Új kultúránk létrehozásánál egyáltalán nem arról van szó, mintha
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proletárbázist akarnánk építeni a régi kultúra alá, vagy hogy — amiként mondani 
szokás — beiktassuk a proletár tartalmat a nemzeti kultúrába. Egyáltalán nem arról 
van szó, hogy a munkás számára megnyissuk a nemzeti kultúrát, sokkal inkább 
az osztályharcról van itt szó, egész kulturális fejlődésünk tartalmáról és irányáról. . .  
A nemzeti formát proletártartalommal egyesítő kultúra fejlődésével érjük el vala
mennyi nemzet proletariátusa egyesítését, elválásukat burzsoáziájuktól.”89 Egy 
rövid évtized alatt ide jutott a kultúraértelmezés, a lenini távlatosságtól és türelemtől 
az averbachi szűklátókörűségig. Lunacsarszkij, aki maga is sokat remélt a proletár
kultúrától és „építőitől”, aki szerette volna megkülönböztetni „az egészséges prolet- 
kultot az ultra-proletáriasságtól” , szinte baljós előérzettel fejezte ki averzióját már 
korán e „balosság” ellen, „amely — úgymond — alapvető betegségi szimptómája 
az önkritika nélküli végtelen gyűlöletnek az emberiség kulturális múltjával szem
ben . . .  ez a nagy ultra-proletáriasság tagad mindent, ami régi, azt mondja, hogy 
az új osztálynak a tű fokából kell előteremtenie az új kultúrát.”40

Feltétlenül szükséges megjegyezni, hogy magában a RAPP-ban sem gondolkodott 
és járt el mindenki annyira szélsőségesen, mint Averbach. Maga Fagyejev, akinek 
szerepe a proletárirodalmi mozgalomban meglehetősen ellentmondásos, szinte 
feltűnő kivételességgel nyilatkozott a harkovi konferencián a régi kultúra megbecsü
lése mellett. Az ő szavai teljesen megfeleltek a lenini tanításnak, midőn azt mondotta: 
„A mi proletárkultúránkat csak a régi társadalomtól örökölt kultúra átdolgozásának 
és kritikai elsajátitásának alapján tudjuk megteremteni.”41 Felszólalása azonban 
meglehetősen visszhang nélkül maradt, a proletárirodalom ekkor már a kultúra- 
elmélet más aspektusába volt beágyazva.

A  RAPP-nak a sztálini korszak kezdetén hivatalosan is támogatott kultúra- 
értelmezése a lenini „szocialista kultúra” fogalmától visszalépett a „proletárkultúra” 
szintjéhez, és válaszfalat konstruált a két jelenség között. Averbach elméleti munkái
ban kifejti, hogy a RAPP célkitűzései az adott átmeneti keretben nem a szocialista 
kultúra építésére irányulnak, hanem kifejezetten a proletárkultúra kifejlesztésére, 
mert különben összekevernék a „proletár osztálykultúrát az osztály nélküli kommu
nista kultúrával, azonosítanák a proletárkultúrát a szocialista kultúrával” .42 Másutt 
még félreérthetetlenebb fogalmazásban közli: „Szembeállítottuk a proletárkultúrát 
a szocialistával és helyesen cselekedtünk, a tiszta osztálymeghatározottságért küz
döttünk, a proletariátus kulturális hegemóniájáért az osztályharc kulturális front
ján.”43 Averbach kultúrateóriája szinte változtatás nélkül került át az 1931 végén 
kelt Becher —Gábor Andor —Lukács-féle Bund programtervezetbe, amely kimondja: 
„Az új kultúra, amely a Szovjetunióban rendkívüli méreteket ölt, a győztes prole
tariátus osztálykultúrája.”44 Gorkij azonban megdöbbenve a rappisták tevékeny
ségének kísérőjelenségeitől, 1930-ban kijelenti, hogy a Szovjetunióban „szocialista 
kultúra épül”.45 A RAPP-korszakkal történő elméleti „elszámolás” idején, 1932-ben 
ez a felismerés, noha nem válik általánossá, de megerősödik. Az április 23-i határozat 
keltének napján jelenik meg a Pravdában P. Jugyin cikke, „A kulturális forradalomról 
szóló lenini tanítás eltorzítása ellen” címmel, s ebben a szerző — több, a RAPP- 
vonalat helyeslő cikk után először — kimutatja az averbachi elmélet hibáit, gyökeré
ben téves tételeit, elsősorban azt, hogy Averbach tagadja a proletariátus által létre
hozott kultúra szocialista jellegét, hogy a kettő között „egymást kölcsönösen kizáró 
ellentéteket” vázol fel, elemzéseiben tudatosan kikerüli a nemzetiségi kérdésről szóló
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Lenin-cikk azon passzusát, amely a demokratikus és szocialista kultúráról szól, 
s végül megállapítja Jugyin, hogy a RAPP-teóriákkal ellentétben az átmeneti időszak
ban, a szocializmus teljes győzelme és felépítése előtti szakaszban épülő kultúra is 
lényege szerint szocialista, noha kétségtelenül az átmenetiség egy sor sajátosságával 
rendelkezik, amelyet később elveszít.46 Ellentmondásos terminológia használata 
mellett is lényegében ebben az irányban mozgott a harkovi konferencián M. Skripnyik 
elemzése, midőn az átmeneti korszakról szólva nem proletárkultúráról, hanem a 
proletárdiktatúra kultúrájáról beszélt, amely éles osztályharc közepette fejlődik „nem 
mint egy önmagába zárt folyamat, amely immanens erőkre támaszkodik”.47

Lenin azt mondotta, hogy a „proletárkultúra születését dialektikusán kell elgon
dolni. E folyamat lényege abban van, hogy az emberek milliói a szovjet állam viszo
nyai között elsajátítják a polgári kultúra vívmányait”. A kulturális forradalomról 
szóló tanításai viszont tartalmazzák ennek kiegészítéseként ugyané tömegek szocia
lista kultúrát teremtő készségéről mondottakat. Averbach a proletárkultúra és a 
szocialista kultúra elválasztásával, szembeállításával merevítette meg a lenini dialek
tikát, Sztálin viszont a kettő teljes azonosításával. A sztálini és az averbachi anti- 
dialektikus kultúraértékelés a lenini felfogással ellentétes teória két különböző 
oldalát képviselte csupán. A sztálini érvelés egyszerűen már a jelenre előrehozta 
a hegemonnak minősített proletárkultúra átcsapását a szocialista kultúrába, amit 
Averbach a későbbi jövőben tételezett csupán. A Keleti Népek Egyeteme politikai 
feladatairól elmondott beszédében Sztálin 1925. május 18-án kijelentette: „Mi 
proletárkultúrát építünk.. .  Az általános emberi kultúra, amely felé a szocializmus 
halad, tartalmát tekintve proletárkultúra, formáját tekintve nemzeti kultúra.”48 
Nem nehéz tehát felfedezni, honnan is ered vagy nyert alátámasztást Lenin halála 
után a proletárkultúra fogalmának újjáéledése. A harkovi konferencián számtalan 
megközelítésben, de változatlan fogalmazásban visszhangzik a „nemzeti formájú — 
proletártartalmú kultúra” jelszava, erről szól A. B. Halatov, Senkiewicz, a belorusz 
KP KB művelődési és propaganda osztálya vezetője, Matheika János és Szelivanov- 
szkij. Csupán Aragon és az ukrán küldött, E Mikityenko szólt „formáját tekintve 
nemzeti — tartalmát tekintve szocialista” kultúráról, és a Komintern küldötte 
„tartalmát tekintve nemzetközi” kultúráról. A „nemzeti formájú — proletár tartalmú” 
kultúra elméletét Sztálin később maga is megváltoztatta. Nagy felismerései közé 
tartozik, hogy az első ötéves terv sikeres beindítása, a mezőgazdaság kollektivizálásá
nak idején, már a XVE pártkongresszuson (1930. jún. 26—júl. 13.) meghirdette a 
szocializmus teljes győzelemre vitelének és a kapitalista csökevények minden téren 
való kiirtásának politikáját, ez gyakorlatilag az össznépi társadalom kialakításához 
vezetett, amelyet majd 1936-ban az alkotmány kodifikál. E koncepció törvényszerűen 
követelte meg a proletárkultúra elméletének teljes revideálását. A pártkongresszuson 
Sztálin a nemzeti kérdésről tartott referátumában eltérően korábbi tételétől kijelenti, 
hogy ez átmeneti periódusban létrehozott kultúra szocialista jellege vitathatatlan. 
„Tartalma szerint szocialista — formája szerint nemzeti az a kultúra, amelynek 
célja a tömegek internacionalista szellemben való nevelése és a proletariátus dikta
túrájának megerősítése.”49 Sztálin régi formulájának átalakítását a proletárírói körök, 
a RAPP azonban nem vette tudomásul ; még az év őszén is, Harkovban ragaszkodnak 
a régi megfogalmazáshoz, noha Aragon tanúsága szerint a kifüggesztett feliratokon 
már az új jelszó szerepelt/0 Nem véletlen, hogy Sztálinnak ezt az új formuláját idézi
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P. Jugyin a RAPP-pal és Averbach-hal szakító említett cikkében, a RAPP likvidálását 
elrendelő határozat közzététele előtti napon. Jugyin cikkének és megfogalmazásának 
külön nyomatékot adott (argumentációjában is) a XVII. pártkor.ferencia (1932. 
jan. 30 —febr. 4.), amely az első ötéves terv és a kollektivizálás befejezésének évében 
megerősítette és aláhúzta a XVI. kongresszus irányvonalát. Nagyon valószínű, hogy 
éppen ez volt a közvetlen előzménye a szeparatista proletárirodalmi kultúrpolitikát 
folytató RAPP eltávolításának az össznépi, szocialista kultúra kibontakozó útjá
ról.

Ismeretes, hogy kultúrán Lenin mindazt értette, amit az emberiség több évezredes 
fejlődése során megalkotott, közvetlenebb értelemben azonban e körbe az ideológiát, 
a szellemi produkciót, a társadalmi-emberi viszonylatok rendszerét sorolta. Mind
ezek alapját az az anyagi kultúra képezi, amelyet végig az emberi történelmen a 
teremtő munka, a munkásosztály hozott létre. Az osztály nélküli társadalom felé 
haladva a szellemi és fizikai munka közti különbség elmosódásával, a falusi és városi 
életforma differenciájának megszűnésével egyenes arányban vesz részt az össznépi 
társadalom az anyagi és szellemi kultúra létrehozásában, s fokozatosan elvész a 
rétegekre vagy osztályokra utaló jegyek ismérve.

A húszas években mindez persze még nagyrészt elmélet volt, vagy csírájában 
jelentkező kezdemény. A NEP-korszakban, sőt a rekonstrukció, az iparosítás és 
kollektivizálás idején is az anyagi és szellemi kultúra „termelésében” a munka- 
megosztás megmaradt; a közvetlenebb szférában pedig az ideológiai elem szerepe 
az éles osztályharc következtében teljesen az előtérbe került. Ez a magyarázata a 
különböző irodalmi-művészeti csoportok sajátos arculata előtűnésének, s egyúttal 
a viszonylagos történelmi jogosultsága önállóságuknak, amely lehetővé teszi el
különítő jellegzetességeik leírását. Ebben az értelemben beszélhetünk a kapitalista 
országokban „proletárforradalmi” vagy „forradalmi szocialista” irodalom időleges 
meglétéről, s már kevesebb megalapozottsággal a Szovjetunióban kifejezetten „prole- 
tárirodalomról”. Már maga az a tény, hogy a közvetlenül a proletariátus soraiból 
jött írók száma csekély volt, s a „proletárirodalom” többségét a forradalmi mozgalom
hoz csatlakozott kispolgári rétegekből származó intellektuelek tették ki, jelzi, hogy 
a szocialista irodalom eme fázisában is nem a származás, hanem az eszmei elkötele
zettség, a marxista ideológia jelenléte jelentette a döntő ismérvet. A kultúraértelmezés 
torzulásai ehhez képest mindig akkor következtek el, midőn nem helyesen értelmezték 
a munkásosztály történelmi szerepét, a proletariátust végérvényes struktúrájú társa
dalmi képződménynek fogták fel, amely ilyen minőségben még kiteljesíti adott és 
jellemző készségeit a szocializmusban is, s végül egy adott (mechanikusan tételezett) 
ponton ezt a jelleget átveszi az egész társadalom, amely így proletárrá alakul szelle
miségében is. A proletárirodalom hegemóniája elméletének ez a teljes képlete.

A marxizmus klasszikusai és a valóság azonban más fogalmakat jelöltek meg 
a múltban és a jövőre vonatkoztatva. Engels a Kommunisták Szövetségének törté
netéről 1885-ben írja e programmatikus sorokat: „A mai elnyomott osztály, a prole
tariátus nem hajthatja végre saját felszabadítását anélkül, hogy ugyanakkor az egész 
társadalmat az osztályokra való szakadástól és ezzel az osztályharcoktól fel ne 
szabadítsa.”51 Lenin éppen ezért nevezte a marxi tanítás legfontosabb tételének 
annak megállapítását, hogy a proletariátusra, mint a szocialista társadalom meg
teremtőjére világtörténelmi szerep hárul”.52 Másutt pedig részletesebben jellemzi
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ezt az egész társadalmat átalakító, szervező szerepét a proletariátusnak : „Valamennyi 
dolgozó és kizsákmányolt élcsapatának, vagyis a proletariátusnak az uralma ebben 
az átmeneti időben elengedhetetlen az osztályok teljes megszüntetése, a kizsákmányo
lok ellenállásának letörése, valamint annak érdekében, hogy a dolgozók és kizsákmá
nyoltak egész tömege.. .  egyesüljön a városi munkások körül, ezekkel a legszorosabb 
szövetségben.”53 így hát a proletariátus valóban az emberiség „nembeli érdekeinek” 
kiteljesedéséhez vezeti és szervezi a társadalmat, s megszüntetve a különbségeket, 
az osztályokat, önmagát is, jön létre az össznemzeti, össznépi társadalom és kultúra.

De ez a kultúra már kezdeteiben sem „proletár”, legfeljebb jelentős részleteiben az, 
mivel az alakuló össznépi társadalom kultúrájához a proletariátus (helyesebben a 
volt proletariátus) is hozzáadja a maga sajátszerű kultúrájának hozadékát, hasonlóan 
más osztályokhoz és rétegekhez, és a múlt kulturális örökségéhez. A domináns 
szerep itt azonban az ideológiai tényezőé, nem pedig valamiféle folklorisztikus 
elemé. Ez az ideológiai tényező Lenin szerint „vagy polgári, vagy szocialista.”. Még
pedig azért ez, és nem valamely „proletárkultúra”, mert Lenin fejtegetései szerint 
a munkástömegek mozgalmának története során önálló, saját maguk által létrehozott 
ideológiát a trade-unionizmuson kívül nem alkottak, s a marxizmust az egész emberi 
történelem kritikai elemzése alapján a forradalmi értelmiség oly kiváló képviselői 
dolgozták ki, mint Marx és Engels. Elméletüknek a munkásmozgalommal való 
egyesítése teremtette meg az emberiség előtörténete lezárásának feltételeit.

Amikor Lenin Mi a teendő ? című művében a „vagy polgári, vagy szocialista” 
ideológiáról szóló megállapításait kifejti, nem hagyja említetlenül azt sem, hogy 
a munkások természetesen maguk is részt vesznek a szocialista ideológia kidolgozásá
ban, de nem mint munkások, hanem mint teoretikusok (pl. Proudhon, Weitling) 
vesznek részt, s éppen ezért szükséges a munkásosztály tudati színvonalának a növe
lése (a későbbiekben ezt célozta a kulturális forradalom), hogy az mennél gyorsabban 
és tömegesebben történjen. Lenin óvta attól a munkásokat, hogy bezárják magukat, 
vagy hagyják bezárni magukat a „munkásoknak való irodalom” mesterségesen 
beszűkített keretei közé, arra figyelmeztetett, hogy egyre többet tanuljanak és sajá
títsák el az általános irodalmat, mivel — úgymond — „csak rossz intellektuelek 
gondolják, hogy a munkásoknak elég, ha a gyári állapotokról beszélnek nekik és 
rég ismert dolgokon kérődznek”.54 Lenin e szavai világosan megértetik, hogy mind
azok a RAPP-teoretikusok, akik a proletárirodalom szemhatárát csak az üzemen 
belülre vagy csak a proletárosztályra magára korlátozták, noha osztályhűségükhöz 
nem férhet kétség, valóban „rossz intellektuelek” módjára lebecsülték a munkás- 
osztály művelődési igényeit és készségét.

A „proletárkultúra” hívei azonban különös konoksággal éppen ezt a „bezárkó
zást” , beltenyészetet keresték, az osztályharc megkeseredett viszonyai közt, szubjek- 
tíve emberileg gyakran érthetően, de a történelmi horizontról tekintve mégis szektás, 
hibás módon „saját életérzésének” kifejezésére, valami különös önszemléletre korlá
tozták volna a proletariátust, elszakítván történelmi hivatása beteljesítésének fel
tételeitől, az egyetemes társadalomlátástól, a szövetségesektől, a múlt kultúrájától. 
Nagyon érzékletes szimbóluma az osztályhűségből, forradalmi elszántságból és a 
marxizmus —leninizmus hiányos ismeretéből származó emberi-művészi magatartás
nak az a levél, amelyet Uitz Béla intézett a párizsi magyar emigráció proletkult- 
köreihez 1926 januárjában: „Mindenekelőtt tudjuk, hogy nekünk ugyanolyan
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feladatunk van a proletárművészetben, mint az életünkben: megdönteni a polgári 
művészetet, felépíteni a proletárkultúrát. Ha proletkultot csináltok, ez legyen a 
gerince, ez a feladat adjon erőt, irányvonalat. Ha tehát egy előadásra anyagot válasz
totok, mindig azt nézzétek, hogy a versnek, a színdarabnak mi a tartalma. Más 
darabot, mint a ti életetekkel foglalkozót, mint a ti szenvedésetektől megváltót 
— ne vegyetek!”55 A német proletárirodalmi mozgalmakban bukkan fel csupán 
a későbbiekben két alkalommal is a lenini Mi a teendő-bői fakadó tanításokra való 
hivatkozás,50 ezek azonban komolyabb visszhang nélkül merülnek alá a saját külön 
osztálykultúra építéséről szóló általános hangzatban. Lenin azonban arra is rámuta
tott, hogy a proletariátus osztálytudata maga sem alakulhat ki megfelelően, azaz 
nem válhat marxista ideológiává, ha az osztály csak a maga relációjában gondolkodik, 
s nem az egyetemes társadalmi érdekrendszerben. „A munkásosztály tudata nem 
válhat igazi politikai öntudattá — írja Lenin —, ha a munkásokat nem tanítjuk 
meg arra, . . .  hogy valamennyi többi társadalmi osztályt szemmel tartsák szellemi, 
erkölcsi és politikai életük minden megnyilvánulásában; ha nem tanulják meg, 
hogyan kell a gyakorlatban valamennyi társadalmi osztály, réteg és csoport tevékeny
ségének és életének minden oldalát materialista módon elemezni és materialista 
módon értékelni. Aki a munkásosztály figyelmét, megfigyelőképességét és tudatát 
kizárólag vagy főként a munkásosztályra irányítja, az nem szociáldemokrata.”57 

Nehéz lenne kielemezni a korból, hogy mi is volt az oka a művelődési szférában 
a lenini tanítások elhanyagolásának, illetve Jugyin kifejezésével élve: „eltorzításá
nak.” Valószínűleg abban keresendő a magyarázat, hogy a kapitalista országokban 
az osztályharc viszonyai közepette a burzsoázia és a proletariátus osztályfrontjai 
oly élesen rajzolódtak ki, a küzdelem oly koncentrált és engesztelhetetlen volt, hogy 
a harcban a proletariátus vezetői egyre inkább csak a vagy-vagy kérdését gondolták 
feltenni. Noha már a Kominternnek a húszas évek elején tartott kongresszusai (így pl. 
a III.) érzékelte a forradalmi hullám apályát, és ennek megfelelően igyekezett át
alakítani stratégiáját (ekkor került pl. előtérbe a munkás-paraszt demokrácia jel
szava síb.), mégis a későbbiekben az elhatárolódás egyre inkább fokozódott. A német 
munkásmozgalom legnagyobb próbatétele idején sem találta meg az egységfront 
lehetőségét még a szociáldemokrata munkásmilliókkal sem. A széles néptömegek 
érdekében, a szövetségesekben való gondolkodás lenini eszméje majd csak a fasizmus 
fenyegető veszélye nyomán tudatosodik és válik újra a mozgalom vezéreszméjévé, 
a Komintern VII. kongresszusán, 1935-ben. A szocialista építés viszonyai között 
részben más volt a helyzet. De bizonnyal nem függetlenül a kívülről jövő fenyegetett
ség érzésétől, másrészt pedig a belső osztályharc elhúzódásából következhetett az 
az elmélet, amely a szocializmus viszonyai között is az osztályharc állandó élesedésé
ről szólt, s amely a közös érdekű néprétegek és osztályok egyneműsítését inkább 
a belső harc útján, a proletariátus diktatúrájának egyoldalú értelmezése útján gon
dolta megvalósíthatónak, különös tekintettel a gazdasági és kulturális elmaradottság 
kényszerűen szükséges gyors felszámolásából eredő szinte elkerülhetetlen kemény
ségre, a politikai, gazdasági és társadalmi élet szinte egész területén. Holott másrészt 
ismeretesek lehettek a proletárdiktatúra bonyolult, sok aspektusú, a fegyveres 
harcra és a békés szervezőmunkára egyaránt kiterjedő mivoltáról szóló lenini taní
tások. Ha tehát a proletárkultúra elutasításáról és a szocialista kultúra építéséről 
szóló lenini elvek sérelmét láthatjuk a proletárkultúra késői erőltetésében és az
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ebből származó zavarokban, pl. az irodalmi és művészeti területen, úgy magyarázatért 
kétségtelenül a sztálinizmus koncepcionális kérdéseihez kell nyúlnunk.

Pedig úgy tetszik, nem kellett ahhoz hivatásszerű politikusnak lenni, hogy valaki 
már a húszas évek elején, e kérdések első történelmi gyakorlati próbáján helyes 
vagy megközelítően helyes megoldást javasoljon. Tanulságos, hogy nem a zárt 
proletárkultúra stúdiójából, hanem a tömegek művelődésének ügyét zászlójára tűző 
csehszlovákiai proletkult-mozgalomból származik 1921-ből az a megfogalmazás, 
amely máig érvényesen, találóan írta le a társadalmi-kulturális folyamatok dialek
tikus mozgásának természetrajzát. Stanislav Kostka Neumannál olvashatjuk: „Mivel 
a proletariátusnak mint uralkodó osztálynak nem az a feladata, hogy csupán meg
fordítsa a kártyát, vagyis uralkodjék a többi osztály felett, hanem ellenkezőleg, 
rajta áll, hogy a produktívan nem dolgozó osztályok maradványait magába szívja, 
az osztályokat megszüntesse, s ebből a szempontból egyedül csak a dolgozó népet 
ismerje el, — az új kultúra előtt óriási távlatok nyílnak. A kultúra, amely kezdetben 
osztálykultúra, lassan, de biztosan eredeti osztályjellege fölé nő, abban a mértékben, 
ahogy a proletár osztálytársadalom, amely a kultúrát létrehozta, tiszta szocialista 
társadalommá válik. A proletárkultúra, az osztállyal együtt, amely életre hívta, 
elveszti osztályjellegét, s ezzel egyidejűleg elnyeri össznépi — szocialista arculatát. 
A kultúra, amely kezdetben proletárkultúra lesz, sorsában tehát nem egyetlen osztály
hoz kötött; útja a szocialista társadalom útjával egyenlő, amelynek végtelen lehető
ségéről ám írjanak a regényírók . . .  A proletárkultúra, a szó szűkebb értelmében, 
tehát mint a szocialista kultúra első szakasza — ne féljünk ettől az eretnekségtől! — a 
tudatos proletariátus kiművelésén munkálkodó forradalmi és szellemi elit műve lesz.”58
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szet forradalmi tartalmának és újdonságának alkotó jellegét a forradalmi proletariátus osztály
feladatairól szóló elvontan értelmezett tanításból vezették le.” L. Иван Маца: Проблемы 
художественной культуры ХХ-ого века. Москва, 1969. стр. 37. Magyarul: Mácza János: 
Esztétika és forradalom. Bp. 1970. Mácza tapintatos fogalmazásából is világos, hogy itt az osz
tályfeladatok elvont értelmezése az általános szocialista építésből mereven kiválasztott proletár
jelleg tételezésére vonatkozott.

16 П.Юдин: Против извращени ленинского учения о культурной революции. Правда, 23. 
апреля 1932. № 113. (5278.) стр. 3—4.
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A Kommunista Kiáltvány. Bp. 1948. 155.

62 Marx Károly tanításának történelmi sorsa. =  Lenin: Művei, Bp. 1955. 18. köt. 595.
63 Levél a proletár kulturális felvilágosító szervezetek konferenciája elnökségéhez. =  Lenin: 

Művészetről — irodalomról. Bp. 1966. 346.
54 Lenin: Mi a teendő? Bp. 1968. 58—59.
55 Uitz Béla: A proletárművészetről. Párizsi Munkás, 1926. jan. 30.
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Nr. 3. S. 10—12. A szerző e cikkét válaszként közölte Erich Steffen: Die Urzelle proletarischer 
Literatur című írására (Die Linkskurve, 1930. Nr. 2. S. 8—9.), amely a munkások által írt 
üzemi riportokat mint a megvalósult proletárirodalmat üdvözölte. N. Kraus ezt a találó megjegy
zést fűzi a vélekedéshez: „Ha egy hasznos igazságot eltúlozunk, káros tévedés lesz belőle.” 
Wittfogel és Kraus Lenin: Mi a teendő? című művének hivatkozott passzusaira támaszkodva lép 
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57 Lenin: Mi a teendő? Bp. 1968. 102.
58 St. K. Neumann: Proletárská kultúra. Cerven, 1921. 6. 87—89. Idézi: Kvetoslav Chatík: 

Bedrich Václavek a vÿvoj marxistické estetiky. Praha, 1962. 215—217. Magyarul részletei: 
A szocialista realizmus. Bp. 1970. 1. köt. 330—331.

F ejeze tek  a  fe lsz a b a d u lá s  u tán i 
irodalom  tö rtén e téb ő l

KENYERES ZOLTÁN

Az Újhold k ö lté sze te*
Történelmi mérföldkő után, társadalmi változás küszöbén természetes volt, ahogy 
a költők az elkötelezett ember terveiről és aggodalmairól beszéltek, és megfogalmazták 
a líra nyelvén azt a szerepet, amely az ország újjáalakításában várt rá. A fiatal költők 
egyik csoportja azonban éppen arra találta alkalmasnak e felgyorsult iramú kor
szakot, hogy belőle általános érvényű következtetéseket vonjon le az emberi szemé
lyiség természetéről, a lét és az idő szüntelenül változó viszonyáról, és ennek fényében 
behatoljon a lélek látszólag lassan mozduló belső köreibe. E csoportot az „Újhold 
költőinek” szokták nevezni, mivel majdnem mindnyájan az Újhold c. folyóiratba 
írtak: Gyarmati Erzsébet, Fazekas László, Jánossy István, Lakatos István, Lator 
László, Mándy Stefánia, Major Ottó, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Rába 
György, Rákos Sándor, Somlyó György, Szabó Magda, Yégh György, Vidor Miklós.

* Részlet egy nagyobb tanulmányból, mely a magyar líra 1945—1948 közötti szakaszát tár
gyalja.
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Az „Újhold költészete” líratörténeti szempontból szűkebb fogalom az 1946-ban 
alapított és mindössze hét számot megért folyóirat költői névsoránál. Csak azok 
tartoznak körébe, akik a negyedik nemzedék tagjai voltak, s akiknek a nemzedéki 
rokonság fölött költői eszményeik is összetalálkoztak. Nem tekinthető újholdas 
költőnek Vas István, Kálnoky László, Devecseri Gábor, Vészi Endre és Benjámin 
László, noha megjelentek a folyóiratban, mert idősebbek voltak, pályájuk korábban 
és más körülmények között indult, a negyedik nemzedékből pedig nem tekinthető 
újholdas költőnek Aczél Tamás, Darázs Endre és Kormos István, mert a költői 
kísérletezés másfajta útját választották. Viszont a hasonló ars poetica az Újhold- 
csoportba sorolja Lator Lászlót, bár nem jelent meg verse a folyóiratban.

Az Újhold költői a negyedik nemzedék egyik szárnyát alkották. Legtöbben nem 
a felszabadulás után jelentkeztek első verseikkel, hanem már a háború alatt be
mutatkoztak, sőt némelyikükről már a háború előtt hallani lehetett. Végh Györgynek 
három, Somlyó Györgynek kettő, Rába Györgynek és Vidor Miklósnak egy-egy 
kötete jelent meg 1945-ig. A csoportalakítás gondolata is fölmerült már bennük, és 
a nemzedék néhány tagja 1940-ben Új Auróra címen közös versgyűjteményt adott ki. 
Pályakezdésüket a háború törte derékba — nagy reményű tervekből egyszerre le
zuhantak a reménytelenség abszolút fagypontjára.

A háború az eszmélődés legfogékonyabb korában érte őket, s olyan sokkot idézett 
elő bennük, amely egész későbbi útjukra kihatott. Elveszett korosztálynak tekin
tették magukat, a háború testi-lelki rokkantjainak (Rákos Sándor: Ras Shamra 
torzói), úgy érezték, hogy a század aknamélyeiben hánykódnak (Rába György: 
A magány maszkjai), hogy széthullott, füstös romhalmaz körülöttük minden (Lator 
László: Se irgalom, se akarat), hogy hazátlanul, testvértelen maradtak (Major 
Ottó: Gazdátlan űrben). E közérzetből a magyar antifasiszta költészet néhány remek
műve született meg. Pilinszky János a Harbach 1944, a Francia fogoly, valamint 
az Egy KZ-láger falára című verseiben a szenvedésről, áldozatról és kegyelemről 
szóló keresztény tanítás alapján nézett szembe az embertelenség emlékeivel. Őszinte 
bűntudattal tartott lelkiismeretvizsgálatot, szava olyan gyónás volt, amelyre nem 
kért s nem is fogadott el feloldást. Arról írt, hogy a kegyelem még magányosabbá 
teszi az embert, s csak a bűnnel számot vetve, a megtisztulás útját vállalva lehet új 
közösséget teremteni. (Késő kegyelem, Mert áztatok és fáztatok.)

Hasonló erkölcs irányította a csoportnak azokat a tagjait is, akik nem a keresztény 
bölcselet mércéjével alakították ki fogalmi értékrendjüket. Állapotukat önsajnálat 
nélkül tárták föl, s a rémület éveiben összegyűlt indulataikat arra használták, hogy 
konok hűséget fogadjanak a józan értelem rendjének. E magatartás jellemző példája 
volt, ahogyan Nemes Nagy Ágnes az Elégia egy fogolyról című versében megemléke
zett a fasizmus áldozatául esett barátnőjéről, s a nehéz élményektől gyötörve az 
igazsághoz fohászkodott. Lakatos István a Pokol tornácán című, húszrészes, hexa
meteres költeményében az ostrom heteit idézte föl, lírai képeket váltogatott novellába 
illő epikus jelenetekkel, látomásokat oldott fekete humorral, de az elbeszélt részletek 
s a felhasznált műfajok kavargása közben önmaga helyét keményen cövekelte le: 
„Én nem futhatok el.” A szembenézés Pilinszkyéhez hasonló igénye volt ez, szavá
ban a felelősséget kereső ember szólalt meg. „Aki túlélte ezt a kort, megölheti a gyó
gyulás” — írta Szabó Magda is (A ki túlélte ezt a kort), elutasítva az élet katarzis 
nélküli, könnyű újrakezdését. E magatartásból természetesen következett a keserű
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nemzedéki önbírálat: „miért most sikoltod, hogy segítség! Ki segítsen? És hogy 
segítsen? És min segítsen? S mért neked? Mard, mint farkas, önmagad, megmaradt, 
éld az életet! Most eszmélsz fel? Későn kiáltod. Tömd meg új lomokkal lakásod: 
egy holt se kéri tőled számon, te mért maradtál a világon.” (Segítség)

Az Újhold költőinek pályája nem a „tiszta irodalom” jegyében kezdődött el, 
s nem is annak jegyében éledt újjá a felszabadulás után. Sorsdöntő élményük, a 
háború, közös osztályrésze volt a magyar irodalom többi csoportosulásának, műhe
lyének és irányzatának. Osztoztak az új élményekben is: kifejezték a szabadság 
örömét és az újjáépítés kezdeti szakaszának gondjait, a reményt és a szkepszist, 
amelyet az infláció sanyarú ideje váltott ki (Nemes Nagy Ágnes: A szabadsághoz), 
s felelősnek érezték magukat a nemzet sorsáért (Rába György: Hazám helyett). 
írtak a feladatokról és az előrejutás feltételeiről, üdvözölték az új társadalom meg
születését (Rákos Sándor: Könyvek fölött, Somlyó György: Ahhoz, aki jönni fog).

Élményeikből és eszméikből mégsem elsősorban közéleti lírát hoztak létre, hanem 
az emberi személyiségépítés erkölcsi előfeltételeit derítették föl az értelem lámpásá
val. Ebben nem élményeik és eszméik természete játszott közre, hanem a költészet 
hivatásáról vallott felfogásuk, az élmények és eszmék versbe vételének módszere. 
A költészetnek hasonló társadalmi szerepet tulajdonítottak, mint a harmadik nemze
dék polgári humanista szárnya, a költői tapasztalatszerzés módjáról azonban más
képp vélekedtek, mint kortársaik többsége, vagy legalábbis további kísérletbe 
bocsátkoztak azon az úton, amelyen a modern magyar líra addig haladt.

Bár mesterüknek legtöbben Babits Mihályt tekintették, közvetlen elődjük Szabó 
Lőrinc volt. Az ő útján indultak el, amikor egy új, impresszionizmuson túli költészet 
hasznára elmélyítették a lírai tárgyiasság kifejezési lehetőségeit, és segítették meg
honosítani a magyar költészetben azt a széles körű áramlatot, amely Európában 
Rilkétől az imagizmuson át Reverdy szürrealizmusáig terjedt. E költészet az elvont 
tárgyiasság költészete volt: tárgyias az ábrázolásmód és elvont a kifejezendő tartalom 
okán. A tárgyiasságnak ez a fajtája némely hasonló stíluselem és szerkezeti tulajdon
ság ellenére megkülönböztethető az expresszionizmust követő „neue Sachlichkeittől” 
és az Illyés-féle tárgyiasság típusától is.

Az újhold költőinek elvont tárgyiassága az élmény és mű ama viszonylag új 
összefüggéseiből fejlődött ki, amely a szimbolizmus és impresszionizmus óta jött 
létre. A költő többé már nem elégedhetett meg azzal, hogy élményeit születésük 
állapotában, a közvetlen benyomás szintjén ragadja meg és a látványban rögzitse, 
hanem arra törekedett, hogy a hangulatok szüntelenül változó, megbízhatatlan 
szűrője helyett valami szilárdabb és tartósabb katalizátor közvetítsen tudata és a 
valóság között. „A vers nem érzelem, mint az emberek hiszik, hanem tapasztalat” — 
írta Rilke, és e tételnek megfelelően érett műveiben a költői tapasztalatszerzés új 
lehetőségeit kereste. Alkotómódszerét a Kalckreuth-Rekviemben fogalmazta meg, 
amikor arról szólt, hogy verset úgy kell írni „miként templomszobrász plántálja 
létét konok-higgadtan a kő közönyébe”. (Ford.: Jékely Zoltán.) Ettől kezdve lett 
a „kő” az újabb európai líra egyik legsűrűbben ismételt szava. Jelszava is egyben 
annak kimondására, hogy a költő önmagát és érzelmeit „tárgyként”, az érzékelésétől 
független valóság gyanánt szemléli, és meghatottság nélkül tárja fel olvasója előtt. 
A meghatottság az impresszionizmus érzelmi prekoncepciója volt, s ez az újabb 
líra a világot önmagában akarta ábrázolni, előfeltételezések nélkül. Ehhez olyan
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képrendszert kellett kialakítani, amely már eszközvoltában megkönnyítette az „én 
és a világ” összefüggéseinek addiginál pontosabb földerítését.

Erre szolgált az elvont tárgyiasság. Noha sem „izmus”, sem manifesztumos moz
galom nem szerveződött köréje, a szabad asszociáció mellett ez volt a modem 
európai líra legnagyobb területen alkalmazható versalkotó módszere. Számos válto
zata alakult ki, alapelvét mégis két elmélettel lehet körülhatárolni. Az egyiket többek 
között Ezra Pound és Rilke hangoztatta. Pound kifejtette, hogy a modem lírában 
a természetes tárgyak a legmegfelelőbb szimbólumok (Pavannes and Divisions, 1918), 
Rilke pedig már korábban fölfedezte, hogy a tárgyi világ ábrázolása olyan eszközök
kel gyarapíthatja az új költészetet, amelyek föloldják célkitűzésének paradoxonját, 
hogy objektiven akar a lírában érzelmeket ábrázolni és szubjektiven akarja föltárni 
a valóság lényegét. „A tárgyakon, melyekkel visszatértem, a furcsa lényeg itt is 
átragyog” — írta a Magányos (1902) c. versében (ford. : Nemes Nagy Agnes), a hozzá 
tanácsért fordulót pedig arra biztatta, hogy „önmaga kifejezésére használja fel 
környezetének tárgyait (Levelek egy ifjú költőhöz, 1903). A másik elméletet T. S. Eliot 
fogalmazta meg legtömörebben, amikor a tárgyi korrelációról (objektíve-correlative) 
írt. Szerinte „az érzelem művészi kifejezési formájának egyetlen módja, hogy »tárgyi 
megfelelést« találjunk hozzá; más szavakkal, egy tárgycsoportot, egy helyzetet, 
egy eseménysort, amely annak a bizonyos érzelemnek formulájaként szerepel: 
annyira, hogy amikor a külső tényezők megvannak és eljutnak az érzékelésig, azonnal 
felkeltik az érzelmet” (Hamlet, 1919.).

A két elmélet között szembeszökő különbség van: Rilke az embert körülvevő 
valóságos tárgyakra összpontosította figyelmét, Eliot a tárgyak erőterében létrejövő 
valóságos vagy fiktív helyzeteket tekintette megfelelő témának; az egyik leíró, a 
másik megelevenítő módszer volt. Mégis közös boltozat épült föléjük, mert mind
kettő a hangulatot és benyomást közvetlenül megverselő impresszionizmustól akart 
szabadulni és vele a költői relativizmustól azáltal, hogy eltárgyiasította, objektivi- 
zálta az érzelmeket és indulatokat. Mindkettő a higgadtan mérlegelő elemző költé
szetet eszményítette, a szeszélyesen változó látványköltészet ellenében.

Rilke, valamint a korai Pound és Eliot azonban csak az elméletét fektették le az elvont 
tárgyiasságnak. Pound és Eliot a verseikben más irányban kísérleteztek, Rilke pedig 
csak látszólag szakított az impresszionizmussal, valójában — néhány kései versét 
kivéve — az impresszionizmus módosított változatát folytatta, amikor élményeit 
és érzelmeit tárgyakba transzponálva közölte. A stilizálás hasonló fokára minálunk 
már Füst Milán is eljutott. Az elvont tárgyiasság megvalósítása a későbbi nemzedé
kekre várt.

Ezt az ügyet vitték előre az Újhold költői a magyar lírában. Tehetségük, eredetisé
géből nem von le semmit, hogy részben tudatosan felhasználták a modern európai 
irodalom tanulságait, részben pedig önkéntelenül — tehát természetük és költői 
alkatuk révén — is már mások által megkezdett úton indultak el, mert nemcsak 
meghonosították, hanem egyszersmind hajlékonyabbá tették az elsajátított költői 
módszert. Noha alkalmazását fokozatosan tökéletesítették és a rilkei, elioti kezdeteket 
csak az 50 —60-as években haladták meg, már pályakezdésük idején, és az 1945 — 48 
közötti korszakban is volt törekvésüknek néhány figyelemre méltó vonása az európai 
fejlődéshez mérve.

Az elvont tárgyiassággal ők távolodtak az impresszionista költészettől legmesz-
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szebbre : miközben felélték az impresszionista hagyományokat, s a magyar lírából 
elsősorban Babitson, Kosztolányin, valamint a harmadik nemzedék klasszicizáló 
költőin iskoláztak. Noha nem őket folytatták, paradox módon, a fontolva haladó 
költőkkel mégis több szolidaritást vállaltak, mint azokkal, akik — pl. Kassák, Szabó 
Lőrinc, Illyés Gyula, Weöres, Vas és az új népiesek — ugyancsak erőteljesen fáradoz
tak az impresszionizmusénál korszerűbb eszközök kimunkálásán. A sajátjukétól 
eltérő módszereket idegenebbnek érezték, mint magát az impresszionizmust, sőt 
pl. Szabó Lőrincben akkor még a közvetlen előfutárt sem értékelték, ami arra vallott, 
hogy kísérletüket anélkül végezték a költői műforma terepén, hogy tisztázták volna 
vállalkozásuk — sok más irányzattal közös — esztétikai alapját. Pedig ez az alap 
létrejött, mihelyt szakítottak a relativista művészeti szemlélettel.

Későbbi elszigetelődésükhöz kétségtelenül hozzájárult, megkönnyítve a dogma
tikus művelődéspolitika izoláló törekvéseit, hogy nem találtak rá igazi szellemi 
szövetségeseikre a hazai irodalomban. Miközben a babitsi egyetemesség eszményére 
tekintettek, nem mérték fel reálisan a második és harmadik nemzedék örökségét, 
kiváltképp Szabó Lőrincet és Illyés Gyulát marasztalták el igazságtalanul, amikor 
azt vetették szemükre, hogy beszűkítették a magyar líra láthatárát. A hagyományok
hoz és elődökhöz így fordítva közeledtek, mint a modern európai irányzatok: konzer
vatívabb ízléssel olvastak, mint írtak.

Egy másik szembeötlő eltérés a javukra vált. Míg az európai lírában az elvont 
tárgyiasság egy alkotáslélektani megfigyelésből alakult ki, addig az Újhold költőinél 
ez az alkotómódszer nem a pszichológiában, hanem az etikában gyökerezett, s alkotás
lélektani összefüggéseit csak később tudatosították. Vagyis erősebb szálak fűzték 
náluk az élethez, mint a formához. Akkor bukkantak rá, amikor riasztó időélményük
kel birkóztak, és a szüntelen változásban, az eszményinfláció és értékdevalváció 
hullámán a talajt keresték, amelybe végre horgonyt vethetnek. Nemcsak az élményt 
akarták tartósabban megragadni az impresszionista költészetnél, hanem magának 
az élménynek a mélyén is szilárd emberi tartalmat szerettek volna föllelni ellobbanó 
hangulatok és változó érzelmek helyett. Mivel a romok közül jöttek, a bőrükön 
tapasztalták, hogy a szellem újjáépítéséhez ugyancsak nem omló anyagra van szükség.

A  bírálat és önbírálat keserűsége vezette őket ahhoz, hogy erkölcsi eszményük: 
a szilárd, okos rendet követő emberi magatartás jelképét, az embert körülvevő, 
az emberen kívüli anyagi világban leljék meg. A tárgyak nyugalmában és csendjében, 
a növények érzelemtelen pompájában és akaratlan harmóniájában, a kristályok 
tömörségében és minőségük magabiztos állandóságában, a víz időtlen fenségében. 
Ahogy Nemes Nagy Ágnes írta a Szabadsághoz című versében, zaklatott gondolatok 
lezárásaként, gondok, vádak és vágyak megszólaltatása után:

— Egy bazsarózsa áll az asztalon.
Szépsége tömör, mint egy ékszeré.
Gyönyörű szirma sűrűn, gazdagon 
fodorodik a vázán kétfelé.

Ha volna bennem valami imádat, 
elébehullnék csukló térdemen : 
csakis reá tűzd győztes glóriádat, 
mert szép, mert él és mert — lélektelen.

u



Pilinszky János Az Éjféli fürdés szürreális motívumában a közöny és iszony emberi 
állapotával az emberen túli vízmélyt állította szembe:

Mert lenn hínáron rét lobog, 
alant a kagylók boldogok, 
szívük remegve tölti meg 
a fénnyel érő sűrű csend.

S ebben az etikai összefüggésben megnövekedett verseikben a tárgyiasító, objektiváló 
hasonlatok és metaforák szerepe, melyekkel egyébként mindig találkozni lehetett 
a lírában. „Tanulj meg élni, mint él a fagyöngy, szívósan, míg tavasz rá nem köszönt, 
s ha nő, ha férfi szemén fény suhan, a kés fényét ismerd meg majd fiam!” (Rába 
György: Békében írtam), „Kín fészke: romlandó húsunk! Kövekhez nem hasonlí
tunk.” (Lator László: Testünk felett). A nyelvi kifejezésben közvetlenül tetten érhető 
volt az a magatartás, amelyet meg akartak valósítani, hogy fölébe kerekedhessenek 
a szenvedésnek, és elérzékenyülés nélkül szemlélhessék a valóságot. E látszólagos 
érzelemtelenség, pontosabban az utána való vágyakozás mélyén azonban nem közö
nyös részvétlenség dolgozott, hanem ellenkezőleg, a „csak rajta! hadd lám, mire 
megyünk ketten” keserűsége munkált, az a keserűség, amelyet történelmi-társa
dalmi élményeik ültettek el bennük. A látszólag ember nélküli versvilág éppen az 
embertelenség ellen kiáltott. Nem antihumanizmus rejlett benne, hanem egy meg
növekedett erkölcsi felelősség keresett félreérthetetlen kifejezésmódot általa.

Az elvont tárgyiasság etikai eszményük közvetlen megfogalmazásából szívódott 
be kifejezési eszközeik apró sejtjeibe, lassan, fokozatosan járta át verseik szöveteit, 
a képektől az egyszerű szókapcsolatokig, és évek alatt alakult ki a jellegzetes „újhol
das” stílus, amelynek egyik fő eleme a dezantropomorfizáló nyelvi kifejezésmód lett. 
Verseikben megszaporodott a száma azoknak a szóképeknek, amelyek emberit nem 
emberivel és élőt élettelennel minősítettek, érzékeltettek vagy vetettek egybe. Hagyo
mányos képekben és egyszerű hasonlatokban — pl.: „Én nem akartam emberi 
sorssal mint hinta lengeni.. . ” (Szabó Magda: Sohasem), „Kemény szerettem volna 
lenni, s a sorsom, lám e lágy varázs — orkán: a Végtelent bezengni.” (Végh György: 
Játékos ifjúság), valamint feszesre húzott metaforákban — pl. „eleven táplálék 
vagyok” (Pilinszky János: Parafrázis), „koponyám, kerek, fanyar gyümölcs, magá
nyom mégis csonthéjába zárja” (Nemes Nagy Ágnes: Alázat) — ott készülődött 
egyéni formanyelvük, amely azonban csak sokkal később, a hallgatás évei után 
teljesedhetett ki.

Szerkesztésmódjuk másik sajátossága a végletes sűrítés volt. A szavakkal takaré
kosan bántak, kerülték a díszítéseket, és azon iparkodtak, hogy tömör, kavics- 
szerűen lecsiszolt verseket írjanak. E versalkotás eszménye szerint a költő kiszívott 
a költeményből minden feleslegesnek tekintett személyes elemet, s az így összesűrített 
képeknek az olvasóban kellett feloldódniok: sokrétű értelmüket költői magyaráz
kodás nélkül illett elnyerniök. Bár az 1949-ig terjedő korszak e tekintetben is csak 
első állomás lehetett pályájukon, már ekkor kitűntek racionalizált és fegyelmezett 
alkotásmódjukkal kortársaik közül. Pedig Pilinszky János ekkor még szenvedélye
sebben szólt, és hangjában több volt a pátosz, mint később, Rába György még gyakran 
öltözött az impresszionizmus színeibe, Végh György a modern rokokóval kísérlete
zett, Szabó Magda romantikus alkattal indult, Somlyó György intellektualizmusa
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gyakran viszonylagos bőbeszédűséggel társult és Rákos Sándornál még sok volt 
a pályakezdőre jellemző disszonancia. Kompozíciós elveiket ezekben az években 
Nemes Nagy Ágnes és Lator László valósította meg legteljesebben, ha nem is 
maradéktalanul.

Stílusuk és alkotó módszerük még kísérleti állapota magyarázhatta meg, hogy 
miért keltett föl olyan kevés figyelmet a korabeli irodalomkritikában. Ami utólag, 
későbbi verseskönyveik tükrében, az 50-es 60-as évek fényében már 1949 előtt új 
törekvéseknek és kezdeményezésnek látszik, az a kortársak számára természetesen 
nehezebben volt észrevehető. A kortárs bírálók elsősorban nem az alkotó módszer 
újszerűségét elemezték — kivéve az újholdas költők kritikáit, mindenekelőtt Nemes 
Nagy Ágnes: Pilinszky: Trapéz és korlát című kötetéről írott recenzióját, amely 
először fogalmazta meg tételesen az elvont tárgyiasság stíluseszményét (Újhold, 
1946. 2. sz.) —, hanem verseik filozófiai tartalmát igyekeztek felderíteni. Az elvont 
tárgyiasságból az elvontra vetették a hangsúlyt.

Mivel azokban az években indult hódító útjára az egzisztencialista filozófia, nem 
csoda, hogy az Újhold költőin néhányan szintén az egzisztencializmus nyomait 
keresték. Nem is alaptalanul. Somlyó György Nemes Nagy Ágnes verseskönyvéről 
írva belülről, hitelesen állapította meg, hogy „az új »mal de siècle«, az exisztencia 
abszurditásának Európa-szerte dívó betegsége tombol ebben a költészetben, a polgári 
társadalom felborulásával teljes és végső bizonytalanságig csigázott egyéniség és 
intellektus harca az új életformák között”. (Újhold 1946. 2. sz.) Egész kis példatárat 
lehet szerkeszteni verseikből a „világbavetettség” és az egzisztencialista létfelfogás 
tételeire, ha érzelmi-gondolati-formai komplexitásuk elemzése helyett egyedül 
a filozófiatörténet felől közelednek hozzájuk. A versek műalkotásegységét szem 
előtt tartva azonban nem állapítható meg róluk több, mint hogy azok a történelmi, 
emberi gondok foglalkoztatták költőiket, amelyeket akkor éppen az egzisztencializmus 
próbált megfogalmazni a filozófia nyelvén : az egyéniség, a felelősség és az elidegenedés 
új formái.

Költészetük tehát nem abban az értelemben elvont, hogy elvont tételeket verseltek 
volna meg, hanem abban, hogy létük élményeinek olyan mélységeibe buktak alá, 
amely addig jobbára csak a filozófia búvárharangjával volt lehetséges. Ez okozta 
a kritika zavarát, amikor ún. intellektualizmusukról beszélt. Az elvont tárgyiasság 
ugyanis nem az élményköltészettel számolt le, hanem csak a látványköltészettel: 
az Újhold költői nem azt vették versbe, amit az ember közvetlenül tapasztal, ami 
az érzékszerveivel fölfogható, hanem azt az élményt formálták meg, amikor az ember 
tapasztalatainak mélyére szállva, korszakos emberi gondokra talál. Az elvontságra 
ébredés élményét közvetítették érzéki képekkel. Tehát nem gondolati lírát hoztak 
létre, mert annak az a dolga, hogy olvasóját új felismerésekre vezesse, márpedig új 
gondolatok nem tűntek föl az Újhold egén: ami verseikből tételesen leszűrhető, azt 
a korabeli filozófia is megfogalmazta, elsősorban az egzisztencializmus.

Verseikben nem az intellektuális tartalom volt új, hanem az, ahogy az intellek- 
tualitást sikerült bevonniuk az élményköltészet körébe. A 20. századi magyar lírá
ban már korábban is megvolt a törekvés arra, hogy lebontsák a falat, amely az 
érzékletesség és a gondolatiság közé a romantika után épült, Babits Mihály, József 
Attila és Szabó Lőrinc is munkálkodott ezen. Az elvont tárgyiasság módszerével 
mégis az Újhold költői dolgozták ki azt a verstípust, amely a legtágabb lehetőséget
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adta az élményszerű intellektualitásra, amelyben a gondolat és az élmény legharmo
nikusabban illeszkedett egymáshoz.

Az elvont tárgyiasság ebben a vonatkozásban már több volt formai törekvésnél 
és költői módszernél. Ugyanis az élménylíra és a gondolati líra elkülönülése, amely 
a szellemi munkamegosztás és az alkotói specializálódás álarca mögött következett 
be, beletartozott abba a folyamatba, amelyet a társadalomtudomány az elidegenedés 
címszavával fog össze. A munkájától, a társadalomtól és önmagától elidegenült 
ember végül részekre szabdalta tudatállapotait is, és már nemcsak a világban, hanem 
a saját érzékszervei között sem találta meg az összhangot. Az emberi személyiséget, 
akinek egyenlőségéért és szabadságáért forradalmak küzdöttek, mind szűkebbre 
szabott uniformisba — és kétszer szó szerint is: katonai egyenruhába — kényszerí
tette a század. A modern líra ezért szól oly gyakran az elidegenült és öncsonkító 
ember fájdalmáról és szabadulásvágyáról. Ellenkezését fejezi ki: gyakran akkor is, 
amikor a tiltakozásnak nem közvetlenül közéleti-ideológiai formáit választja.

Az Újhold költői a társadalom alapjainak rendezését rábízva a politikusokra, 
az öncsonkítás ellenszerét keresték az emberi alkotótevékenységnek abban a körzeté
ben, amely rájuk tartozott: a lírában. Nem arról írtak, hogy tenni kellene valamit 
az elidegenedés ellen, mert nem mozgósító tartalmú, közéleti lírát hoztak létre, 
hanem verseik anyagából lassan, észrevétlenül körülkerítettek egy gyakorlóterepet, 
amelyen bebizonyították, hogy az ember legalább a saját tudatállapotait rendezheti. 
Az a költészet, amely azt hirdette, hogy a gondolat élmény, vagy mindenesetre 
élmény lehet, az máris elkezdte újraegyesíteni az emberi lélek mesterségesen el
választott belső övezeteit, és ezáltal előkészítette — a szubjektum oldaláról — az 
ember és a világ megromlott viszonyának rendbetevését.

„Bátran viseld magányodat . . .  ne hagyd a sorsod csillagokra” — írta Pilinszky 
János (Magamhoz). „Nem torzulok” — írta Nemes Nagy Ágnes (Dagály után). 
Az ember önmagához való hűsége, a személyiség belső szellemi-érzelmi integ
ritásához való ragaszkodása volt az az archimedesi pont, ahonnét ki akarták fordítani 
sarkaiból az elidegenedett világot. Individuális programot hirdettek: hiányzott 
belőle a társadalmi tett és az emberi közösségbe vetett hit, de még a legelkeseredettebb 
pillanatokban is kifejeződött benne valami „új fényre várás” (Rába György: Nyug
talan határon), vagy valami „szomjúság” (Nemes Nagy Ágnes: Az ismeret), amely 
előrehajtotta őket. Ha nem is egy új társadalom, de egy új, teljesebb értékű szellemi 
kultúra és mélyebb humanizmus felé.

FÜLÖP LÁSZLÓ

A 60-as évek lírájáról*
A 60-as évek líráját e negyedszázadon belül a versesztétikum, a stílus, a költői 
nyelv szempontjából is kiemelkedően gazdag, minden előzményt felülmúló mérték
ben sokszínű fejezetnek tarthatjuk. S ebben bizonyosan el nem hanyagolható sze
repe van annak a fejleménynek, hogy a periódusban a költészet mezőnye hiányta-

* Egy nagyobb tanulmány fejezete
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lanul teljesnek mondható. Nincs akadálya a különböző értékek szabad érvényesü
lésének, az eltérő líratípusok megjelenésének; az élő költészet valamennyi számot
tevő alkotója kötöttségek nélkül követheti sajátszerű eszményeit. A tér nyitott, egye
dül a tehetség szabja meg a mozgásirányt. A bírálat pedig mindinkább természetes 
módon — bár nem viták nélkül — veszi tudomásul a költészeti szféra kialakuló és 
egyre gazdagodó pluralizmusát, esztétikai sokféleségét.

A  sematizmus ártalmaitól is oly sokat szenvedő líra 1948 és 1953 közé eső pe
riódusának és az 53 utáni új fejlődési szakasznak az erős — nemegyszer szakadás- 
szerű — különbségei jól láthatók a stílusformák, poétikai törekvések, esztétikai 
ideálok tekintetében is. A verseszmény roppant sokat változott néhány esztendő 
alatt, mint erről az időszak legnagyobb költői életművei — az Illyésé, Benjáminé, 
Juhászé, Nagy Lászlóé, Csanádié és másoké — egyértelműen tanúskodnak. Ilyen 
látványos átváltásról, a líra egész poétikáját úgyszólván kicserélő változásról az 
50-es évek második felének s a 60-as évtizednek a viszonylatában aligha beszélhe
tünk. Ebben a kapcsolatban lényegesen erősebbek a folytonosság szálai, szorosabb 
az összekapcsolódás, nyilvánvalóbb a folytatás, a továbbképzés, mint az eltávolo
dás, a tagadás gesztusait felvonultató újat kezdés. A 60-as évek költészete olyan köz
vetlen előzményekhez, saját vívmányokhoz nyúlhatott vissza, amelyek alkalmasak 
voltak a megújításra, áthasonításra, egy új, modern költészeti ideál gazdag kibon
takoztatásához szükséges alapot jelenthettek. Mégis — e szerves kontinuitás élet
képes és termékeny belső összefüggés kétségtelen meglétén túl — az elmúlt évtized 
a stíluselemzés, a hangsúlyosan poétikai igényű mérlegelés szemszögéből közelítve 
is sok tekintetben számottevő újdonságokat, a korábbi állapotok meghaladását de
monstráló eredményeket hozott. Ezek az új fejlemények egyébként alapjában úgy 
jutottak érvényre, hogy teljesen váratlan, előre nem is sejthető, az előzmények elem
zése révén is kiszámíthatatlan fordulatot nemigen hoztak, azaz: líránk meghatározó 
szerkezetét, jellegadó irányait lényegében nem érvénytelenítették. Ebben az időszak
ban minden korábbinál szabadabban és tarkábban áramolhattak be például a je
lenkori világköltészet különféle hatásai, de anélkül, hogy jelentős lírikusok pályá
ját számba vehető módon befolyásolták vagy magukhoz igazíthatták volna. A divat
modernség, a modor-korszerűség álértékei csak egészen elszórtan, múló érvénnyel, 
s rendre a még kialakulatlan vagy másodrendű tehetségek munkásságában tűntek 
fel: az utánzás kevéssé érdekes kategóriájába utalva a jelenséget. Ami igazán — 
vagyis tartalmasán és originálisán — újként jelentkezett a versekben, az szerves belső 
fejlődés eredménye volt, s nem térítette el líránkat alapvető — saját — irányaitól. 
Önmegújítás történt, nem önfeladás. A költői nyelv nem divatforrásokból merítve 
újult meg, hanem a valóságélmény, az életérzés, a létszemlélet — esetenként egye
nesen forradalmas — metamorfózisainak ujjmutatásait követve; a költő társadalmi 
szerepének újragondolásából, a költészet funkcióinak megelevenedéséből és gazda
godásából eredően.

Általában — ha a költőiség megújulásának néhány különösen szembeötlő tünetére, 
néhány jellegzetes megnyilvánulására figyelünk — észrevehető, hogy az egyetemes 
valóságkifejezés, a bonyolultabb-összetettebb szemlélet, a komplex látás igénye 
a lírai tükrözés korábbinál szintetikusabb alakzatait, a forma gazdagabb változatait, 
az élménytárgyiasítás újszerű fajtáit, a nyelv lehetőségeit árnyaltabban és természe
tesebben felhasználó vers variációit hozta létre. A szemléleti fölfrissülés együtt járt
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a kifejezésmód egészen nyilvánvaló megelevenedésével, bizonyos fokú poétikai 
forradalommal is. Ez utóbbinak egyébként kétségtelen ösztönzője volt a magyar 
líra egynémely klasszikus és egészen közvetlen hagyományához (pl. a József Attila-i 
modern intellektuális realizmus, a Szabó Lőrinc-i elemző vers, az Illyés-i tárgyias 
lírai realizmus és gondolatiság, Ady szimbolizmusa, az avantgarde időtálló ered
ményei) való, nem utánzó, hanem önálló áthasonításra és továbbképzésre törekvő 
odafordulás is. A változás jeleire kritikánk elég hamar felfigyelt. Diószegi András 
beszél például az ún. „mozgó nézőpont”, az „összetett perspektíva” szerkezet
alakító, formakonstituáló szerepéről a mai vers néhány típusában; emlékeztet arra, 
hogy „az 1957 óta eltelt időszakban a kötetlen, bonyolult formák elterjedése jellemző 
költészetünk egészére”. Szabolcsi Miklós hasonlóképp utal erre a jelenségre: „Kétség
telen: sokszínűbb, több hangú, összetettebb, többet mondó formák, műfajok ki
alakítása felé tart költészetünk. Líránk sokfajta eszközt, technikát, versformát 
használ fe l . . ., a szabadvers új változatai, a prózaiság felé hajló dikció, a ritmikus 
próza, az időmértékes és hangsúlyos verselés egymásba játszása, zene ihlette új 
formák jelennek meg.” Tóth Dezső említi meg az „ódák, himnuszok, rapszódiák, 
a rekviem- és oratóriumformák, a tágabb, összetettebb verskompozíciók eluralkodá
sát.” Észlelte a kritika azt is, hogy az uniformizáltság helyett költészetünkben több
féle stílus, egymástól elütő verseszmény, szerkesztésmód, képtechnika párhuzamos 
jelenléte mutatható ki. „A mai lírában — írja például Béládi Miklós — megtaláljuk 
a hagyományosabb, nemzetibb lírának a képviseletét, amely ragaszkodik az élmény
szerűséghez, a tárgyias-epikus látáshoz, a népi élet jeleneteinek, színhelyeinek rajzá
hoz. Van híve az asszociatív, képi beszédnek ; s ez az irány . . .  a sivárságig érzékletes, 
tárgyilagos képeivel kívánja olvasóját a mai élet jellegzetességeire ráébreszteni ; vagy 
éppen zsúfolt nyelvével, asszociatív villanásaival, kuszán egymásba szövődő képeivel, 
bizarr és groteszk elemekkel akar hű lenni a mai fejlődéshez.”

Mindenképp szembetűnő fejleménye az utóbbi periódus lírájának a több szólamú, 
különböző síkokat egymásra vetítő, igen tág szerkezetű, nagy ívű verskompozíciók 
megszaporodása. Ezek a versalakzatok sokféle motívumot, hangot, kifejező eszközt 
szólaltatnak meg; rendkívül gazdagon tükrözik az érzésvilág bonyolultságát, a han- 
goltság dinamikusságát, a gondolkodás feszültségeit, a kedélyállapotok erős belső 
mozgásait. Ahány vers, annyi egyszeri alakzat, de közös bennük az összefoglaló 
igény, az újszerű és összetett effektusok keresése. Nem részleteket akarnak így-úgy 
megrögzíteni, valamiképp teljességre törnek. Ez a teljességóhajtás hozza létre az 
élménytárgyiasítás — esztétikai hatásban, eszközben is szintézisre törő — sokszerű 
formáit. A kínálkozó jellegzetes példák közül csak a legfontosabbakat említenénk 
illusztrációként: Benjámin: Vérző zászlók alatt, Nyílt szó, födetlen arc — Illyés: 
Mozgó világ, Az orsók ürügyén, Ditirambus a nőkhöz, Teremteni — Kassák: 
Emlékkoszorú — Zelk: Sirály — Vas: Ulysses kimaradt kalandja, Rapszódia József 
Attiláról — Weöres ciklusegységű kompozíciói aTűzkút-ban — Juhász: Történelem, 
Gyermekdalok, Anyám — Nagy: Zöld Angyal, Menyegző — Nemes Nagy Ágnes 
Ekhnáton-ciklusa — Szécsi: A Nagy Virágvágó Gép, Papírkorona, A Sárkány és 
lovagja — Váci: Szimfónia, Miránk hasonlíts, kommunizmus — Somlyó: Piero 
della Francesca — Garai: Tiszta szigorúság, Kedd. — Újszerű vonás a prózavers, 
a ritmikus próza felé hajló szabadvers, az esszévers különböző változatainak jelenléte 
mai líránkban, mindenekelőtt Illyés (Dőlt vitorla, Fekete —fehér), Vas (Földalatti
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nap), Juhász (Harc a fehér báránnyal), Somlyó (Mesék a mese ellen) más-más egyéni 
jellegzetességeket mutató kísérleteiben. — Hasonlóképp a megújhodás és gazdagodás 
egyik tünete a költó'i világkép modernségére való határozott törekvés, az a szándék, 
hogy a vers a maga módján kifejezze az utóbbi évtizedek szemléleti forradalmát, 
például a természettudományok betörését a mindennapi tudatba, valóságlátásba. 
A líra magába akarja olvasztani a világfejtő tudományok eredményeit, szemléleti 
elemeit; egyáltalán: átfogni szeretné az ember halhatatlanul megtágult világát. 
Mindez a szókincsben, a képek anyagában, az asszociációkban, az élmény és tema
tika, a tárgyi és intellektuális szemhatár merész kibővítésében egyaránt tetten 
érhető, és Benjámintól kezdve, Juhász költészetén át egészen a mostanában jelentkező 
legtehetségesebb fiatalok műveiig rengeteg példával bizonyítható.

Fontos jelenség az ún. látomásos vers típusa az utóbbi évtized lírájában. Itt tulaj
donképpen a lírai valóságtükrözés egy erősen közvetett, áttételező formájáról van 
szó. Lényeges forrása az önéletrajziság, a személyes sorsban gyökerező ihlet, az 
„én” felfokozott jelenléte a nyomatékosan vallomásos költeményben. Ám a vers 
az egyenesen önéletrajzi színezetű személyesség, a nagyfokú szubjektív közvetlenség 
ellenére sem marad meg a mindennapi, közvetlenül tapasztalati életszférában, hanem 
átvetíti az élményt egy másik közegbe; a látványt látomássá növeszti. A szemléleti 
képek nagyszabású vízió egységében, hallatlanul gazdag képrendszerében oldódnak 
fel, s az élménytárgyiasítás a megjelenítő-ábrázoló módszer helyett a látomáskivetítés, 
az erős expresszivitás eszközeivel valósul meg; merészen eltérve a hagyományos 
lírai realizmus törvényeitől, amelynek uralma egyébként más irányzatok gyakor
latában is láthatóan csökken. Ez a líra a tapasztalat, a szubjektív bensőség mitizáló- 
szimbolizáló megnövesztése, a zárt tér-idő keretek feloldása, a képzettársítások 
szokatlan tágassága révén elszakad az empirikus valóságelemeket epikus tónusban, 
a tapasztalati látásmód és logika mozgásához igazodva, élményszituációhoz kötődve 
megjelenítő verstípusaitól. A nagy példa itt nyilvánvalóan Juhász Ferenc és Nagy 
László költészete, de nem az egyetlen, hiszen — mutatis mutandis — Illyés (pl. 
F ekete—fehér), Weöres (Tűzkút, Merülő Satumus) vagy Csoóri, Szécsi Margit, 
Nemes Nagy Ágnes és mások újabb alkotásaiban is számos ilyen jellegzetességet 
vehetünk észre.

Általános érvénnyel beszélhetnénk mai költészetünkben egy színesebb, bonyolul
tabb, artisztikus hatásokra törő, a nyelv esztétikai lehetőségeit gazdagon és nagy 
leleménnyel kiaknázó, képkincsben és stilisztikai alakzatokban tudatosan újító, 
a versalakzatokban egészen sokszínű stílustendenciáról. Minden más alapvető 
egyéni eltérés ellenére itt együtt említhetjük pl. Weörest, Juhászt, Csoórit, Nagy 
Lászlót s másokat. Ezzel szemben megrajzolhatnánk egy jellegzetes másik irányt, 
amelynek meghatározó poétikai jellemzője egyfajta puritánság, a játékosságot és 
nyelvi-stilisztikai bonyolultságot a kristályos egyszerűség — nem szimplaság! — 
nevében elkerülő lírikusi modor, a versbeszéd maradéktalan világossága, itt-ott 
a szikárságig menő dísztelensége ; az érzékletesség, pontosság és a legjobb értelemben 
vett közérthetőség által megvalósuló közvetlenség, a dikció természetessége. Benjámin 
súlyos egyszerűsége, fogalmi pontossága, Simon népies izekkel is telített természetes 
akcentusa, Váci verbális tisztasága, Csanádi archaikus árnyalású, a régiség nyelvi 
színeivel is befuttatott költőisége, Kassák póztalan közvetlensége, őszikék-egyszerű
sége vagy Pilinszky roppant fegyelmezettsége, a hagyományoshoz is kötődő ki-
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fejezésmódja — s még sorolhatnánk — ennek az iránynak az értéktermő erejét, 
igen komoly esztétikai rangját tanúsítja.

Érdekes és fölöttébb lényeges jelenség — s a  tárgyalt évtized költészetstílusát 
mélyrehatóan alakította —, hogy a legnagyobb alkotó egyéniségek költőisége fel
ismerhetően módosult, változott, új elemekkel gyarapodott. Esetenként változó 
erejű stílusváltásról, eltérő intenzitású formaváltozásról van szó, amelyben mindenütt 
fölfedezhető a lényegi folytonosság is, de kisebb-nagyobb mértékben úgyszólván 
mindenkinél érvényesült valamelyes módosulás. — Magától értetődik az efféle 
elmozdulás olyan költők esetében, akik egyébként is eleve mindig sok hangon 
beszélnek, stílusuk, formanyelvük, dikciójuk is szinte proteuszi módon változik, 
viliódzik, változatok sokaságában, alakzatok sokszerűségében mozog: a nagy példa 
itt Weöres művészete lehet, mely például az 50-es évek eposzi formái, monumentális 
teremtett mítoszai, ősvilág-freskói után a Tűzkút és a Merülő Saturnus ciklusaiban 
és különálló darabjaiban — a kimeríthetetlen invenciójú variációteremtés meneté
ben — új állomáshoz érkezett; anélkül természetesen, hogy egyetlen modor fegyel
mébe zárta volna magát, örökké frissnek tetsző játékos kedvét, beleélő és stílus
variáló hajlamát, hangnemeket, szerkezeteket szüntelen váltogató-sokszorozó 
tehetségét. Létszemléletének, gondolatvilágának alapelveit fel nem adva — sőt: 
aligha változtatva — lett versvilága poétikai alkatában még változatosabb, stíl
gazdagsága még parádésabb, motívum- és képvilága színesebb; oly sokat fogadva 
magába a „belső végtelen”, a változatlan lényegek, az ősvaló, a mítoszi-metafizikai 
tartományok régiójával szemben egyébként felszíninek, múlónak, átlagosnak téte
lezett empirikus való, a közvetlen tapasztalatiság, az „itt és most” élethelyzetek 
tárgyiasságaiból is.

De korántsem csupán a „folyton másba kezdés” útját járó Weöres Sándor költői
sége színesedett, hódított újabb ösvényeket az elmúlt esztendőkben, — érvényes ez 
az övénél kevésbé polifonikus hangszerelésű líratípusokra is. Hogy egy döntően 
más alkatú, egész művészetében más irányt követő lírikusra hivatkozzunk, hadd 
említsük először Benjámin László nevét. Az ő líráját egyáltalán nem jellemzi a 
stílusteremtés és stílváltások parádéja, a váltások hajlama, a versek poétikai alkatának 
feltűnő színessége. Inkább törekszik a dísztelenségre, a szikárságig való egyszerű
ségre, a kifejezés pontosságára, a kevéssé stilizált közvetlen beszéd állandósult 
hangnemének kimunkálására és folyamatos kitartására. A stílus egységes verete áll 
tehát szemben a sokszínűséggel, a formaújítás kísérletező nyugtalanságával. Mégis, 
a Tengerek fogságában című kötet — s néhány azóta keletkezett költemény — az 
élménytárgyiasítás egynémely újszerűségével lep meg. Elsősorban az érzelmi-indulati 
szenvedélyek némi lehiggadására figyelhetünk fel, melynek következményeként 
egyfelől az élmények intellektualizálódása, az érvelés gondolati alakzatainak (pl. 
az önmegszólító forma) szaporodása, a gondolati pátosz újszerű elemeinek meg
jelenése tűnik fel, másfelől megjelennek a jelképes-példázatos versbeszéd, az epikus 
közeg, a burkoltabb-közvetettebb vallomás érdekes versformái, szerkezeti típusai 
— egy nem látványos, de annál tartalmasabb és hitelesebb esztétikai önmegújítás 

jelzéseiként.
A „közbeeső” példák pedig úgyszólván tetszés szerint szaporíthatok; a különböző 

mértékű reneszánsz figyelmet érdemlő esetei nagy számban kínálkoznak. Szólhatunk 
Kassákról, aki az elaprózódással, monotóniával, a kis formák kizárólagosságával
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fenyegető 50-es évekbeli terméshez képest A tölgyfa leveleiben vagy az Üljük körül 
az asztalt darabjaiban a fokozhatatlan közvetlenség, teljes póztalanság, végletes 
lényegre redukáltság formáiban újra egy sajátszerű klasszicizálás magaslataiig emel
kedett; említhetjük Vas István következetes „ómódi modernségének”, mindenkor 
a személyesség forrásaihoz járuló ihletének, modern töltetű racionalizmusának, 
a beszélt nyelv akcentusát követő kristályosán bonyolult vershangjának megelevene- 
dését (Földalatti nap). Idézhetjük Illyés költői pályájának legújabb szakaszát (Dőlt 
vitorla, Fekete—fehér), mely az Új versek valamivel fáradtabb pillanata után újra 
fölemelkedett a Kézfogások magasságába; kimunkálva a tárgyiasságnak, a reflexív
elemző költőiségnek, a lírai értelmezésnek, a feszes és végtelenül tudatosan alakitott 
gondolatiságnak egészen sajátos és magasrendű változatait, a „teremteni” létfilozó
fiájában összegződő életelvű bölcsesség, szentenciózus életprogram közvetítésére 
alkalmas szemléleti és stílusformákat. — Hivatkozhatunk Nagy László művészetére 
(Himnusz minden időben), melyben teljesen visszaszorult a dalszerűség, s ezzel 
szemben hallatlanul fölerősödött az életérzés végletei közt harmóniát kereső ember 
drámai hangoltságának kifejezésére hivatott versszerkezetek szerepe, a káromlás és 
tündérkedés, a lesújtottság és bajok ellen gyürkőzés szélsőségeinek egybefogására 
képes, a megsúlyosodott létezésélmények koncentrált megfogalmazására kész össze
tett lírai formanyelv jelentősége. Legszebb példái ennek a „hosszú versek”, melyek 
szerkezeti tágasságukkal, élményi, szemléleti és stiláris-képnyelvi rétegezettségükkel, 
varázsosságukkal, áradó dikciójukkal, a kozmikusság és a mítoszi horizont felidé
zését megvalósító teljesség-perspektívájukkal mutatnak egy újfajta verstípus szintézis
lehetőségei felé. Ha legújabb költészetünk stílusforradalmáról szólunk, akkor a 
Zöld Angyal vagy a Menyegző mindenképp a példák első sorába kívánkozik. — 
Ugyanezt talán még több indokkal állíthatjuk Juhász Ferenc párhuzamos pálya- 
szakaszáról, melyet A Szent Tűzözön regéi és az Anyám alkotnak együttesen. Nem 
kétséges, hogy élő költészetünkben a versújító poétikai merészség dolgában ő jutott 
el a legmesszebb, ő próbálta meg a legbátrabban szétfeszíteni — és szinte példátlanul 
kitágítani — a lírai kifejezés határait sok vitát, ellenérzést és félreértést is kiváltó 
műveivel. Ebben a folyamatban — mely az első nagy eredményt már A tékozló 
ország eposzi kísérletében meghozta — a korábbi vívmányokhoz képest is új fejezetet 
jelent a Gyermekdalok és az Anyám. Ezekben az egyébként alkatuk szerint sok 
tekintetben különböző monumentális énekekben feltalálhatok mindazok az esztétikai 
sajátosságok, amelyek Juhász művészetét egyedülállóan izgalmassá, hasonlít
hatatlanul egyénivé teszik: a létezés eddig meg nem énekelt tartományainak poéti- 
zálása, a szinte romantikus hevületű teljességóhajtás, a mítoszi arányú — mítosz
teremtő — világtükrözés, a látomásos szemléleti formák, a nyelv megnevező erejének 
hihetetlen felfokozottsága, a tárgyi és képi elemek barokkos bősége, különös hedo- 
nizmusa, a világnaggyá növesztett költői „én” mindent átfogó gesztusa, a létélmények 
enthuziazmusa, az „eposz-dóm” dantei ihletésű ars poeticája szerint alakított vers
szerkezet, mely figyelmen kívül hagyja a műfajok hagyományos limeszeit, és magába 
olvaszt lírát, epikát, drámát s a montírozó és parafrazáló módszerrel teszi struktúra
képző elemmé az ősi szövegeket ; naiv eposzok motívumait, régi imákat, fohászokat, 
litániákat, a pogány és keresztény mitológia megannyi részletét integrálva egy 
teljesen transzcendencia nélküli, evilági szemléletet sugárzó szuverén költészet-egész 
saját rendjébe. Képzelőereje kimeríthetetlennek tetszik, stílusteremtő képessége
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úgyszólván korlátlannak. Versnyelve maradéktalanul követni tudja — dacolva 
a zsúfoltság, a verbális túlcsigázottság, a modorosság kísértéseivel — a monumen
talitás lírikusi programját. Juhász lírája a legnagyobb arányú stíluskísérletnek is 
tekinthető a 60-as évek poézisében.

A legjelentősebb példák közül idéztünk — pusztán jelzésszerűen — néhányat; 
arról beszélvén, hogy a tárgyalt évtized a líra stílusszerkezetét számottevően módo
sította, gazdagította, a vers poétikai tartományait láthatóan gyarapította. Szó sem 
volt megállásról, önelégült elnyugvásról, egy-egy modorba való kényelmes bele- 
süppedésről, a rutinszerű versképzés unalmáról. A reprezentáns lírikusok nem kon
zerválásra törekedtek, hanem költőiségük megújítására. Ki-ki a maga módján, 
külön utakon járva, ami döntően hozzájárult ahhoz, hogy a stílusirányok, vers
esztétikai értékek, verstípusok korábban nem tapasztalható sokszínűsége alakult ki 
ebben a korszeletben. Természetesen: a részesség nem korlátozódik az eddig említett 
legnagyobbak körére; részt vett ebben a teremtő munkában a különböző évjáratok 
minden számottevő költőegyénisége.

Új szakaszt jelent például ez a periódus az egykori „harmadik nemzedék” költői
nek művészetében is. A félretaszítottság ideje számukra sem volt azonos a terméket
lenség éveivel, hisz általában e furcsa helyzetben is alkottak. Az 50-es évek második 
felének számottevő eseménye az ő újrajelentkezésük is. Mégis: a tényleges új ered
mények, az igazán jelentős hozadék szempontjából ebben az esetben is nagyobb 
a jelentősége a szóban forgó évtizednek. Pályájuk — úgyszólván kivétel nélkül — 
fontos állomáshoz érkezik ez idő tájt. A sorra megjelenő új verseskönyvek — Weöres, 
Vas, Csorba, Jékely, Kálnoky, Rónay, Takáts, Toldalagi kötetei — nem tagolatlan 
egységben, de alapjában mégis egyöntetűen azt bizonyítják, hogy ez a generáció 
figyelemre méltó színekkel, értékekkel gyarapította legújabb líránk poétikai tarto
mányait, stílusformáit. Csorba gondolatisága, monológformáinak energikussága, 
Jékely romantikus hevületűnek tetsző látomásossága, érzelmességet és indulatot 
keverő reflexivitása. Kálnoky magyarázkodást, ellaposodó filozofálgatást levedlő 
groteszk-ironikus vershangja, visszahódított tömörsége és fegyelmezettsége. Takáts 
egyenletesen őrzött színes tárgyiassága, eleven szemléletessége és festőisége, Vas 
„ómódi modernsége”,, ki nem szikkadó racionalizmusa, a lazább s szabadabb alak
zatokban — a prózaversekben — is érvényesülő fegyelmezettsége, klasszicizmusa 
és újabban előtörő szatirikus-epigrammatikus rögtönző stílusa — hogy csupán 
néhány példát említsünk egészen érintőlegesen — egy-egy markáns változatot, 
nagyra becsülendő értéket képviselnek mai költészetünk stílusfajtái között, stílus
teremtő erővel vannak jelen az irányzatok együttesében ; élükön Weöressel, akinek 
egyébként is proteuszi versművészete a 60-as években is szolgál stílusmeglepetések
kel, s aki jelentősége révén ebben az összefüggésben is külön méltatást kívánna, 
hiszen helye a legnagyobb stílteremtők közt van.

Ekkor alakítják ki — egy másik példát említve — saját vershangjukat jó néhányan 
az 50-es években debütáló fiatalok közül; hosszabb-rövidebb keresés és kísérletezés 
után találva rá az önálló modorra, az érett produkcióra képesítő alkotói módszerekre. 
Most jutnak el odáig, hogy verselésük poétikai tekintetben is elkülönül mások stílu
sától; így tehát állítható, hogy igazában a 60-as években lépnek be az irodalomba, 
mostantól járulnak hozzá látható eredményekkel a líra stílusirányainak gazdagításá
hoz is. Jellegzetesen ilyen példaként idézhető Váci, aki utolsó három kötetében
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alkotta meg egyéni versformáit; Ladányi, aki a Mint a madarak-tól (1963) kezdve 
beszél téveszthetetlenül eredeti hangon; Csoóri, aki a Menekülés a magányból (1962) 
verseiben lépett túl a művészi tétovaság és válság szakaszán, egy megújított képnyelv 
példáit nyújtva; Szécsi Margit, aki A trombitákat összesöprik (1965) által bizonyí
totta először, hogy új irányt keres, mely aztán A Nagy Virágvágó Gép (1969) nagy
szabású látomásformáiban teljesedett be.

Őket követik aztán a jelzett évtizedben a különféle stíluseszményekhez igazodók 
még késó'bb induló csapata, melyből olyan külön utakon járó lírikusok, mint például 
Orbán Ottó, Tornai József vagy Tandori Dezső — stílusváltozatok tekintetében is 
sajátos színeket villantanak fel; és erre az időre esik a csoportszerűen egyszerre 
jelentkező fiatalok, leginkább Ágh, Bella, Buda és Ratkó nevével jelezhető iránya is, 
mely az alkotói módszerek, poétikai ideálok és stílusminőségek felől nézve is érdekes, 
megkülönböztethető képződményt jelent az irányzatok együttesében.

A versszerkezetek tekintetében is a legkülönbözőbb tendencia jelenléte fedezhető 
fel a hatvanas évek lírájában. Egyenesen végletek élnek egymás mellett, anélkül, 
hogy kétségbe vonnák a különféle változatok érvényességét. Általában megfigyelhető 
— már említettük — a bonyolultan szervezett, összetett struktúrák szaporodása, 
a nagy formátumú, egész szervezetükben újszerű alakzatok térhódítása. Bennük 
nem a spontán ihlet jut szóhoz, nem a közvetlen élmény szabja meg a szemléleti 
horizontot, nem az egymozzanatú reflexió az elsődleges szerkezetképző tényező. 
E sokszerűen rétegzett versformák körén belül is külön variációként értelmezhető 
az a szerkezettípus, amelyet elsősorban Juhász Ferenc és Nagy László alakított ki, 
s a kritika egyezményesen „hosszú vers”-nek nevezett el. A nagy példákat — az 50-es 
évek közepére eső jelentékeny előzmények után — mindketten az utóbbi időkben 
alkották meg. Juhász pl. a Történelem c. versét, Az éjszaka képeit, A Szent Tűzözön 
regéit, a Gyermekdalokat, az Anyámat ; Nagy László a Búcsúzik a lovacskát, a Zöld 
Angyalt, a Menyegzőt. Igazában külön-külön kellene méltatnunk őket, hiszen mind 
egészen egyedi, közös nevezőre aligha helyezhető szerkezetek, mégis bizonyos el
vonatkoztatással összefoglalóan is jellemezhetők, egy sajátos szerkezeti forma 
eseteiként. Költőink összetett lírai formanyelvének rendkívül gazdag élménytárgyia- 
sítási alakzatai ezek a művek. Föltétien jellemzőjük a nagy lélegzet; a hagyományos, 
zárt szerkezeti formák, műfaji keretek felbontása s a roppant befogadó-, anyag
beolvasztó képesség; a szemléleti teljesség, a totalitásra törő kifejezés alkalmas 
formái. Nem egy-egy fragmentális élményt rögzítenek, forrásuk nem egyetlen élmény
helyzet. Magát a létezést, a világot fogják vallatóra; a mindenség énekei. Nem  
mosódik el bennük az alapvető inspiráció, a szólásra indító élménymozzanat, plasz
tikusan van jelen az élménymag, ám az alakítás menetében ez hallatlanul feldúsító- 
dik, a mű mind nagyobb körökre terjeszkedik ki, a szemhatár fokozatosan tágul, 
rétegek rakódnak egymásra, egyre messzebb jutunk a középponttól, az alkotás tárgyi, 
érzelmi, gondolati mélységperspektívája folyamatosan gazdagszik — s végül min
denképp kozmikus távlatokba nyílik a költemény, a nyitott világkép reprezentációja.

Ez a feltűnően szövevényes rétegezettség nemcsak az élményanyag s a világszem
lélet dimenziójában érvényesül — hasonlóképp tetten érhető a formálás más vetü- 
leteiben is: így úgyszólván korlátlanul összeolvadhatnak itt a különféle hagyományos 
műfaji elemek és minőségek — a dalszerűségtől kezdve az emelkedett himnikus 
formákig —, a montírozó és parafrazáló technika révén kialakulhat a szöveg sajátos

36



„összeéneklő” jellege, magába ölelhet ősi szövegeket, mítoszokat, népi mondákat, 
varázsénekeket, rigmusokat, pogány és keresztény fohászváltozatokat. A műforma 
szemléleti elemei közt helyet kap a valószerű leírás, a realista tárgyiasság, az empi
rikus konkrétság és a vízió, a tapasztalati valóság szerkezetét látomásosan „átíró” 
stílus; s ugyanígy keveredhetnek az ily típusú költeményekben az epikus és lírai 
tónusok, de mindig oly módon, hogy az alkotás — a nyomatékos vallomásosság 
eredményeként — föltétien megőrzi par excellence líraiságát. A hangnem, a szemlélet
formák, a tónus, a műfaji alkotórészek, az effektusok, az érzelmi szintek eme szün
telen belső váltakozása, szervezett mozgása végül is egészen nagyszabású dinamikus 
szerkezetet alakít, a sokhangúság, a komplexitás, s a jelentés síkján a polivalencia 
gazdagságát teremti meg.

Ha az átmeneti változatok sokaságának jellemzéséről lemondva, csupán az ellen
pólust akarjuk megjelölni ebben a viszonyításban, akkor a „hosszú vers” nagy példái 
ellenében az újabb magyar líra olyan kitűnő alkotóira kell gondolnunk, mint Pi
linszky János, Nemes Nagy Ágnes, Rákosi Sándor (Kiáltásnyi csönd), vagy a legutóbbi 
időben jelentkező Tandori Dezső (Töredék Hamletnek). Szó sincs arról, hogy vala
mennyien egyetlen képletszerűen leírható verstípust művelnének — életművük rangja 
sem azonos — , de elsősorban az ő lírájukban fedezhetők fel — a versszerkezetek szem
pontjából — olyan törekvések, amelyek a „hosszú verseknek” mintegy pendantjait 
hozták létre. Némi egyszerűsítéssel a zárt költői világképek lírájának tekinthetők 
ezek a művek: az említett költők az emberi létezés bizonyos alaphelyzeteit, ún. 
határszituációélményeit próbálják megfogalmazni; küszködve a bizonytalanság, 
a válságérzet, a szorongás, a létbe-vetettség konfliktusaival, a magány- és idegesség
érzettel; átélve a lét némaságának, a teljesség meghódíthatatlanságának metafizikai 
sugallatait; s mindennek ellenére újra és újra megostromolván a metafizika tarto
mányait, verseikben konok következetességgel törnek az úgynevezett végső lényeg, 
a dolgok esszenciája felé; az alapvető viszonylatokat, a lét „alapképleteit” szeretnék 
felrajzolni.

Ez a hangoltság a költőiség sajátszerű típusát teremti meg. Eszményük a definitiv 
költői beszéd. Úgy akarnak szólni a tudat belső világáról, a létezés különféle meg
nyilvánulásairól, a szakadatlan változások rétege mögött sejtett lényegszerű relációk
ról, mintha törvényt fogalmaznának. Vezérlő csillaguk az elmélkedő-elemző 
intellektus, mely a fogalmi pontosság irányába tör, s zárt-összefogott modellekbe 
képes sűríteni a formátlanságot, a jelenségek alaktalanságát, szóra bírja a névtelent, 
az ismeretlent. A költemény számunkra mindenekelőtt végletes sűrítést, maximális 
tömörítést jelent, a szigorúan zárt és kötött formákkal azonos. Nem a létezés roppant 
gazdagságát, tárgyi elemeinek és dimenzióinak végtelen bőségét rkarják felmutatni 
— így kísértve a líra eszközeivel az egyetemességet —, hanem a létezés esszenciáját 
szeretnék párlatszerű tisztasággal versbe fogni, lemondva a freskószerű felidézés 
lehetőségeiről, s vállalva az egzakt meghatározások felé hajló redukált beszédformát. 
Elvetik a részletező leírást, az élmény- és képhalmozást, a versmag dúsításának 
mindenféle lehetőségét, — ehelyett a lényegmondás legelemibb alakzataival kísér
leteznek, esetenként már a végsőkig lecsupaszított gyökversig jutnak el az alakítás
ban. Kedvelik az aforisztikus összefoglalás formáit, a szentenciózus fogalmazást, 
az epigrammatikus kifejezésmódot — általában a roppant stiláris puritánság poétikai 
minőségeit; az elvontnak látszó gondolatélmények, intellektuális tartalmak meg-
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érzékítésének elemi lejárásait; gyakran élnek az elhallgatás, a csönd, az elliptikus 
szerkesztés eszközeivel. Megkísérlik a lehetetlennek látszót: egyenesen a töredék, 
a töredékesség benyomását keltő, hallatlanul redukált versszerkezetekbe tömörítve 
— a végletes fragmentalitás látszatától sem visszariadva — beszélni a lét teljességéről, 
az egyetemesség határozott szándékával — egyébként fogékonyabban a tragikumra, 
a magányhelyzetekre, a szenvedésre, mint az örömre, a cselekvés lehetőségeire, a 
harmóniára.

Egyfajta „pars pro toto”-szerkezeteknek tekinthetjük a verstípus legjellegzetesebb 
megvalósulásait, melyek esztétikai-poétikai értelemben semmiképp nem kiteljesü- 
ietlen maradt torzók, melléktermékszerű töredékek, „forgácsok” — mint a róluk 
szóló méltatások időnként állítják —, hanem teljes világot alkotó műalkotások, 
egyenként is képesek totális világélmény kifejezésére. Bizonyíték gyanánt hadd 
utaljunk pusztán e versmodell talán legtökéletesebb példáira, Pilinszky négysorosaira, 
ezekre a hibátlan költeményekre, melyek költői világképének maradéktalan érvényű 
sűrítményei.

Természetesen: mindezek csupán vázlatos jelzések, inkább csak érintenek egy-két 
jelenséget, ilyen szükségképp utalásszerű megjegyzésekkel legföljebb néhány fontos
nak ítélt mozzanatra villantanak némi fényt. A tüzetes elemzés követelménye, vala
mennyi lényeges irány elemző leírásának az igénye szétfeszítené a mostani kereteket. 
Ez a tény is mindenképp a legújabb magyar líra ez idő szerint utolsó nagyobb iroda
lomtörténeti érvényű szakaszának összetettségére, gazdagságára, színbőségére mutat.

SZABOLCSI MIKLÓS

Ä clow n és a  m ű v é s z*
„Vártam, míg az épület ingása eléri a holtpontot, — ekkor halálos csöndben kiegye
nesedtem, kibontottam trikómat, és kihúztam a hegedűt. . .  Remegő kézzel illesz
tettem rá a vonót. . .  most egyik lábammal tapogatózva, lassan elengedtem a póz
nát, — előredőltem . .  . egyensúlyoztam néhány percig. . .  s felhasználva a rémület 
csöndjét, mely odalent kitátotta a szájakat s marokra fogta a szíveket. .  . lassan és 
remegve játszani kezdtem a melódiát, amit régen, régen, régen hallottam egyszer 
zengeni és zokogni a szívemben.”

A  magyar olvasó ismeri: Karinthy Frigyes nagy novellájának, a Cirkusznak befe
jezése ez, — a művész-bohóc, az író-artista megszólalásának nagy pillanata. Mű
vész — író bohócruhában — a Cirkusz, mint az élet, világ, irodalmi nagyüzem, — 
ismerős motívumok hát a számunkra. Ismerősek és mégsem egyedüliek: az újabb 
kori európai művészetben, irodalomban, festészetben, zenében és filmben gyakran 
felbukkanó azonosítás ez. Izgatott hát a kérdés : honnan származik a motívum, mi 
az útja, mik a változatai?

A művész bohóc, clown képében, — ennek a motívumnak két őse van : egy festő 
és egy drámaíró. A festő: Antoine Watteau, — képe, amely a motívum alapja: az 
ún. Gilles.

Nem  önarckép a festmény — máig tartó vita folyik arról, kit is ábrázol valójában.

* Egy munka bevezető fejezete.
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Az bizonyos, hogy a Párizsban játszó olasz színészek valamelyikét. Talán francia 
színészt, aki olasz szerepet játszik, — olyan színészt, aki az olasz commedia delParte 
Arlecchinojának francia mását, Pierrot-t játssza. Vajon Bianconelli olasz komikus 
színész arcképe, vagy egy vásári színtársulat Pierrotjáé ? Az Opéra Comique színésze, 
vagy talán, mint egyes kortársak tudni vélték, Corneille Van Cleve, a Festészet és 
Szobrászat Királyi Akadémiájának komoly rektora? Szinte mindegy már: alakjában 
együtt van az eredeti zanni egyszerűsége és együgyűsége, a késó'bbi Arlecchino fur- 
fangja, szerencsétlenkedése és Pierrot álmodozása is; még ennél is több: álmodozás 
és messzire figyelés, világtól való félelem és érzékenység, kicsúfoltság és fölény. A hagyo
mányos jelmezbe bújtatott, mereven és kiszolgáltatottan álló szomorú Pierrot-képen 
megnő, s éppen a rá nem illő jelmez fehérsége, árnyalatokban gazdag fénytörése 
világítja be alakját. Mögötte a háttérben meglapulnak, másodrendűvé válnak a többi 
színészek. A megnőtt Gilles-Pierrot egyszerű színész csak, jelenésre készülve, — de a 
kép kompozíciója is hangsúlyozza: több ennél, s arckifejezése csak megerősíti ezt a 
benyomást. A festő itt többet és mást ruház az alakra, mint amit a tárgy nyújt.

Színpadi szereplő hát Gilles, nem önarckép tehát a szó szoros értelmében, — Wat
teau kevés ismert arcképének, önarcképének vonásai nem fedezhetők fel Gilles- 
Pierrot arcán. De mégis önarckép, más értelemben, — árulkodik a művészről, 
érzéseiről, s ezen túlmenően tanúskodik a művész helyéről, embertársai közt s korá
ban. Ebben az értelemben önvallomás is, dokumentum is, nyitánya egy hosszú sornak.

Nem csupán a festői téma vonzhatta Watteau-t éppen a színészekhez, és éppen 
olasz commedia dell’artet játszó olasz vagy francia művészekhez. Mélyebb rokonság, 
sokszor azonosság fűzte őket össze s vonzotta éppen Pierrot alakjához. Mint kortársai 
írják, Watteau gyenge egészségű, ideges, nyugtalan, fáradt ember volt, — rejtőzködő 
és szerény, gátolt és nehezen bontakozó, menekült az emberektől, kereste a magányt. 
Ez a magányérzés, ez az egyedüllét, ez a menekülésvágy nem csupán gyenge egészségé
ből, tüdőbajából magyarázható, — abból is, hogy a flamand faluból felkerült fiatal
ember nehezen találja helyét, a hivatalos akadémia nehezen fogadja be, sokat kell 
küzdenie anyagiakért és erkölcsiekért. Sötét és nehéz korban került fel Párisba, az 
idős XIV. Lajos uralkodásának utolsó, oly súlyos évei következtek el, — erkölcs
telenség és kicsapongás a palotában, és szemforgató ájtatosság, hipokrizís ennek ellen- 
súlyozására. A haldokló király és keserű kedve rátelepszik a városra, minden vidám
ság és erkölcstelenség ellen fellépnek, — az olasz színtársulatnak is távoznia kell 
Párisból. A király halála után pedig — Watteau rövid pályájának derekán jár — a 
Régence vidám, felületes, felszabadult korszaka következik, a Law-fele spekuláció tob
zódása. Minden indulat elszabadul, vidám, hangos lesz az élet — ismét olyan légkör, 
amelyben a csendes, szerény, csendes örömöket kedvelő Watteau nem érzi jól magát.

A Nagyvilággal, az Élettel, az Akadémiával szemben tehát a magány vonzza, egy
néhány jó barát, csendes élet, — s a  felületes nagy Élettel szemben az igazi értéket, 
a valódi emberséget, a valódi örömöt éppen a zenében és színházban találja meg, 
a valódi élet brutalitása és tülekedése ellen a színpadon, a színészek közt keres mene
déket, őket érzi igazibbnak kenyéradó gazdáiknál. A színészeket és Watteau-t mély 
rokonság fűzi egybe, s ezért érzi jól magát a már százados hagyománytól szabályo
zott, egyszerű emberi tulajdonságokat ábrázoló maszkban. De ezt a maszkot, ezt az 
álarcos kosztümös játékot, az előírt komédiás jelenetet és tánclépéseket bonyolult 
érzékenységgel tölti meg, Pierrot-Gilles hagyományos maszkja mögött félelem és
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kétely, gúny és otthontalanság, ellentétes érzelmek viliódznak, tekintetében szomorú
ság és fölény, kielégületlenség és támaszkeresés, mindent tudó kiábrándultság és hinni 
akaró naivság. „Ez a szomorú bohóc túl van minden gáláns ünnepélyen. Gilles szeme 
átlát minden áltatáson — az önáltatáson is” — írja róla Vas István. Az életet, a mű
vész mindennapi életét, kínzó problémáit tehát színpadi díszletek, hagyományos for
mák mögé rejti — az Élet maga is díszletté válik így.

Többféle törekvés, sokféle érzés és magatartásforma eló'képe tehát Watteau Gillese. 
Akkor rejtőzködik bohóc jelmezbe, akkor bújik fehér arlekin ruhába a művész, 
ha korában, társadalmában nem tudja magát otthon érezni, ha jelmezt kell kölcsön
kérnie, hogy igazi érzéseit elmondhassa, hogy valódi egyéniségéről valljon, hogy 
gondjairól számot adjon. A bohóc vidám álarcája csak álarc a szomorúság, a melan
kólia, a kétely és a csüggedés érzékeltetésére, — és segítség ahhoz, hogy a magányt, 
a kételyt, a fáradtságot elviselje a művész. Persze már Watteau-t mindezeken túl is 
vonzza a színészek világa, a festőt a különleges színpadi világítás érzékei, a mozdulatok 
stilizáltsága, a maszkok és kifestett arcok különleges hatása, az összehangolt moz
dulatok kecses aránya. Ismeretes, hogy Watteau minden egyes műve voltaképpen 
színpadi jelenet, eljátszott vagy táncolt színpadi kép, megrendezett ünnepély. S 
éppen ezért olyan kiötlő kompozíciójában és alakításában a Gilles; azért érezzük 
olyan önarcképszerűnek, mert az alak itt szinte lelép a színpadról, nem kecses tánc
lépéseket tesz, ügyetlen-mereven áll.

Watteau előtt, a commedia deWarte. Zanni és Pierrot

Watteau hát az egyik előd. De „mélységes mély a múltnak kútja”, s egyik rétegre 
rakódik a másik. A művészbohóc önarcképének előzményei is vannak, s éppen a 
commedia dell’arteban. Nem szállunk le a kút mélyébe, hiszen a maszk útját követ
hetnénk visszafelé az antikvitásig, inkább csak a mélység szája felé hajiunk. A gesztu
sok, típusok múltjának kutatása során az Atellanakig, az etruszk játékokig is eljutha
tunk ; s e régi korszakokban nehéz megállapítanunk, mennyi a művész tudatossága, 
mennyi a maszk, hol válik el a komédiás, a játékos, a szerző — a kérdés feltevésének 
sincs értelme, annyira egyetlen egység szerző és játékos.

Néhány évtizeddel hátráljunk hát csak Watteau Pierrotjától. A franciává lett 
Arlecchino egyik továbbfejlesztett alakváltozata Pierrot, — átértelmezett, finomított 
változata az eredeti commedia dell’arte zonn/jának, a vaskosabban paraszti ősnek. 
De az eredeti parasztlegény alakjában, a szolga maszkjában játszó színésztípusban 
is ott lelhetők már azok a tulajdonságok, amelyek alkalmassá teszik később arra, 
hogy a modern művész kiválaszthassa, s saját szimbólumává avassa. A. K. Dzsi- 
vegelov így jellemzi a korai Commedia deli’ Arte Arlecchino-típusát : „Vidám és naiv, 
igen közvetlen, mulatságosan gyámoltalan . . . mintegy a valóság fölé emelkedik . . .  
nem tudja úgy átérezni a valóságot, amint azt saját érdekei megkövetelnék . . .  Az 
Arlecchino vidáman, nekibuzdultan cselekszik, nem fontolja meg cselekedeteit, 
»naiv szeretettel figyeli a dolgokat«. A színésznek úgy kell alakítania, »hogy együtt
érzést keltsen nevetséges balkezessége és gyerekes szerencsétlensége«”.

Alapjában a naivitás jellemzi ekkor, — olyan világból jön, ahol nincsen erkölcs, 
tehát bűnös sem lehet. Nem tud előre számítgatni, csapdákat állítani, de ha baj van, 
kihúzza magát a csávából. Látni való: az Arlecchino, az Arlequin-szerep már ott
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rejti azokat a tulajdonságokat, amelyek átértelmezve, ironizálva és máshogyan csopor
tosítva a művész jellemzésére lesznek alkalmasak. A 20. századi bohóc, a clown, 
az annyi festő' által ábrázolt clown külseje, ruházata eredetileg az olasz szegény
paraszté, hosszú parasztinget és hosszú nadrágot visel, mindkettő durva fehér 
anyagból, de agyontűzdelve különféle tarka kacatokkal, amelyek a foltokat és ezzel 
a zanni rendkívüli szegénységét jelképezték. A fején nyúlfarkkal díszített sapka volt, 
jeléül annak, hogy „gyáva, mint a nyúl”.

A szegényparaszti, durva és vaskos, naiv és jókedvű zanni átstilizálása, átértelmezése, 
továbbfejlesztése már a commedia dell’arte olaszországi fejlődése folyamán megkez
dődik — és meggyorsul akkor, amikor az olasz színtársulatok átkelnek az Alpokon, 
a XVI. század végétől megjelennek francia földön és lassan meghonosodnak, átfranciá- 
sodnak, francia elemekkel keverednek, Franciaországban a zanni fehér parasztingé
ből és tarka foltjaiból mértani szabályossággal megkomponált, színes rombuszokból 
és háromszögekből álló ruha lett, — s fehér clown-ruha és a geometrikus díszítésű 
bohócöltöny azóta is párhuzamosan szerepel. Neve is változik, s jelleme is fejlődik, 
Domenico Biancolleli nagy olasz színészről Dominique-nak hívják, — megtartja 
naivitását, de talpraesettebbé válik, új jellemvonása az állandó szerelmi lángolás, 
hogy azután a 18. század közepére a francia szerzők kezén, Dufresne, Regard, Mari
vaux műveiben a „szabad, független élet színpadi megszemélyesítője” legyen 
(Dzsivegelov). A XVII. század végi Franciaországban játszódó olasz színtársulatok
ban az egykori naiv zanniból „éles eszű, finomkodó, cinikus tréfacsináló” is lesz. 
Az Arlecchino eredeti alakja így differenciálódik, — így változik, így megy át egyre 
arisztokratikusabb, egyre színpadibb s műveltebb alakváltozatokba — a szolga, a ravasz 
szolga Scaramouche lesz belőle, Figaró elődje — a zöld selyemruhás, elegáns és ravasz 
Mezzetin, és tarkaruhás Pierrot — vagy annak fehér ruhás változata.

Az Arlequin továbbfejlődött, franciásodott alakját Marmontel jellemzi: „Jelleme: 
egyveleg tudatlanságból, egyszerűségből, ügyességből, ügyetlenségből és bájból. Nem 
annyira teljesen kifejlett ember, mint inkább nagy gyerek, az okosság és intelligencia 
csillámaival. Hibáinak és otrombaságainak is van pikáns íze . .  . szerepe a szolgáé, 
aki lojális, hiszékeny, falánk, — mindig szerelmes, mindig kellemetlen helyzetbe hozza 
gazdáját vagy magát, — egy gyerek könnyedségével sír, facsarja könnyeit, — bánata 
éppoly mulatságos, mint öröme.”

A Pierrot — (az Arlequin rokona ? változata ? leszármazottja ? — a szakirodalom 
nem egységes a kérdésben) — már a 17. század elején kezd elválni az Arlequintől, és 
önálló alakot (és fehér ruhát) ölt. Eleinte álmos, lusta, — kissé visszamaradtnak lát
szik, de ő is átlát más hibáin. Valójában Watteau emeli fel, teszi szellemibbé, — egye
nessége nála lesz érzékenységgé, álmossága álmodozássá, ügyetlensége magánnyá. 
Watteau képe sokfajta típus belső sajátságait egyesíti tehát. Visszatér az eredeti zanni 
naivságához és esetlenségéhez, de a hagyományos figurát saját érzékenységével és 
magányával telíti; Gilles-je így s ezért lesz elődje a 19. és 20. század művészének.

Egy másik előkép: Shakespeare bohócai. Hamlet.

A másik ősforrás, amelyből a 19 — 20. század művésze merít, amikor saját helyét, 
szerepét, problémáit a bohóc, a clown álarcában és szavaival akarja meghatározni, 
még régebbi: Shakespeare gazdag műve.
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A 19. század óta a Shakespeare-drámák szereplői egyre nagyobb hatást gyakorol
nak nézőkre, olvasókra és művészekre. A sokértelmű-villodzó Shakespeare-i bohóc 
alakok is. Hosszú a soruk, — a hagyományokhoz híven sok darabjában szerepel ud
vari bolond, a középkori ruházatú bohóc, de legtöbbnyire új tartalommal, ember
séggel, iróniával, gondolatisággal. Az Ahogy tetszik-ben két alakváltozatban is meg
jelenik a Bohóc: mintegy „felülről” alakulva át a melankolikus Jaques alakjában, 
és „alulról” , a nagyon is ésszerű és földönjáró Próbakőében. S mindketten látják : 
csak bohóc-köntösben és bohóc-modorban lehet kimondani az igazságot:

„Bár én bolond lehetnék !
Minden ambícióm: egy tarka zubbony.”

— mondja Jaques, és ironikus-világfájdalmas filozófiájának, relativizáló világlátásának 
álarca a bohóc-lét:

Öltöztess bohócnak s engedj beszélnem,
Ahogy akarok, kipucolom én 
E megfertőzött világ ronda testét,
Csak szedje gyógyszerem türelmesen.

(Szabó Lőrinc fordítása)
Próbakő pedig fordítva: a bohócszerepet használja nagyon is reális igazságok, tal

pon álló tények kimondására, a bohócsorból emelkedik tanácsadó-okos embersorba :
— s ezért mondják róla oly sokszor: „Okos egy bolond ez . . . ”

S talán még okosabb, még világosabban lát — a Vízkereszti játék Bohóca, Feste. 
Maga árulja el: . .  bévül az agyamban nem viselek bohóc-sapkát. .  .” és valóban
ő az, aki ebben a vidám, cserét cserére, tévedést tévedésre halmozó, vidám és lírai 
„érzelmek zűrzavara” játékban mindent nagyon is helyére tesz, személyiségeket, jelle
meket okos-ironikusan értékel,

Elég okosan adja a bolondot,
S jól adni ezt, kell hozzá némi ész . . .

mondja róla Viola.
Persze : ugyanakkor ezek a több értelmű, újjáértelmezett és lírailag átszínezett bohóc - 

és’bolond figurák semmiképpen sem Shakespeare önarcképei még. Jaques-kal szemben 
legalább annyi benne a távoltartás, a bírálat, mint a rokonszenv, — a darab bonyolult 
rétegződésében őt, a gúnyolódót is kigúnyolják, a leleplezőt is leleplezik, világfájdal
mának nagyon is alpári-testi okaira utalnak. Kéry László összegezése szerint az őt 
bíráló herceg szavaiban „a végletes szubjektivizmus, a szubjektív élmények hamis 
általánosítása révén keletkezett embergyűlölet megbélyegzését látjuk”, s bár Jacques- 
nak részletbírálataiban sokszor igaza van, az egészre vonatkozó álláspontjának nincs 
igazi hitele. Jacques tehát nem azonos Shakespeare-rel, — s nem az ő hasonmásai tel
jesen a bohócok sem; sem a reális Próbakő, sem az okos, fölényes és kissé melanko- 
likus-fáradtan bolondozó Feste; de potenciálisan, mélyen, rejtetten mégis bennük 
van Shakespeare-nek a komédiás, a színész, a szerző szerepére vonatkozó lírai-keserű 
tudása — és így a késői kor beleláthatta alakjaiba a művészt is. Ezek a nem-önarcké
pek önarcképek elődeivé lesznek. Mint ahogy az lesz a Lear Bolondja, s leginkább 
azzá válik: Hamlet.

A Hamlet előképe mindazoknak, akik tragikusabban, mélyebben, fájdalmasabban 
látják a művész helyzetét, — a Hamlet azoknak az igaz embereknek előképe, akik
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szörnyű körülmények, aljas emberek közt, sötét helyzetek hálójában meg akarják 
őrizni emberségüket, szellemi integritásukat, az igazságot és a fényt, és hogy ezt meg
tehessék, álorcát kell ölteniök: az udvari bohócét, a mulattatóét, az eszelősét, — igaz
ságot kell mondaniok, de a köznapi emberek számára fonákul hatón. A valóságot kell 
hirdetniök, de groteszk, kifordított stílusban.

Ezúttal is hátrálhatnánk visszafelé a múltba, a történelembe, a mítoszba, utalha
tunk arra, hogy Hamlet alakjában is régi motívumok, képzetek, szálak futnak össze, 
hogy ott van benne az antik tragédiák eszelősséget mutató bosszúálló fia s ezen is túl 
a „szent eszelősség”, hogy másrészt az „udvari bohóc” típusa a keserű igazságot 
kimondó, testileg torz mulattató. És udvari bohócok arcmásain — elsősorban 
Velasquez oly sok jelentésű sorozatában —, ott már a furcsa ellentmondás szerep
foglalkozás és belső tartalom, rút alkat és éles elme közt : Pablo de Valladolid szomorú 
udvari bolondja szinte már a késői ellentmondásokat előlegezi. Felfigyelhetünk arra is, 
hogy korábbi korszakokban, meghatározott társadalmi formációkban az „eszelős
bolond” és a „költő” funkciója egybeesett; az ótestamentumi prófétáktól a sámánok 
gyakorlatán át a koraközépkori ír thul-ólig (a legnagyobb költő volt és egész Írország 
bolondja — mondja egy 9. századi szöveg). Egy másik szálon, a nagyon régi mitikus 
eredetű képzet, a koldus-király, a bohóc-király összefonódott típusa folytatódik itt, a 
királyé, akit tisztelni kell és megvetni, imádni és kicsúfolni, szeretni és megölni, 
akinek sorsa egymagában példázza a rend megingathatatlanságát és alapvető ingatag
ságát, — az a koldus-király típus, az áldozat-királynak, a lenti-királynak az a régi 
képzete, amelynek éppen Shakespeare-nél a Lear a legösszefoglalóbb megtestesítője. 
A régi képzetek, hiedelmek, mítoszok közvetítő közege pedig, mint ezt Robert Weimann 
kimutatta, éppen a folklór, a népszínház, — hagyományos szokások és szertartások 
játékos-színpadi megismétlése. A mágikus „megszállott”, az alkalmi igazságmondó, 
a sámánból lett bolond így válik a drámai mű részévé, — mint ahogy merít Shakespeare 
a népi «owjenj-hagyományból is, beszédmodort s naiv-utópisztikus hajlamot egy
aránt. Mindez — tehát századok, tájak, osztályok és rétegek sokszerű hagyománya, — 
egybeömlik a Shakespeare-i műben. Talán ez az egyik oka, hogy bolondjai és bohócai 
nemcsak visszafelé az időben, hanem előre is hosszú életűek : magukba sűrítik elmúlt 
társadalmak szokásrendszerét — újra —, és átfogalmazzák azt az alakuló új korban, 
— és éppen ezzel a sokértelműséggel, „ősi” és korszerű ízükkel lesznek vonzóvá, 
alkalmassá, hogy későbbi korok nézője és művésze is tovább építse őket, felhasználja 
alakjukat saját kora kifejezésére. Igaz, Hamlet sokban különbözik Gilles-től; fiktív 
személy — nem hivatásos mulattató — csak szükségből tettet őrületet —, de 
színpadi alakja a művész önmaga-elrejtésének, keserű helyzete tragikus-groteszk 
ábrázolásának lett egyik előképe, mintája. Egyik előzménye a „művész mint clown” 
jóval később megjelenő azonosításának is.

A Hamlet természetesen nem önarckép, Shakespeare nem vitte bele saját művész
voltának problémáit sem, — valószínűleg látszik, hogy a Vihar Prosperóján kívül nem
igen rajzolta oda magát darabjai szélére. Ám ez nem változtathat azon, hogy a későbbi 
századok művészei Hamletben vagy a Hamlet sírásójának „Alas, poor Yorrick” 
felkiáltásában, vagy az idős Falstaífban magukat, a maguk és — általában — a művész 
sorsát látták ; különböző értelmű, jelképekké változtatva Shakespeare színpadának 
alakjait. Gilles és Hamlet — két előd, akiket a kései 19. század és a 20. század művé
szei minduntalan megidéznek, átértelmezve, újrafogalmazva alakjukat.
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ВЕКЕ LÁSZLÓ

V an-e m ai m a g y a r  s z o b r á s z a t ?
— Persze, hogy van!
— D e nem jó!
— De vannak jó szobrászaink, például. . .
— Igen, de amit csinálnak, az már nem szobrászat!

(Részlet egy kissé szofisztikus, de rendkívül jellemző párbeszédből
— esetleg monológból)

I. Természetesen nem ilyen egyszerű a dolog. A magyar szobrászat újabb történetének voltak 
nagy teljesítményei és eseményei : a Dunai népek kórusa (Bokros Birman Dezső), a sátoraljaúj
helyi partizánemlékmű (Kerényi Jenő), a dunaújvárosi Martinász (Somogyi József), Jakovits 
József 1945 — 48 közti termése, Ferenczy Béni és Borsos Miklós egynémely kisplasztikája, illetve 
portréja, Vilt Tibor, Schaár Erzsébet, Varga Imre egyéni kiállításai. Lehet még folytatni a sort, 
de nem túl sokáig. Néhány teremre való anyag azért összejönne, ha a kortárs magyar szobrászat
nak lenne valahol egy nyilvános gyűjteménye. A magyar szobrászat azonban túlságosan megszív
lelte a „járt utat járatlanért el ne hagyj” elvét, és talán még most sem vette észre, hogy a hilde- 
brandi —mailloli—bourdelle-i jól letaposott ösvény már nem vezet sehová. Talán túlságosan 
komor ez a helyzetkép, de sajnos több jel utal arra, hogy a magyar szobrászat válságba jutott, 
kifulladt, korszerűtlenné vált. (Egyébként hasonló a helyzet nem is egy külföldi országban.) 
De vigyázat! Mi is a szobrászat? A Művészettörténeti ábécé szerint „a képzőművészetnek az az 
ága, amely az emberi és állati testek idomait szilárd anyagok megmunkálása útján, három ki
terjedésben ábrázolja”.

Van egy közhely-igazság, ami a szobrászattal kapcsolatban sehol a világon annyiszor nem hang
zott el, mint éppen Magyarországon : „a monumentalitás nem a mérettől függ”. Ez a jelmondat a 
kisplasztika-műfaj apológiájának lényege — vele áltatja magát a művész (és a művészt a jóakaratú 
kritikus), ha megrendelés, anyagi és technikai lehetőségek híján képtelen elképzelését nagy méret
ben kivitelezni. Az ötletlejegyzés könnyebb a grafikában, mint festményméretben — azt hiszem, 
ilyen prózai okokkal magyarázható az is, hogy a szobrászat területén, mely az anyagilag legmeg- 
kötöttebb művészetek egyike, valóságos magyar sajátosságnak kell tartanunk a kisplasztika (és 
az éremművészet) diadalmas térhódítását.

A kisplasztika lehet monumentális hatású, de hogy mennyire nem közömbös szempont a 
méret — az a szobrász tudja legjobban, aki 6—8 méteresnek szánt művének húszcentis vázlatát 
kénytelen önálló kisplasztikaként kiállítani. Kisplasztikánk letéteményese a korszerű monumen
tális gondolatoknak, de puszta terv marad; monumentális (köztéri) szobrászatunk pedig nem tud 
a méretekkel élni, azon egyszerű oknál fogva, mert (a fenti meghatározás értelmében) szo b rá sza t,  
az emberalakot ugyanis nem célszerű kolosszussá növelni. A két műfaj között a szakadás teljessé 
vált.

Köztéri szobrászatunk azonban — melynek zöme nálunk emlékmű — nemcsak méretprob
lémákkal küzd, hanem elsősorban abszolútumnak vélt konvenciókkal. Sajnos vonatkozik ez 
azokra a szobrokra is, melyek társadalmunk eszméit Budapest legreprezentatívabb helyén, az ün
nepi felvonulások útvonalán lennének hivatva megjeleníteni. A Dózsa György úti emlékmű
együttes nem tudja elhomályosítani a Hősök tere patetikus koncepcióját.

Melyek a legfőbb hibák?
1. Nagy személyiségek emlékszobrainak legnagyobb része portrészerű, vagy éppen portré. 

A művész, különösen régóta halott történeti alakok megidézésekor, képtelen az egyedítést 
úgy végrehajtani, hogy a szobor ne ütközzék a közönség által kialakított szubjektív emlékképek
kel. Ha viszont az alak az emlékképek egyfajta „átlagát” adja, sematikussá válik. Ugyanakkor az 
olyan megoldások, melyek a portrészerűségtől eltávolodva, megkísérlik elvontabb eszmények 
megjelenítése felé tolni a hangsúlyt (pl. Segesdy: Marx—Engels) — nem tudnak annyira elszakad
ni az emberalaktól, hogy a „hasonlóságot” ne lehessen számon kérni rajtuk. (Pozitív ellenpélda 
lehetne Mies van der Rohe Liebknecht-Luxemburg emlékműve, 1926-ból.)

2. Tovább élnek a kiüresedett sablonok. Kútfigurának vagy medence szélére (női) akt illik, 
óvoda elé anya gyermekkel vagy kisbárány, gyár előcsarnokába nő lombikkal vagy munkás kala-
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páccsal. — Az alakos emlékműveknél alkalmazott sémákkal együtt jár a hamis pátosz vagy éppen 
az álszerénység.

3. Kialakulófélben van az a köztéri szobortípus, mely a „díszítő” és a „megörökítő” funkció
nak fele-fele arányban akar eleget tenni. E törekvésből olyan hibrid művek születnek, mint a 
Március 15. téri népvándorlás-, .emlékmű”.

4. Köztéri szobrászatunkból teljesen hiányoznak a merész, dinamikus, nagy lélegzetű, „mellbe 
vágó” kompozíciók. Korszakunk és társadalmunk lendülete „nemes”, a végtelenségig „időtálló” 
(valójában a legtöbbször: unalmas) anyagokba: bronzba, márványba merevedik, ami két nap 
alatt megszokottá válik. Hogy utcáink és tereink még nem öltöztek teljesen szürkébe, nem a szob
rászatnak, hanem a járókelők ruházatának, a közlekedési eszközöknek, az építészetnek köszön
hető (mely nem igényli a szobrász közreműködését; az elvben jó „kétezrelékes” szisztéma gyakor
latilag már kevésbé jól funkcionál) — és nem utolsósorban a reklámnak. (Ami a mozgó fény 
par excellence művészi alkalmazását illeti, egyedül Z. Gács Györgynek vannak említésre méltó 
munkái — nem szobrok! —, de ő is beleesett abba a hibába, mint az Űj Művek kiállítás 
absztrakt zászlófaragója: ünnepi fényplasztikáját didaktikus-emblematikus vázra applikálta.)

Köztéri szobrászatunkat a művészekben, megrendelőkben, elbírálókban egyaránt meglévő, 
indokolatlan óvatosságok és félelmek alakítják. Nyomasztó lehet a felelősség, hogy választásuk 
eredménye hosszú lejáratú, több generációra szóló. Másrészt különösen meggondolandó minden 
kockázatvállalás, hiszen a köztéri szobrászat valóban — közösségi művészet. A legnagyobb tár
sadalmi ingerületek mindig az emlékművek ellenirányúinak. Még mindig kísért a Szántó Kovács
affér emléke — most pedig itt van a székesfehérvári millenniumi pályázat ügye, melyben pontosan 
az „óvatos mérlegelés” nem engedi megvalósulni az elsődíjas tervet. Pedig Vigh Tamás és E rd é ly  
Miklós Életfája már eleve kompromisszum — tudomásom szerint eredetileg grandiózus hófehér 
széket képzeltek az Öreghegyre.

Mindeddig nem alakult ki egészséges kereslet-kínálat viszony a közösség megrendelő szereppel 
felruházott képviselői és a szobrászok között. Viszonylag ritka az olyan eset, amikor a művész 
meglevő „ideálterve” ad indíttatást tanácsi vagy társadalmi szerveknek a megvalósítására. Miért 
ne lehetne a művész személyes közölnivalója közösségi érvényű? Azzal áltatjuk magunkat, 
hogy monumentális plasztikánkkal elsősorban a múltnak kell emléket állítanunk, és a jövő szá
mára „megörökítenünk”. A jelen, az aktuális közlendő valahogy elsikkad. Természetes, hogy a 
monumentális műfaj is szól a mindenkori mához, de egyáltalán nem közömbös, hogy a művész 
1969-ben akar mondani valamit, mi pedig örülhetünk, ha 1972-ben meghallhatjuk. Konkrétan 
S ch a á r  Erzsébet Máré vári szobrára gondolok, aminek felállítását egyéves, szisztematikus aktato
logatás hátráltatja, és Vili Tibor szép ritmusú üvegplasztikájára, mely a Vörösmarty téri „kultúr
palotába” készült, de menet közben sajátos módon „felszívódott”. így aztán a szobrász, aki fél 
sürgős üzenetét a saját kifejezési közegére bízni, tollat ragad és cikkeket ír (mint Pátzay Pál az 
anyanyelvű művészetről), vagy, mint Schaár Erzsébet, reménykedik, hogy a tizedik múzsa poten
tátjai lesznek kegyesek hozzá, és filmre veheti elképzeléseit. Mellesleg: ez a várakozás nem aka
dályozta meg Schaárt abban, hogy közben elkészítse — megbízásra — Hugonnay Vilma, az első 
magyar orvosnő portrébüsztjét. Az efemer, lila-zöld művirág a hölgy keblén, melynek itt az a 
szerepe, hogy az egész ruhát, sőt magát a sápadt, finom női arcot is kissé virágkehelyhez, virág
sziromhoz tegye hasonlóvá — talán egyszersmind halódó portrészobrászatunk életképességét is 
növelni fogja. Persze jelképesen.

Schaár Erzsébetnek azonban nem az arcképmintázás lenne a legfőbb feladata. Az ő kifejezési 
eszköze nem annyira a plasztikus forma, mint a tér — erre pedig még nem volt példa a magyar 
szobrászatban. (Ilyen re , mint az övé, a külföldiben sem.) „Térbe helyezés”, „mozgásábrázolás”, 
„csoportfűzés” és hasonló problémák foglalkoztattak másokat is, az emberábrázolás elkerül
hetetlen velejárójaként. Schaár alakjainak, architektúráinak tere viszont jelentéshordozó: ami 
másoknál a szo b o r helye, az nála az em b er h e lyze te , sorsa, életérzése. Nem a szobor határozza 
meg a teret, hanem a tér határozza meg, sőt zárja körül a szobrot; alakjai ezért halott-merevek, 
gesztusnélküliek. Mindez kisplasztikáin megfigyelhető, tanulmányozható, de a teret á té ln i  
csak életnagyságban lehetne.

Még egy gondolat az örökérvényűség-aktualitás dilemmához. Ha köztéri szobraink többnyire 
visszavonhatatlanok, csökkentsük a kockázatot, és néhány magánerőből elkészült munkát te
gyünk ideig lenesen  közszemlére. Világért sem múzeumra vagy kiállításra gondolok — jó az utca 
is, vagy egy új lakótelep tere — esetleg a tabáni park. (Hely van elég, a parkőr pedig vigyázhatna

45



a művekre is.) A lényeg az, hogy az elhelyezés ne legyen végleges. Ide szánnám például B ercze ller  
Rudolf 2 és fél méteres Karóbahúzottját, mely ácsolt faszerkezetre erősített, alig-antropomorf 
végtagok, lepények, alkatrészek döbbenetese, együttese (érthetetlen, hogy a kritika nem vett 
róla tudomást). A művész heroikus, csupa láb-kar-gépalkatrész-fegyver-rohanás kisbronzai, 
sajnos nem szabad térbe valók, pedig heroizmusuk a legőszintébb a mai magyar szobrászatban. 
Ide kerülhetett volna P a u er  Gyula nagy gipsz Torzója, ha nem pusztul el időközben. Aztán 
M e lo c c o  Miklós egyik Ady-változata, „A halottak élén” című, melynek drámaisága valószínűleg 
komoly meglepetést fog okozni azoknak, akik hozzászoktak Melocco eddigi felületesebb munkái
hoz. (Bár félő, hogy hasonló sorsra jut, mint Varga Imre Radnótija: célpontjává válik a pop- 
nem-pop-attól-még-szocialista-szellemiségű stb. vitáknak.) De nem kellene feltétlenül ragaszkod
nunk a „szobrászi” munkákhoz. Vannak ugyanis „festőink” — róluk szólt előző cikkem —, akiket 
sokkal inkább izgat a környezet művészi alakítása, mint a képzőművészet lexikonízű ágazati 
felosztásának problémája. Mi több, „iparművészetet” is megihletett már a harmadik dimenzió 
(tértextilek; O rtu ta y  Tamás hasított gömbformái stb.). A „nem szobrász” H a ra sz ty  István nagy 
mobilja is megérdemelné, hogy huzamosabb időre nyilvánosságot kapjon. (Ha már kisebb méretű, 
forgó-, inga- és lineáris mozgáselemeket ravaszul kombináló szerkezeteit nem vette be a kis
plasztikák közé a pécsi biennálé zsűrije.) Ez a fiatal műszerész, aki a kinetikus művészet klasszi
kusait hallomásból is alig ismeri, mindennapi munkájának poézisét vitte át művére, hozzáadva 
valamit a daruk lomha járásából és a játék automaták csattogásából-villogásából. Sohasem enge
dett még annak a csábításnak, hogy „szép” anyagokkal elvonja a figyelmet a lényegről: a meg
komponált, összehangolt mozgásról. Többnyire a holtpontról kibillentett, majd az egyensúlyi 
helyzetbe visszatérő szerkezetek mechanikája foglalkoztatja — nagy műve viszont az elektromos 
energiát kombinálja a lepottyanó golyók gravitációs, helyzeti energiájával.

A javasolt bemutató céljaira — mely elvben bárhol elképzelhető — különösen alkalmas lenne 
a villányi szobrász-szimpozion térsége. A helyszínen kitermelhető kőanyag ugyanis nem éppen 
szobornak való. A bánya azonban nagyon szép hátteret nyújt ahhoz, hogy a legkülönfélébb 
h o z o tt  anyagokból lehessen benne építkezni — ismét csak a végleges felállítás kötelezettsége nél
kül. Itt végre különböző gyáraknak is volna miben segíteniük, ha másért nem — a reklám 
érdekében. — B encsik  István egymásra helyezett igen egyszerű tojásformái már ide készültek, 
de nagyvárosi környezetben is szívesen látnánk őket. A helyszín geológiai adottságaival, és főleg 
léptékével, leginkább B o c z  Gyula van tisztában, aki már régen rájött arra, hogy a monumentali
tás bizony függ a mérettől. Mikor elkezdte kivésni félig a természetes kőszerkezetből adódó, 
félig megkomponált absztrakt plasztikáját, nagy ovációval fogadtuk a hírt: „Bocz Gyula meg
faragja az egész hegyet!” (A jelenlegi feltételek mellett ez kb. 150—200 évig tartó munka lenne.) 
Legújabban viszont a művész lelkesítőbb kísérletbe fogott: virágformákból levezetett, hajszál
pontosan egymásba illeszkedő páros formákat szerkesztett, melyek ugyanakkor — és ez a meg
lepő — alig érintkeznek, mivel lényegük a plasztika tengelyében kirajzolódó üres forma.*

II. Segesdy György „Stabil mobil”-jának jogosan tulajdonított jelképes értelmet Rózsa Gyula 
az „Üj Művek”-ről szólva. Kár, hogy állítását nem gondolta végig. Szó szerinti értelemben ugyan
is a stabil mobil nem is olyan értelmetlen fából vaskarika. Megfelelője a kinetikus művészetben 
a „virtuális mozgás” (még ha ilyet Segesdy nem is tudott vagy akart létrehozni). De az a lényege az 
örök kísérletező Vilt Tibor mágneses erőterekkel operáló plasztikáinak is: a pólusok taszítása 
vagy vonzása semlegesíti a lefelé húzó gravitációs erőt, így egy fémgolyó mozdulatlanul lebeghet 
a térben. Ez a mozdulatlanság viszont a mozgás pillanatnyi állapotának stabilizálása — vagyis 
stabil mobil. Erdély Miklós „Fél perpetuum mobile” terve fordított mérleg víz alatt, két karján 
fa-súlyzókkal, melyeket az állandóan ható felhajtóerő tart egyensúlyban. A fiatal debreceni 
szobrász, Váró Márton fémkompozíciója kinetikus mű látszatát kelti, pedig mozdulatlan.

A „stabil mobil” kifejezés képletes értelemben egész szobrászatunk helyzetére is alkalmazható 
— értve rajta mindazokat a felemásságokat, melyekre már eddig is igyekeztem utalni. A legutóbbi 
időkben viszont a kérdés újabb vonatkozásai is kezdenek kirajzolódni: több jó képességű fiatal 
művész kifejezetten „nem szobrászi” munkákkal lép a nyilvánosság elé. Közös jellemzője e mű
veknek, hogy nem „szépek”, igénytelen külleműek (sokszor alig észrevehetöek), plasztikai érté
keik minimálisak, első pillantásra dühítően semmitmondóak. A néző érdeklődését éppen azáltal 
tudják felkelteni, hogy ellenpólusai művészetünk „stabil” összetevőjének, az anya-gyermekkel-

*A  k é z ira t  leadása  ó ta  m á r  tö b b  figyelem re m éltó  m ű  sz ü le te tt V illán y b an . (B . L .)
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szobrászatnak. Az oppozíció egyik megnyilvánulási formája ironikusnak nevezhető. G u lyás  
Gyula következetesen kis méretű bronzkockákat készít (néha ékszer gyanánt, plexiüveg foglalat
ban), melyek kibogozhatatlannak tűnő fonatokból állnak — helyesebben egy önmagába vissza
forduló, megszerkesztett csomónak adják csupán felszíni struktúráját. A vég nélküli fonal a tau
tológia emblémájaként jelenik meg. C s ik y  Tibor, mivel most sem mondott le teljesen korábbi 
fa- és bronzreliefjeinek érzékletes strukturális, illetve plasztikai szépségeiről, nemcsak ironikus, 
hanem szükségképpen önironikus magatartást is vállal. Müve egyetlen, tükörfényesre krómozott 
felületű, lekerekített végű, álló henger. A banálisán egyszerű, tiszta alakzat felnagyításra vár — 
ekkor talán funkciótlan oszlop benyomását fogja kelteni (bár másfajta felületkezelés vagy színezés 
eltérő jelentéseket is kiválthat). A jelenlegi méret hangsúlyozottan ellentétteremtő szerepe azon
nal érthető, ha megpróbáljuk lakásdíszként felfogni: minden tárgyat „eltaszítana” környezetéből. 
Talán ezért is nem szabad kiállításon szerepelnie. Á lta la i  Gábor kiszámított kettős vagy több 
értelmű jelentésstruktúrákkal dolgozik. Az ironikus mozzanat nála elsősorban a kiválasztott 
anyagok függvénye, bár a szinte didaktikus fogalmiság is „szobrászat”-ellenes. Elnagyolt kocka
kőre kis nikkelezett sarkot illeszt : a megközelítő és az ideális forma kettősségét jelzi, de azt a 
történelmi időt is, amit a primitív anyagmegmunkálástól a precíziós ipari formákig az emberiség 
befutott. Másik tárgysorozata utalás „textiles” foglalkozására. Feltekercselt, egy- vagy kétszínű 
filcsávok, melyek egyrészt keresztmetszet- és rétegződés-tanulmányok lehetnek, másrészt — 
karcsú fémtalapzatuk vagy rugós (!) száruk révén — jelzik, hogy a „nem nemes” anyag piedesz- 
tálra került.

A tudatos kétértelműség — de sok esetben a szándékolatlan is — felér a hamis egyértelműségek, 
a „stabil mobil” szituációk leleplezésével. K íg yó s  Sándor „Gömb és hasáb”-ja utal arra, hogy 
az ambiguitás mennyire fontos plasztikai probléma lehet. A márvány forma kétféle felfogást 
egyesit: értelmezhető úgy is, mint egy behorpasztott, csak egy ponton kihasasodó hasáb (tehát 
az alakítás szempontjából k ív ü lr ő l) , de gömbként is, melyre drapériát terítettek (azaz b e lü lrő l) . 
T ürk  Péter sajátosan felfogott permutációs elvek segítségével táblakép-formátumban is a kétér
telmű alakzatokkal foglalkozik. Papithengereinek  palástját vízszintes színsávokkal borítja — az 
eredmény finom felületi vibráció, mely távolról nézve s zö g le te s  üveghasábokat eredményez, de 
még közvetlen közelből is hasonló a benyomásunk, mint az apró prizmákból álló „sztereo” 
levelezőlapok láttán. Merőleges síkokból hajlítgatott térformájára viszont oly módon fest fekete 
és fehér síkokat, hogy ezek ellentmondásba kerülnek a valós térbeli alakzattal: minden nézetből 
teljesen más formát látunk, mely sohasem fedi fel a reális térstruktúrát. Türkkel szemben Jová- 
novics Györgyöt éppen a kulcslyuk-szituációhoz hasonlóan rögzített egyetlen  nézőpont problémá
ja izgatja. Ügy is fogalmazhatnánk : Hildebrand egy nézetű szoborkoncepciójának abszolutizá • 
lása vagy a fényképezőgép objektív látásmódja. Korábban nála is megjelentek kétértelműségek: 
leöntött gipszdrapériák, melyeket vagy térbeli alakzatokként használt fel (a helyiség alaprajzát 
követő asztal), vagy szemfényvesztő módon reális drapériákkal kombinált. Legújabb művében — 
Vagy-vagy. Eksztatikus cégér — a gipszdrapéria „kisarkított” helyzetbe kerül, a szó szoros ér
telmében is, mert egy ablakkeret sarkában látszik, mintha szél dagasztaná. E mikrokörnyezet 
sokszoros keretrendszerrel veszi körül magát, hogy a tekintetet egyértelműen magára vonja: a 
drapériát ablakkeret, ezt egy hullámpapírba vágott kör alakú nyílás foglalja be; az egész rend
szer pedig egy üvegfalú fadoboz „vitrinjében” (vagy inkább „göngyölegében” ?) szemlélhető. 
Az egyértelmű látvány azonban már eleve választás eredménye, mert a mű a másik oldalról 
nézve megint mást mutat.

P a u e r  Gyula „pszeudo”-helyzeteket teremt. Bár ilyen irányú munkájában nagy segítségére volt 
az optikai csalódás empirikus megtapasztalásának véletlen élménye E — fejlődésében és szán
dékában annál következetesebb. Illuzionista hatásokkal kísérletezett, de rájött arra, hogy a töké
letes illúzió az érzékelő szubjektum számára már realitás — tehát lényege vész el. Ezért az általa 
létrehozott kétértelmű szituációk (a művészetben és az életben jel mtkező visszásságok modelljei) 
először megtévesztik az embert, de utána arra kényszerítik, hogy tévedését helyesbítse. És ez a 
második lépés a lényeges. A csalás létrehozható akár úgy, hogy sík felületet plasztikusnak tünte
tünk fel (gyűrődés illúziója egy kocka oldallapjain), akár megfordítva (plasztikus formák részle
ges vagy teljes „eltüntetése”) — az elvek az op-artból is jól ismertek. De Pauer egyrészt kevéssé 
„látványos” tárgyakon mutatja be a „pszeudo”-jelenséget, másrészt nem ragaszkodik csak a 
sík formákhoz vagy csak a plasztikus tárgyakhoz, sőt még magához a tárgyszerűséghez sem. 
A „pszeudo” szó magyar megfelelője, az „ál-” kötőjeléhez még számtalan főnév járulhat. Tekint-
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ve, hogy az így nyert szókapcsolatok nagy része létező kettősségekre utal — különösen jogos Pauer 
művészi munkája. Az összes „nem szobrász” jelenlegi szerepét is hasonlóan látom.

Cikkemnek sem terjedelme, sem műfaja nem tűrte meg a részletes műelemzéseket. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy nem léteznek sajátos formai, technikai, kompozíciós és egyéb „mesterség
beli” problémák a tárgyalt művészeknél. Sőt: előbb-utóbb vállalkoznunk kell arra, hogy alkotás
ról alkotásra végigkövessük az 1971-es helyzethez vezető fejlődést, már csak vizuális megrögző- 
déseink helyesbítése érdekében is. Az elvégzendő elemzés másik szempontja oknyomozó jellegű: 
miért lehet néhány kivétel ellenére is igaz probléma cikkem mottója, és miért lett szobrászatunk 
„stabil mobil” ?

M I K L Ó S  PÁL

A m ű v é s z e t  m o s to h a g y e r m e k e i
A századforduló táján még úgy látszott, nagyon megfelelő ez az elnevezés: iparművészet. Benne 
volt a művészet is, benne volt az ipar is — s az is, hogy az ipar ekkortájt még éppannyira jelentett 
kézművességet, mint gépipart. De míg az építészet neve sosem vált áldozatává annak a kettősség
nek, hogy művészet is, meg ipar is, sem akkor, amikor az ipar kézműves mesterség volt, sem akkor, 
amikor nagyüzemi termeléssé fejlődött, az iparművészet neve egy-kettőre vitatottá vált. Sokáig 
az „igazi” művészek tiltakozása volt a leghangosabb (olyiké máig is elhallik): meg kell külön
böztetni az „igazi”, öntörvényű művészetet — értsd: festészet, szobrászat — az alkalmazott 
művészetektől, vagyis az iparművészettől s mindenféle más, rendelésre készülő vagy éppen gépi 
közreműködést rejtő műtárgyak művészetétől. Mintha a táblakép nem megrendelésre készülne 
leggyakrabban (vagy piacra, ami ebben a szemléletben még lealázóbbl), s mintha a portré vagy 
az oltárkép nem meghatározott köz- vagy magáncélra alkalmazott (s a megrendelő ideológiáját, 
propagálni szánt tételeit hirdető) mű volna. Aztán a műtörténészek jöttek zavarba: milyen címet 
adjanak annak a kiállításnak, múzeumi részlegnek, amely az iparművészet elnevezés alá tartoz
nék — a henye zsurnalisztika szóhasználatában. Mert az ő történelmi kutatásaik éppen ennek az 
elnevezésnek a korhoz kötöttségét mutatták ki: a polgársághoz, a gépipar terjedéséhez tartozik az 
egyedi és voltaképp használhatatlan, csak dísztárgyként felfogott használati tárgy. így jött 
divatba a díszítőművészet elnevezés, annyira, hogy újabban még a népművészet is csak népi 
díszítőművészet.

Eközben azonban az iparművészet köre egyre tágult és, nem hederítve az autonóm művészet 
tiltakozására, egyre nagyobb rangra és pozícióra emelkedett. A nagyipari úton előállított hasz
nálati tárgyak — bútorok és autók, cipők és töltőtollak, ruhák és hamutartók — hatalmas töme
géről hamar kiderült, hogy „a csúnyát nehéz eladni”, még ha alkalmazott és iparművészek 
plakátjai és csomagolásai reklámozzák is őket: magának a terméknek is szüksége van művészre. 
Megjelent az ipari esztétika, ipari forma fogalma s hozzá az ipari formatervező. Az pedig már a 
legújabb fejlődés vívmányai közé tartozik, hogy megkíséreljük szerves összefüggéseiben látni az 
emberi élet és tevékenység szerteágazó szféráit: ezért környezetkultúráról, környezetformálásról 
beszélünk; ha pedig elfogadjuk azt a tételt, hogy az emberiség egyre inkább városlakóvá válik, s 
ilyenformán a jövő legfontosabb életkeretének is a várost tekintjük, akkor a sok tudományt 
összefoglalóan alkalmazó új tudományszintézist, az urbanisztikát tesszük meg ennek a környezet
formáló esztétikának a fölöttesévé, s ezzel az egykori iparművészet immár ipari formatervezéssel 
bővült körét — az építészet társaként, olykor részeként — urbanisztikai dekorációval is kiegé
szíthetjük.

Ez a terminológiai tükörképében felvillantott fejlődés nálunk is lejátszódott, bár igazi történe
tének színhelye az ipari fejlődésben kiemelkedő szerepet játszó országok földje. Nálunk elkésve 
és ezért felgyorsultan ment végbe, s bár ma már nálunk is van ipari formatervező tanszék és urba
nisztikai társaság, az esztétikai szépnek és kellemesnek az az egyenrangúsága, amely a leggazda
gabb, iparilag legfejlettebb országokat civilizációjukban jellemzi, még csupán vágyálom. Mert 
két dolog kétségtelen: az egyik az, hogy az esztétikai kellemesnek ez az emancipációja az ipari 
termelés színvonalától függ; a másik az, hogy ez az emancipáció a gyakorlatban nem egyszerűen 
az esztétikailag megformált tárgy demokratizálódását jelenti, hanem egyúttal a fogyasztás ural
mát is, ennek előnyeivel és hátrányaival együtt.
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A kellemes emancipációjáról beszélünk, mert ebben fogalmazhatjuk meg sűrítve a folyamat 
végeredményét: a hagyományos „nagy” vagy „autonóm” művészetek, mint az élettel kevés 
kapcsolatot tartó intim vagy múzeumi, műemléki tárgyak létrehozói, elvesztették azt az abszolút 
értéket jelentő rangjukat, amelyet a XIX. század folyamán nyertek el, s velük a plasztikus 
(képzőművészeti) szépség hegemóniája csorbult. A múzeumi művészet éppúgy, mint a magán- 
tulajdonban őrzött klasszikus mű csak keveseknek s csak ritka, ünnepélyes alkalmakra elérhető 
esztétikai élményforrás. A modern művészet, amennyiben még nem múzeumi vagy privát kincs, 
még amannál is kisebb hatású; a közönytől talán az elutasításnál is jobban szenved. Az eszté
tikai szépség háttérbe szorulásával teret nyert a csak kellemes : klasszikus képnek tulajdonosa nem 
lehet mindenki — kellemes tárgyak birtokában sokkal többen élhetnek.

A kellemes, azaz esztétikailag megformált tárgy birtoklásának kiszélesítését az ipari fejlődés 
teremtette meg. Ahogyan a fogyasztás törvényei uralkodóvá válnak, úgy válik egyre szélesebb 
körben elérhetővé a jól formált (tetszetősen csomagolt, kellemes körülmények között kiszolgált 
stb.) tárgy; csinos pályaudvarok és üzletek, kényelmes járművek és ruhadarabok, derűs lakások 
és olyan tárgyak, amelyeket öröm kézbe venni — tömegigénnyé válnak, s ezeket ki is kell elégíteni. 
Nálunk ez ma még csak sürgetett igény, panaszolt hiány jórészt — Párizsban a diáklázadások, 
Amerikában a hippik többek között ezeknek a csinos tárgyaknak mindent elöntő özöne ellen 
is tiltakoztak.

Mindazok a művészeti ágak, amelyek a fentebb vázolt terminológiai változás hatókörébe tar
toznak, tehát a hagyományos iparművészeti ágaktól kezdve egészen az ipari formatervezésig, 
az alkalmazott grafikáig és az urbanisztikai dekorációig, mind egy kicsit a művészet mostoha- 
gyermekei voltak a legutóbbi időkig: keveset beszéltek róluk, s azt a keveset is vállveregetően 
mondták el. Az utóbbi időben némileg változott a helyzet, az érdeklődés megélénkült, az alkal
mazott művészetek megnövekedett társadalmi szerepét egyre többen ismerték fel s kezdtek el 
vele foglalkozni ennek megfelelően. Az alábbiakban arra tesznek kísérletet, hogy az alkalmazott 
művészetek sokszínű világában a kellemes emancipációjának hatását vizsgálom s eszerint ta
pintom ki tendenciáikat.

A h a gyom án yos iparm ű vésze t művességeit ma még sokan művelik nálunk eredeti formájában: 
belsőépítészek lakásberendezést terveznek, keramikusok korongolnak, mázat készítenek és ma
guk is égetnek, gobelinkészítők olykor maguk szőnek, olykor csak terveznek, ötvösök maguk 
öntenek, kovácsolnak, vésnek, csiszolnak. Az ebbe a csoportba tartozó művészek is tapasztal
hatják azt a problémát, amit a kellemes emancipációja számukra művészi problémaként is fel
vet: hová, merre ebben a helyzetben? Válaszaik három típust mutatnak.

Az első választípust a közelmúltban elhunyt kitűnő keramikus, Gorka Géza példázza. Gorka 
mindig edényeit — vázákat, tálakat — vagyis a hagyományos fazekastárgyakat művelte leggon
dosabban ; az edények tiszta, tektonikusán átgondolt formájával és a mázak szín- és felülethatásá
val dolgozott. Tehette, mert munkáinak kvalitása állandó és feltétlen megbízható volt s ez olyan 
szakmai és erkölcsi tekintélyt biztosított neki, amelyet az egyedi műtárgy komoly válsága (amitől 
egyelőre nem kell tartanunk) sem kezdhetett volna ki. Ezt az utat, ezt a választípust azonban csak 
kevés művész vállalhatja, legkevésbé a fiatalok, akik között nagyon sok a tehetséges művész; a 
pályakezdés nehézségei (anyagiak) csak keveseknek és áldozatra kész embereknek engedik meg a 
hagyományos művészi mesterség folytatását.

De még az olyanok között is, akiknek módjuk volna a hagyományos fazekasságot (természete
sen modern művészként) folytatni, akadnak, akiket megérintenek a változások. Kerámiaművé
szetünk másik idős mestere, Gádor István is főként az edények művelésével szerezte hírnevét, 
mégpedig a népművészettől ihletett korszerű ornamentika megteremtésével. Gádor azonban az 
utóbbi évek folyamán szemmel láthatóan fokozott érdeklődést mutat a kertplasztikák iránt, 
valamint absztrakt és félabsztrakt dísztálak illetve lapok iránt. (A kertplasztika voltaképp abszt
rakt szobor!) Érdeklődésének ezt a változását a keramikusságtól megválni nem akaró, de az 
öntörvényű kifejezés lehetőségeit megkísértő művész vállalkozásának fogom fel.

A harmadik válasz Kovács Margité. Mindig is félig szobrász volt, félig keramikus, de a szob
rász figurái aránylag szűk körre korlátozódtak: parasztlányok és parasztasszonyok, valamint 
népmese-alakok voltak csaknem kivétel nélkül. Legutóbbi kiállításán meglepett kitágult világa; 
a bibliai-mitológiai és a középkori figurák sokaságában meglehetősen sok olyan akadt, amelyik 
az eddigi naiv idilleknél sokkal igényesebb pszichológiai jellemzésre, sőt metafizikai jelképterem
tésre vállalkozott. S nem is mindig a — különben kordivat által szentesített — groteszk megfo-
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galmazásban, hanem egyértelműen, csak a művészi jellemzés elmélyítéséhez szükséges stilizálás
sal. Kovács Margit tehát úgy válaszol a kellemes emancipálódása által felvetett kérdésre, hogy 
a kerámiából csak az anyagot őrzi meg, mondanivalójában autonóm plasztikára tér át.

Ebbe a választípusba sorolnám két kitűnő textilművésznőnket is: Szenes Zsuzsát, aki játékosan, 
merészen kísérletezve anyaggal, formával, a groteszk kifejezésmódot részesíti előnyben, de mindig 
valami hagyományosan festőinek nevezett művészetet művel; Hajnal Gabriellát, aki viszont 
nagyon komolyan veszi a művészetét, a klasszikus faliszőnyeg ihlette meg először, hogy azután, 
tudatosan eltérve a nálunk kötelező példaképnek kikiáltott Ferenczy Noémi-hagyománytól, 
lépésről lépésre, igen gondos munkával alakítsa ki saját különös festői világát, vonalkultúráját 
és jelképrendszerét, de a gobelin klasszikus technikájában maradjon még akkor is, ha ezt sokan 
konzervatív magatartásnak ítélik.

Míg a hagyományos iparművészet művelése ilyen választípusok közötti választást tesz lehetővé, 
addig az, hogy valaki ip a ri fo rm a te r v e ző  lesz, eleve döntést jelent az alkalmazott művészeteknek 
modern és társadalmilag igen jelentős formája mellett. Egyben vállalását is mindannak a hátrány
nak, ami ezzel a státussal együtt jár: elhelyezkedni egy üzemben vagy — jobbik eset — tervező 
vállalatnál, kötött munkaidőben és szerény havi fizetés ellenében tervezni szép dolgokat, de több
nyire névtelenül maradva. Mert ugyan ki tudja arról a pohárról, amit kezébe vesz, hogy hol 
készült, Salgótarjánban-e, vagy máshol, s hogy a tervezője Takács Géza vagy éppen még Mánczos 
József volt-e? A szőnyegről, amelyet lakásában leterít, hogy Pécsi László tervezte, a kerámia 
vázáról, hogy Végvári Gyula, a fotelról, hogy Mikó Sándor munkája ? Hiszen még a közkedvelt 
Panni-falról sem tudja a kedves vevő, hogy Bodnár János tervezte, s a Gellért Szálló éttermeinek 
a törzsvendégei is aligha tudják, hogy Gabriel Frigyes munkája kedvelt környezetük.

Persze ebben a mesterségben is van mód arra, hogy a terhes kötelmektől szabadon dolgozzék 
a művész. Az említettek egy része, ha volt is alkalmazásban, ma már csak megbízásokat vállal. 
S a megbízások, szerencsére, szaporodnak, mert egyre több vállalat látja be, hogy a formatervező 
művész éppoly nélkülözhetetlen, mint a technikus konstruktőr. így az állandó munkára alkal
mazott formatervezőknek is módjuk van külső megbízásokat teljesíteni, pályázatokon részt 
venni. Hogy pedig a névtelenségre valami panaceát találjanak, egyre rendszeresebben rendeznek 
számukra kiállításokat. Elismerésekben, díjakban is van részük. A múlt évben rendezett kiállí
tásokon az 53 keramikus közül 18 dolgozott állandó alkalmazásban (gyári tervező vagy tanár 
minőségben); a 45 belsőépítész közül 35 dolgozott tervezőintézetben (érdekes, hogy ipari üzem
ben egy sem!). A keramikusok számára a siklósi szimpozionok jelentenek értékes kísérletezési 
és önképzési lehetőséget, de a többi művészeti ágban nincsen más, csak az aránylag ritka kiállí
tásokon való részvétel.

Az ipari formatervezésnek is vannak meglehetősen régi és hagyományokkal is rendelkező 
ágai, ilyen többek között a tipográfia és könyvművészet, a plakátgrafika, a színházi díszletter
vezés stb. Mind az új formatervezői ágakra (pl. munkagépek, szerszámok stb. tervezése), mind a 
hagyományosokra vonatkozik azonban a fent jelzett korlátozás: voltaképp a státusz vállalása 
maga a válasz. Az itt dolgozó művészek úgy döntöttek, hogy a kellemes művelésére vállalkoznak ; 
művészi szabadságuk és lehetőségük még a formanyelv tekintetében is erős (bár többnyire rej
tetten érvényesülő, szociológiai jellegű) szabályozókkal van körülvéve. Gondoljunk csak arra, 
hogy bármily erős és tehetséges plakátgrafikus gárda működik is nálunk, a szecesszió divatja 
alól nem volt képes mindegyikük kivonni magát; az utóbbi években oly sok szecessziós forma
nyelvű plakátot és csomagolásdekorációt láthattunk, hogy a divat uralmát kétségtelennek 
tekinthetjük. A divat mellett a másik ilyen szabályozó, pontosabban korlátozó tényező iparunk és 
kereskedelmünk struktúrája és technológiai színvonala. Hiába akar a tervező korszerű, esztétikai 
és technológiai tekintetben egyaránt kifogástalan fémkeretes üvegportált tervezni, ha beszerzése 
megoldhatatlan vagy akár csak nehézkes. Hiába akar a tipográfus és könyvtervező tetszetősségben 
és tartósságban egyaránt kitűnő — és a közönség által elvárt — eljárásokat alkalmazni, ha nyom
daiparunk helyzete katasztrofálisnak minősített a szakemberek által is. És itt kell utalnunk a 
harmadik szabályozó, helyesebben befolyásoló tényezőre: a fejlett ipari országok technológiájá
nak, formamegoldásainak hatása állandó és szükségszerű. Ez az ösztönzőnek is felfogható hatás 
egyben súlyos művészi problémát is jelent: egy iparilag kevéssé fejlett ország formatervezője 
számára, amilyen a magyar formatervező is, a művészi eredetiség gyakorlatilag csaknem lehe
tetlenné vált.

Éppen ezek a problémák azok, amelyek — véleményem szerint — alapjában okai annak, hogy
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az urbanisztikai dekoráció igazi művelői helyett ma nálunk csak k ísé r le te ző k rő l lehet szólni. 
Vagyis olyan művészetről, amely célkitűzésében elvileg a korszerű szocialista település (városi 
környezet elsősorban) esztétikai megformálását kívánja szolgálni, a gyakorlati megvalósuláshoz 
azonban csak ritkán jut el. Gondolhatunk itt olyan szobrászoknak, mint Vilt Tibor, Segesdy 
György, Schaár Erzsébet, Vigh Tamás kisplasztikában megformált, de monumentális megvaló
sulást igénylő munkáira. Amikor ezek a művészek az öntőműhelyben kísérleteznek, vagy a he
gesztőpisztollyal próbálkoznak, voltaképp korunk és társadalmunk szellemi emlékműveinek 
megformálásán fáradoznak. S itt a technikai problémák mellé más akadályok is felsorakoznak. 
Ha Z. Gács György lumino-dinamikai játékára vagy Szegesdy krómnikkel mobiljára jogosan 
jegyezte meg az egyik epés kritikus (Rózsa Gyula), hogy ilyen technikai jellegű munkákat ilyen 
technikailag silány kivitelben nem szabad kiállítani (tegyük hozzá: még kevésbé felállítani), akkor 
többé-kevésbé nyíltan azt mondotta ki, hogy a magyar ipar jelenlegi színvonala nem alkalmas 
arra, hogy hitelt szerezzen ezeknek a dekoratív műveknek. (így persze a művészek kísérletei is 
zsákutcába jutnak.) Ha viszont a fehérvári emlékműterv sorsára gondolunk, akkor azt látjuk, 
hogy a közízlés és annak hivatalos képviselete is akadályt jelenthet a monumentális urbanisztikai 
díszítőművészet fejlődésében.

Még nehezebb a helyzete a festészet körébe tartozó művészetnek. Barcsay Jenő mozaikja 
azok közé a megvalósult alkotások közé tartozik, amelyeket egyértelműen kiválónak tarthatunk, 
de ilyen nincs sok. S az idősebb és a fiatal művészek, akik elvont jelképekkel, geometrikus abszt
rakcióval vagy éppen optikai játékokkal keresik a monumentális dekoráció lehetőségeit (Korniss 
Dezső éppúgy, mint Deim Pál, Bak Imre, Hencze Tamás vagy Fajó János a festők közt, Csiky 
Tibor a szobrászok közt), legfeljebb kamarakiállításokon mutatják be terveiket, illetve makett
jaikat, amelyek (mint műveik felirata is jelzi) monumentális megvalósítást kívánnának. Már 
csak azért is, mert anélkül nehezen dönthető el, hogy képesek-e túlemelkedni a kellemesség szfé
ráján, s megteremteni az esztétikai szép új, korunkat kifejező formáját. Pedig sok jel mutat arra, 
hogy ez a szerepük.

Az alkalmazott művészeteknek ezek a kísérletezői vannak a legnehezebb helyzetben. Kísér
leteik továbbfejlesztésének, valódi köztéri dekorációként megvalósuló műveiknek ma még épp
úgy akadályozói a gazdasági körülmények, mint a szociológiai (ízlésbeli) tényezők. Pedig, úgy 
gondolom, a jövőben igen fontos szerepük lesz. Éppen ezért volna fontos, hogy minél előbb fel
ismerjük tevékenységük jelentőségét, s több lehetőséget biztosítsunk számukra építő és rekonst
rukciós urbanisztikánkban. A szocialista ember környezete nélkülük éppúgy elképzelhetetlen, 
mint a hagyományos művészet, a hagyományos iparművészet és az új ipari forma nélkül : érték
rendünkben mindegyiknek megvan a maga helye, életünkben mindegyiknek meg kell találnia a 
maga funkcióját.

SZABAD GYÖRGY

Á l l á s f o g l a l á s

K özelebb  P e tő f i  v i lág áh o z
A hűvösen mértéktartó cím — Petőfi és kora — konvencionális tanulmánykötetet 
sejtet. Lukácsy Sándor és Varga János azonban olyan gyűjteményt szerkesztett,* 
amely közhasználatú sablonok egész során lép túl, és olvasóit a megszokottól jórészt 
eltérő utakon vezeti közel Petőfi világához.

Korszakunkban az, aki tudományos meggyőződése folytán sem a tegnapi leegy
szerűsítéseket vállalni és továbbéltetni nem hajlandó, sem arra, hogy valamiféle

* Petőfi és kora (Szerk. L u k á c sy  S án dor és Varga J á n o s). Akadémiai Kiadó, Bp. 1970. 707. 1.
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suta kompenzálásként tegnapelőtti leegyszerűsítésekre cserélje be őket, a látszólagos, 
mert mesterségesen teremtett dilemmából a természetes kivezető utat az új anyag
feltárásban, a megközelítés, ill. viszonyítás tudományos feltételeinek biztosításában 
és új módszereinek alkalmazásában találja meg. Petőfi esetében, mint minden olyan 
történeti alak esetében, akinek a régmúlt és a közelmúlt sematizáló értékelési rend
szereiben nem a kirekesztő leegyszerűsítés, hanem a kisajátító leegyszerűsítés jutott 
osztályrészéül, fokozott jelentőséggel bír a tudományos előrelépés ilyen igényeinek 
tudatos vállalása. A továbbjutás lehetősége ezen az úton annál is inkább realizálható, 
hiszen a korszerű módszerekkel dolgozó kutatók által feltárt, korábban tetemes 
részükben bolygatatlan források új adatfolyamatokkal mossák alá hajdani egész 
tanulmányhalmok megállapításait.

Mindez érthetővé teszi, miért üdvözöljük olyan örömmel kiadványunk előszavának 
vallomását arról, hogy ez a tanulmánygyűjtemény „ P e tő fi jo b b  m eg értésé t, ú j P ető fi-  
k é p  k ia la k ítá sá t"  célozza, s mindazt, amit ebből a programból a kötet máris beváltott.

Örvendetes és gyümölcsöző, de sajnálatosan szokatlan az is, hogy egy tanulmány- 
kötet szerzői felerészben az irodalomtörténészek, felerészben a történészek közül 
kerüljenek ki. Az pedig, hogy egy személyhez kötött gyűjteményben olyan dolgozatok 
is helyet kapjanak, amelyek a címszereplőről magáról egyetlen szót is alig ejtenek, 
szinte meglepetést jelent tudományos irodalmunkban. De az olvasó, ha lett volna is 
olyan gyanúja, hogy a P e tő f i  és  kora  tanulmányai alkalmilag sodródtak össze, mire 
leteszi a 700 oldalas könyvet, meggyőződik róla, milyen erős szálak fűzik egybe 
a különböző indíttatású szerzők tematikailag olyannyira szerteágazó dolgozatait. 
A kötet elsődlegesen annak a társadalmi és politikai közegnek a viszonyait vizsgálja, 
amelyben Petőfi élt, és amellyel minden érdemi megnyilatkozása, cselekedete — köz
vetlenül vagy áttételesen — kölcsönhatásba került.

Még a leginkább irodalomcentrikus tanulmányok, így Fekete Sándoré (P e tő fi 
p á ly a k e zd é se  és a  n ém e t d rám airoda lom ) és Kiss Józsefé (A  N e m z e ti d a l eg yk o rú  
f o r d í tó i  és  fo rd ítá sa i)  is mélyre hatolnak Petőfi és az egykorú hazai társadalom 
közti kapcsolatok, kölcsönhatásviszonyok világába. Fekete újszerűén mutatja ki és 
elemzi azokat a motívumokat, amelyek többek közt Floltei, Raupach, sőt Kotzebue 
egykorúan oly közkedvelt színműveiből jutottak Petőfi költészetébe, és váltak
— a közönségre sem hatástalanul — halandó sikerdarabok elemeiből halhatatlan 
remekművek alkotórészeivé. Mindez azonban a tanulmányban annak őszinte meg- 
vallásával is párosul, hogy teljesen Petőfi sem maradt mentes attól az érzelmességtől, 
ami ebből a színműirodalomból szétáradva kortársait valósággal rabul ejtette.
— Kiss József a N e m z e ti  d a l fordítóit és fordításait vizsgálva, nagy anyagot friss 
szemmel vallató tanulmányában legalább annyit és olyan fontosat mond el a fordí
tókat kibocsátó társadalmi rétegek törekvéseiről és feszültségeiről, mint amennyit 
a műfordítói erőfeszítésekről, tartalmi és formai megoldásokról. Társadalomiörté- 
netileg is a lényegre tapint, amikor a túlnyomórészt a zsidó értelmiségi rétegekből 
kikerülő első Petőfi-fordítók bemutatása során politikai kötöttségeiket is tekintetbe 
véve kellőképpen differenciál, azaz elhárítja a hazai zsidóság problematikájának 
tudományos megközelítését a múltban olyannyira terhelő homogenizálást, az eltérő 
fogantatású, de gyakran csak az előjelben különböző leegyszerűsítő általánosítást.

Imre Lajos tanulmánya — P etőfi m ásod ik  fe lső -m a g y a ro rszá g i ú tja  — végig
kísérve a költőt az 1847. júliusi körút minden állomásán, nemcsak a vélt és valóságos
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sérelmeket hordozó, Tompával konfliktusba bonyolódó Petőfi személyiségét, hanem 
— az adódó lehetőségeket ugyan korántsem merítve ki — a költő levelezésének és 
útinaplójának lapjain oly sokszínűén tükröződő tájnak és lakóinak valóságos viszo
nyait is közelebb hozza. — Martinkó András új anyag feltárására építő, szempontok
ban is gazdag tanulmánya — Petőfi útja a győri Hazánkhoz — annak magyarázata 
során, miért éppen a győri folyóiratot választotta Petőfi a forradalmat előző egész 
esztendőre legfőbb publikációs fórumául, a költő politikai törekvései szempontjából 
jó bázisul szolgáló győri társadalmi és közéleti viszonyokban talál rá a felelet leg
fontosabb elemére. Balázs Péternek Lukács Sándor pályaképét elsőként, de mara
dandóan megrajzoló írása nagyon is összecsendül Martinkó megállapításával. Ha 
Győrött — a Balázs Péter által igen alaposan feltárt objektív körülmények között — 
olyan gárdája formálódhatott a haladó társadalmi és politikai törekvések híveinek, 
mint amilyenről a tanulmány számot ad, és az a helytállók egész sora mellett 
olyan kiemelkedő személyiséget juttatott az élre, adott a forradalom és az önvédelmi 
háború ügyének, mint Lukács Sándor, akkor — kapcsoljuk egybe a két tanulmány 
mondanivalóját — Petőfi ez alkalommal tényleg jól választott, jól ítélte meg a győri 
politikai lehetőségeket.

Annak a társadalmi bázisnak a meghatározásához, amire Petőfi a legközvetle
nebbül támaszkodhatott, Vörös Károly tanulmánya — Petőfi és a pesti kispolgár — 
nyújtja a legtöbbet, s nem csupán ebben a gyűjteményben, hanem az egész eddigi 
szakirodalomban. Vörös Károly tanulmánya jelentékenyen többet is ad a címében 
körvonalazottnál. Biztos kézzel mutat rá a válságban levő hazai feudális társadalom 
minden olyan elemére (a polgárosodó parasztokétól, a bomló kisnemességen át 
a felgyorsultan differenciálódó polgárságig), amely a hazai kapitalista átrétegeződés 
során végül is a kispolgárságba olvadt. Mindezzel nemcsak összefoglalja, kiegészíti 
és szintetizálva meg is haladja a vonatkozó szakirodalmi előzményeket, hanem 
társítja is annak elemzésével, hogy ez az országszerte bontakozó, Pesten már számot
tevő plebejus-tömeget összpontosító folyamat miért teremthetett kivételes méretű 
társadalmi bázist a költő Petőfinek. Kitűnő társadalomtörténeti elemzése teszi 
konkréttá azt a Petőfi táborára vonatkoztatott megállapítását, hogy „a tömegbázis 
azokból á ll,. . . akik felemelni kivánt életüknek összes energiáit és vágyait az ennek 
modelljéül kiválasztott költőben sűrítik össze”.

Petőfi széles tábora azonban jórészt egybeesett a sok elemből összegeződő, érdek- és 
nézetkülönbségeket is magába záró reformellenzék híveinek a táborával. A  költő
politikus megkapta a tömegtámogatást a reformellenzékkel közös célkitűzései valóra 
váltásáért folytatott küzdelméhez, sőt sokban ahhoz is, amivel a tömeg megítélése 
szerint (és tényleges történelmi funkciójaként a valóságban is) a közös célkitűzések 
sarkallójaként túlmutatott rajta. Amint azonban az átalakulás híveinek jórészt 
közös tábora azt látta, hogy a forradalom eredményeként legfőbb társadalmi köve
telései és a nemzeti önrendelkezés vívmányai a törvénykönyvbe, a reformellenzék 
vezérkara a kormányra került, többségében elszakadt a permanens továbbhaladást 
hirdető költőtől. Sőt hagyta, hogy ő maga — amint ezt Vörös Károly ugyancsak 
lényegre mutató kendőzetlenséggel megírja — végül is politikai elszigeteltségbe 
szoruljon.

A tanulmánygyűjtemény számos feltételét teremti meg annak, hogy Petőfi politikai 
pályájának egyes szakaszait és meghatározóit jobban megismerjük, és reálisabban
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viszonyíthassuk az egykorú politikai küzdelem más tényezőihez. — Több tanulmány 
utal a kötetben a cenzúra Petőfit is szorongató hatalmára, de a cenzúrával folytatott 
elkeseredett küzdelmet közvetlenül olyan hézagpótló tanulmányok világítják meg, 
amelyek az ellenzék más személyiségeivel, ill. fegyvertényeivel foglalkoznak. Kovács 
Magda fáradságos és eredményes munkával regisztrálja, mit törölt a Pesti Hírlapból 
a cenzúra, és hogyan vívta Kossuth „a gondolathóhérolás” (Petőfi kifejezése) elleni 
mindennapos harcát, úgy fogalmazva írásait, hogy cenzorai vagy egészük törlésére 
kényszerüljenek (amire az 1840-es évek elején csak végső esetben fanyalodtak), vagy 
a lényegnek az átengedésére, mígnem 1844-ben kiütötték kezéből a szerkesztői 
tollat, a liberális reformeszmék hazai terjesztésének eladdig leghatásosabbnak 
bizonyult eszközét. Az értékes tanulmány — F e je ze te k  a cenzúra tö r té n e té b ő l — 
nem folytatja Kossuth megnehezedett sajtóküzdelmének felidézését, hanem Táncsics 
példáján mutatja be, mint jutott osztályrészül „az ész vértanúsága” (Kossuth ki
fejezése) annak, aki nem volt hajlandó fejet hajtani a cenzúráztató hatalom önkényé
nek. — Hermann Éva, akinek németországi sajtótörténeti kutatásaiért hazai tudo
mányos életünk már eddig is sok hálával tartozik, arra vállalkozott, hogy meg
világítsa A z  A n ti-ú rbérvá ltság  m eg jelenésének  tö r té n e té - t . A korszak egyik legdemok
ratikusabb, de mindmáig felderítetlen kilétű szerzőtől származó politikai írásának 
kiadásáról szólva alkalmat talál annak érzékeltetésére, mit jelentett a lipcsei sajtó
bázis és mindenekelőtt Wigand kiadói tevékenysége a cenzúra által fojtogatott 
magyar politikai erők számára.

Ide kívánkozik annak megemlítése, hogy Petőfi és a reformellenzék eddig még 
korántsem kielégítően megvilágított kapcsolatának a sajtó viszony okkal szorosan 
összefüggő konfliktusa, a Petőfi-irodalom nagy részével összhangban, lezárt kérdés
ként bukkan fel Martinkó András és Imre Lajos értékes tanulmányaiban. Úgy 
véljük, megérdemelné a módszeres filológiai vizsgálatot annak tisztázása, vajon tilta
kozott-e 1846 végén ténylegesen Kossuth — Petőfire vonatkoztatva kifogását — azért, 
hogy az É le tk é p e k  munkatársaként „egy poéta mellett” szerepeltették a nevét, amint 
azt Frankenburg, a szerkesztő — a tüskét mélyre verve Petőfi szívébe — közölte vele. 
Annál is inkább indokolt a módszeres vizsgálat, mert az érdemi hivatkozások közvet
lenül vagy közvetve annak a kormánytisztviselőként szolgáló Frankenburgnak az 
egykorú vagy visszatekintő közlésére támaszkodnak, aki talán nem is bánta, sőt 
talán maga provokálta ki, hogy a cenzúra által akkorra a hazai sajtóból szinte már 
teljesen kiszorított Kossuth „visszavonja” a folyóiratba szánt cikkét. Mindenesetre 
sokatmondó tény, hogy néhány hónap múlva Frankenburg a német polgárcsalád 
fiaként szerzett nyelvtudását már annak a bécsi udvari kancelláriának tolmácsaként 
értékesíthette, amely egyik legfontosabb politikai feladatának azt tekintette, hogy 
megakadályozza Kossuth kísérletét az ellenzéki egység megteremtésére, és inkább 
tűrte, hogy az É le tk ép ek  a Fiatal Magyarország-csoporthoz tartozó Jókai kezébe, 
semmint a szervezett reformellenzék irányítása alá kerüljön. Ennél is indokoltabbá 
teszi a konfliktus elemző vizsgálatát, hogy alig néhány hónappal a Frankenburg 
által elhíresztelt „eset” után a reformellenzék vezérkara Kossuth részvételével úgy 
döntött, hogy a tervezett nagy ellenzéki kiadványba Petőfi-versek is kerüljenek. 
Sőt az állítólag Petőfi nevével való együttemlegetés ellen „tiltakozó” Kossuth inten
cióival megegyezően Bajza által szerkesztett és német földön kiadott E llen őr-ben 
Petőfinek három verse is megjelent (ennyivel a költők közül csak Vörösmarty szere-
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pelt), egyikük a kötet legjelentősebb, Kossuthtól származó politikai tanulmányának 
közvetlen szomszédságában.

Mindez további lényeges kérdésekhez vezet el. Amennyire kerülendő, mert a 
valósággal ütköző, hibás leegyszerűsítés a reformkorban vagy a forradalom idején 
a haladó célokért küzdő erők közötti nézetkülönbségek, viták, sőt ellentétek háttérbe 
szorítása vagy egyenesen elmellőzése annyira helytelen ennek a tudományos irodalom
ban, még inkább a publicisztikában ugyancsak felbukkanó ellentétpárja, nem kevéssé 
éppen módszertani értelemben vett rokonságuk folytán. A valóságos viszonyok 
tudományos megközelítését ugyanis az is lehetetlenné teszi, ha a haladó tábor belső 
nézetkülönbségeinek, belső küzdelmeinek szükséges feltárása oly módon történik, 
hogy elfedi alapvető ellentétüket a konzervatívokkal, nem kevéssé azért, mert a 
belső küzdelem alakulását korántsem csupán a demokratizmus, ill. a radikalizmus 
mértékének a különbsége, hanem az adott lehetőségek megítélésének a különbsége 
is meghatározta; ez utóbbit pedig annál is inkább tekintetbe kell venni, mert az 
1848-at közvetlenül megelőző időkben a konzervatívok éppen a „fontolva haladó” 
jelszó fedezetével közvetlenül avatkoztak bele a haladásért ténylegesen küzdő erők 
egymás közötti vitáinak tartalmi kérdéseibe is.

Petőfi és a reformellenzék viszonyának tudományos vizsgálata mellőzhetetlenné 
teszi azt is, hogy a desematizálás mindenoldalú legyen. Megújítatlan marad, vagy 
legalábbis felemás az a Petőfi-kép, amelyet egy sematikusra retusált vagy torzított 
Kossuth-, egy leegyszerűsített Batthyány-, vagy akár egy árnyalásmentesen ábrázolt 
Nyári Pál-képhez, még inkább amelyiket egy a reformellenzék irányzatainak általában 
sematikusan megítélt ideológiájához és politikájához viszonyítottan rajzolunk meg.
— Könnyen belátható, hogy a kívánatos feltételek korántsem teremthetők meg 
egycsapásra. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a mindenoldalú desematizálás csak a szak
szerű kutatómunka előrehaladásának kölcsönhatásai révén érvényesülhet. Olykor 
az ehhez szükséges tudományos erőfeszítések hiánya is magyarázza, hogy a sematiz
mus puszta előjelcserével törekszik új közönségsikerre, amint az legkirívóbban 
Kossuth megítélése kapcsán nemegyszer történik.

Annál inkább kiemelést érdemel, hogy tanulmánygyűjteményünk általában a 
mindenoldalú desematizálás jegyében járul hozzá az új Petőfi-kép politikai történeti 
vonásainak a kialakításához. — Trócsányi Zsolt az annyiszor puszta kalandhősként 
emlegetett Teleki Sándornak, Petőfiék koltói házigazdájának ismeretlen vonásait 
villantja fel A „vad g ró f  ” portréjához című pompás miniatűrjében. Kimutatja, hogy 
Teleki Sándor a jobbágykérdésben a leghaladóbbak egyikének bizonyult szűkebb 
pátriájában, nemzetiségi vonatkozásban pedig olyan politikai gyakorlatot folytatott, 
amiben sajnálatosan kevesen osztoztak vele még a reformellenzék vezérkarából is.
— Balázs Péter már említett kitűnő tanulmányában úgy állítja elénk Lukács Sándor 
alakját, mint olyan radikális politikusét, aki Győrött 1848. március 15-én Petőfiével 
nemcsak izgalmasan egyidejű, hanem tartalmilag is messzemenően egybevágó 
szerepet játszott, majd a forradalmi kormányzat egyik legkövetkezetesebb híve lett, 
s az önvédelmi háború megszervezésében Kossuthéknak felbecsülhetetlen támoga
tást nyújtott.

A nagy nap címet viseli Spira György 1848. március 15-ének pesti eseményeit 
korántsem szokványos módon életre keltő írása. Mint az egymásnak feszülő erők 
sorából kiemelkedő személyiségek belső monológjainak tolmácsa és az események
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majdcsaknem szemtanúja eleveníti meg virtuóz előadásban a Pest-Budán történ
teket, nagy valósághűséggel idézve fel a forradalmi cselekvés útjára lépő Petőfi 
alakját, kevésbé találóan azonban a mellékszereplők egyikét-másikát. Némiképpen 
leegyszerűsített Nyáry Pál magatartásának bemutatása, hiszen ellentmondásos sze
mélyiségében a féltékenykedés Kossuthra, talán Petőfire is és a „rend” fenntartására 
irányuló igyekezet árnyaltabb tárgyalást indokló módon ötvöződött 1848 tavaszán 
a haladás nem egy fontos követelményének egyértelmű igenlésével. A tanulmányban 
„a nagy nap” eseményei Pest-Buda területére korlátozva kerülnek tárgyalásra, 
aminek elsődleges és aligha kárhoztatható oka minden bizonnyal a gyűjtemény 
feladatmegosztásában rejlik, mégis gyümölcsöző lett volna itt is erőteljesebben 
utalni a bécsi és pozsonyi előzményekre. Annál is inkább, hiszen Petőfiék pesti 
forradalmi fellépése nem csupán válasz volt az ottani történésekre, hanem olyan 
akció is, aminek minden tudatos szereplője pozitív viszonválaszban reménykedett.

Már Vörös Károly kitűnő tanulmánya is utalt arra a sikert biztosító forradalmi 
munkamegosztásra, ami Bécs, Pozsony és Pest haladó erői közt kialakult, annak 
azonban, hogyan érvényesült a történelmi fordulatot hozó kölcsönhatás a forradalmi 
válság teremtette új helyzetben a Petőfi-vezette forradalmi tömegek és a Kossuth- 
vezette liberális nemesi reformellenzék között Varga János remekbe szabott tanul
mánya — A  „ D icső ség es n a g yu ra k "  és a  p e s ti fo r ra d a lo m  — világít a mélyére. A törté
nelmi szituáció vérbeli historikushoz illő, nagyvonalú, mégis szabatos felidézésével 
érteti meg, miért váltotta ki Petőfiből a D icsőséges n a g yu ra k  fehér izzású fenyegetését 
annak híre, hogy Pozsonyban a főrendek eltorlaszolták a reformellenzék legfőbb, 
Kossuth által összegezett és az alsótáblával elfogadtatott antifeudális és nemzeti 
követeléseit tartalmazó feliratának útját. Kitűnő elemzés magyarázza meg, végül is 
miért a szabadságtörekvések elvontabb hirdetője, a N e m z e ti  d a l lett a tömegtámoga
tást kérő Kossuthék politikai megsegítésére tervezett reformbankett ünnepi verse, 
majd ténylegesen március 15-ének forradalmi indulója. Varga János hajdani fel- 
tételezések és máig élő legendák cáfolatát is feleslegesnek tartva, összegezi történet- 
tudományunk megállapításait arról, hogy Pozsonyban a bécsi forradalom nyomán 
március 14-én este, ill. 15-én reggel, mit sem tudva az egyidejű pesti fejleményekről, 
bekövetkezett a felirati javaslat radikalizálása, a feudalizmus gerincét összeroppantó, 
jobbágyfelszabadító határozat elfogadtatása. De ezzel az áttöréssel, amit Kossuthék 
— Varga adatai szerint — nem kevéssé a parasztmozgalmak fellobbanásáról szállongó 

hír eknek az ingadozókra gyakorolt hatását kihasználva értek el, a siker még nem 
volt biztosított. Hátra volt még az udvar beleegyezésének, felelős magyar kormány 
alakításának és a vívmányok törvénybe iktatásának kiharcolása. Hogy a siker bizto
sításában, különösen a jobbágyfelszabadítás törvénybe iktatásának megcsáklyázására 
törekvő visszahúzó erőknek Kossuthék által végbevitt hatástalanításában, milyen 
nagy szerepe volt a D ic ső sé g e s  n agyurak  ismét aktuálissá vált fenyegetésének, ami 
Varga filológiai bravúrja által bizonyítottan elhatolt Pozsonyig, ez a tanulmány 
legjelentősebb megállapítása. Pest és Pozsony, sőt — nemcsak szimbolikusan, hanem 
ténylegesen is — Petőfi és Kossuth tettei közt 1848 márciusában objektiven érvényesülő 
kölcsönhatás döntő szerephez jutott abban, hogy a forradalmi áttörés sikere mara
dandónak, a feudális rendszer menthetetlennek bizonyult.

Petőfiék 1848-ban bekövetkezett fokozatos politikai elszigetelődését, aminek 
végső, társadalmi meghatározóira Vörös Károly mutatott rá, a tanulmánykötet
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két dolgozata érinti közelről. Urbán Aladár új anyagfeltárásra építő, módszerességét 
tekintve is példás tanulmánya — A M á rcziu s  T izen ö tö d ik e  sa jtó p ere  — világossá 
teszi, miért került sor a Petőfihez oly közel álló lap elleni, végül is vádelejtéssel 
bevégzett eljárásra. A tisztázó döntéseket sürgető M á rcziu s  T ize n ö tö d ik e  és a 
nemzeti önrendelkezés teljesebbé tételét a törvényesség szigorú betartásával, a 
Habsburg-hatalommal való szakítás nélkül biztosítani kívánó Batthyány-kormány 
konfliktusának felidézése a radikálisok térvesztésének lényeges mozzanatait teszi 
felismerhetőkké. A kérdéses vonatkozásban sajnos hiányos, de Urbán által a lehet
séges mértékig kiaknázott források alapos interpretálása annak magyarázatához is 
hozzájárul, miért lazult meg Nyáry és a M á rcziu s  T izen ö tö d ik e  körül csoportosuló 
fiatal radikálisok kapcsolata, és mint korlátozódott ennek folytán is oly szűkre 
országgyűlési képviseletük.

Annak kudarcba fullasztását, hogy maga Petőfi jusson politikai fórumhoz az első 
népképviseleti országgyűlésen, a fájdalmasan korán elhunyt kitűnő Petőfi-kutató, 
Mezősi Károly P e tő fi m eg b u k ta tá sa  a sza b a d szá llá s i k ö ve tvá la sz tá so n  című tanul
mánya vizsgálja meg minden eddiginél alaposabban. Ez a leegyszerűsítésektől ugyan
csak mentes írás nem hallgatja el, hogy Petőfi korántsem elég körültekintően döntötte 
el, melyik választókerületben induljon, s nem talált rá azokra az eszközökre sem, 
amelyekkel eleve kétes, de saját maga által túlbecsült esélyeit talán növelhette volna. 
Ugyanakkor a tanulmány valóságos nyomozati anyagát adja annak, hogyan akadá
lyozták meg Petőfinek még a jelölését is a helyi vezetőréteg jórészt forradalom előtti 
pozícióikat őrző képviselői. Tekintélyes hányadukban ugyanazok, akik a költő apját 
annak idején csődbe kergették, s akik aligha felejtették el Petőfinek, hogy apja 
védelmében egyiküknek-másikuknak még a visszaéléseit is a felsőbbség tudomására 
hozta. (Tegyük hozzá: véletlennél több, nagy részben személy szerint ugyanazok, 
akiket Kossuth A p ró csk a  k én yu ra k  c. cikke embertelenségükért még 1841-ben el
ítélt.) Gondos munkával tárta fel Mezősi Károly a választási küzdelem utójátékát is. 
Bebizonyította, hogy Petőfi híveinek petíciója, noha közel három héttel korábban 
érkezett a M á rc z iu s  T izen ö tö d ik e  körével már előbb is szembeforduló Szemere által 
vezetett belügyminisztériumba, nem került a mandátumigazoló bizottság elé idejében. 
A képviselőház által mégis elrendelt utólagos vizsgálat foganatosítása pedig helybeli 
támogatóinak táborba szállása idején már Petőfi hívei szerint sem kecsegtetett sikerrel.

Aligha van a magyar múltnak olyan személyisége, akit jobban ismernénk Petőfinél. 
Mégis mennyi újat mond róla tanulmánygyűjteményünk, közel lépve ahhoz a világhoz, 
amelyet Petőfi úgy vallott a magáénak, s amellyel úgy szállt perbe-haragba, hogy 
közben élete árán is igyekezett előrevinni.

MARTI N KÓ AND RÁS

T a lló zá s  P e tő f i -ü g y b e n
A közelgő Petőfi-évforduló egyik természetes és 
örvendetes velejárója, hogy egyre sűrűbben ke
rül elő sajtónkban, ismeretterjesztő munkánk
ban, irodalomtudományunkban, általában kul
turális és közéletünkben „Petőfi”. Ezzel a foko
zódó érdeklődéssel azonban az is együtt jár,

hogy egy hirtelen utalás, felelevenítés kapcsán 
több mint száz éve beidegzett, közkeletűvé vált 
szemléleti elemek, tényként terjesztett feltétele
zések, legendák, sztorik szaladnak nyelvünk 
vagy golyóstoliunk hegyére. Máskor valaki 
csak úgy mellékesen felemlít valamely eddig
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nem vagy csak kevéssé ismert tényt, esetet, 
adatot, amikor viszont szeretnénk többet tudni 
a dologról: honnan való az adat, mekkora a 
hitelessége stb.

Amikor ezt a — körülbelül fél évre vissza
tekintő — szemlénket itt közöljük, n em  a  sza k -  
tu d o m á n y  területéről vesszük anyagunkat (az ott 
elhangzott kijelentések megvitatása, új adatok, 
felfedezések értékelése a szakmai folyóiratokra, 
kiadványokra tartozik), hanem elsősorban olyan 
kérdésekkel foglalkozunk, melyek nagy pél
dányszámú, népszerű és népszerűsítő újságok, 
folyóiratok lapjain láttak napvilágot, s így egy 
több ezres, esetleg több tízezres olvasóközönség 
Petőfi-képét gazdagítják, módosítják vagy — 
hamisítják meg.

*

Ilyesfélékre gondolok:
Az Élet és Irodalom egyik számában egy 

közismert, jó nevű, okos kritikus, az ifjúság 
magatartásával, életfelfogásával foglalkozva 
— ironikusan-e (tehát maga sem adva hitelt 
neki)? komolyan-e? — zárójelben ilyen kijelen
tést tesz: elvégre P ető fit is  k ic s a p tá k  a z  isko lá
b ó l  . . . Hát ugyebár, ha a közlésből nem derül 
ki egyértelműen, hogy ez nem  ig a z , nem éppen 
követendő erényt emelünk ki Petőfinek annyi 
követendő erényei közül. Pedig nem igaz. 
Petőfi ugyan később (1844-ben) a konvenciókat 
tisztelő kritikusok és szemforgató farizeusok 
pukkasztására híres makaronikus versében 
(D e á k p á ly á m )  maga mondja: „ . . . c o n s i l i u m  
a b e u n d i /  Lett a vége . . vagyis hogy — a 
p o é z is b ő l  való megbuktatása mellett — még el is 
tanácsolták az iskolából. Sajnos, Petőfit soha, 
semmiféle iskolából nem csapták ki, ha ott
hagyta ezt vagy azt az iskolát, önként hagyta 
o t t . . .  És ha már itt tartunk, mondjuk meg 
azt is — bár ez a kérdés az említett cikkben 
nem merült fel —, hogy nem buktatták meg a 
költőt poézisből, poétikából sem, ellenben igen 
m a g y a r  történelem ből, az 1838/39. tanévben, 
félévkor, Selmecen. Egy korlátolt, pánszláv 
érzelmű tanára tette ezt azzal a Petőfivel, aki
nek legkedvesebb tantárgya a magyar törté
nelem volt.

*

Sorozatos félreértések inkubátora lett két 
másik cikk (a Magyar Nemzetben, majd az 
Élet és Irodalomban), melyben a 12—15 éves 
Petőfi aszódi „szerelmének”, Cancriny Emíliá
nak ma 83 éves unokája, illetve ennek méltatlan 
anyagi helyzete volt a fő téma. De ha már 
egyszer kiderült, hogy a néni a kis Emmi uno
kája, a két cikkíró felemlegetett minden olyan

adatot, amit az unoka is csak közel száz éves 
forrásokból meg leginkább legendákból tud
hatott. Máshonnan nem is tudhatta, hiszen 
amikor az „első szerelmet” az 1880-as években 
(60 évesen) „felfedezték”, már ő is csak arra em
lékezett, amit a riporterek a szájába adtak. Életé
ben tudniillik még csak szót sem váltott Petőfi
vel. Felfedezését követően azonban — Petőfi 
egyik zsengéjének címe után — udomány, le
genda és mai utódok csak „galgaparti”-nak 
becézték Cancriny Emíliát, holott a versike címe 
nem  — mint a tudós kiadások is 1950-ig hoz
ták — G a lg a p a rtih o z , hanem G alga' p a rtih o z  
(A Galga partjaihoz). Nem Cancriny Emmihez, 
még csak nem is személyhez szól tehát a vers, 
hanem az annyi sok szép diákköri emléket idéző 
Galga patak partjaihoz. A verset nem  is A sz ó 
don írta Petőfi — mint az egyik cikk állítja —, 
hanem a ma is meglevő eredeti kézirat tanúsága 
szerint Grazban, 1840. május 1-én! Tehát ba
lul sikerült katonáskodása idején . . .  Jellemző 
korábbi tudományos gondolkozásunkra, hogy 
a kézirat 1880 óta ismeretes, de senki se vette 
tudomásul a tényeket, ám az sem nagyon meg
nyugtató, hogy az efféle tévedéseket — már egy 
korrigált kiadás birtokában — 1971-ben tovább
ismételgetik.

Az unoka, Kossuth néni, joggal büszkélkedik 
azzal, hogy Cancriny Emilia volt Petőfi első 
szerelme, hiszen a költő Ú ti je g y ze te ib e n  (1845- 
ben) a sz ó d i  sorsfordulatait elősorolva maga is 
megerősíti: „Itt voltam először szerelmes . . . ”. 
Ebből azonban nem következik, hogy — mint 
az egyik cikk állítja — az első szerelem apoteózi- 
sát zengő Petőfi-remek : a Tündérálom  1846 ele
jén „Cancriny Emíliát élesztgeti” . Petőfinek 
(mint a legtöbb egészséges embernek) több „első 
szerelme” volt (valójában minden őszinte szere
lem szubjektíve az első), ugyannyira, hogy 
1847 júniusában Júliának külön is megerősíti: 
„Ez bennem a legelső szerelem” . . .  A Tündér
álom  persze nem szólhat Júliáról (akit 1846. 
szept. 8-án lát először), de bizonyosan nem  
szól Cancriny Emmiről sem. Amikor a költő, 
Eperjesre menet, 1845. április 1-én átszekere- 
zik Aszódon, ilyen kíméletlenül cinikus, bántó 
hasonlattal szól „első szerelméről” : „szeke
rünk Aszód utcáinak sarán  huzatott keresztül, 
mely m ély , m in t itt keletkezett e lső  szere lm em  
volt.” Nem, a T ündérálom  nem szólhat erről a 
heinei élcelődéssel eldobott emlékről. Ha egyál
talán konkrét szerelmet idéz, az inkább az 
1839 nyarán átélt, már igazi, gyötrelmes, egész 
életsorsot eldöntő szerelem — az Ostffyasszony- 
fán megismert Csáfordi Tóth Róza iránt. E sze
relem egy-egy rezdülete valóban még évekig
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követhető Petőfi költészetében, s amikor a költő 
a TündérálommaX  egyidős regényét, A hóhér 
k ö te lé t  megírja (mely számos helyen prózaikus 
előképe a Tündérálom nak), az első szerelem 
ismételt felemlegetésével a szeretett lány a 
R ó za  nevet kapja.

A Hétfői Hírek ez évi júl. 19-i számában 
„T. P.” nyilván szenzációs újságnak szánt cik
kének elm ében  előbb kijelenti : „Nem kukorica 
közt született,” majd — megkérdőjelezve 
ugyan — a nagy szenzáció: „Ráckevéról szár
mazott az igazi [?] János vitéz?” . . .  Nézzük 
előbb a kijelentést. Petőfi sehol sem mondja, 
hogy Kukorica Jancsi „kukorica közt szü le 
te tt'”, ezt Heltai Jenő mondatja János vitézzel 
a Kacsóh Pongrác-féle daljátékban „Petőfi 
után szabadon”. Jancsi a francia király előtt 
ezt mondja: „Kukorica között ta lá lta k  enge- 
m e t  /  . . . /  Egy gazdaember jó lelkű felesége /  
. . . Egyszer kinézett a kukoricaföldre, /  S ott 
e g y  barázdában le lt engem  h everve. /  Szörnyen 
sikítottam, sorsomat megszánta,” stb.

De ez nem is olyan lényeges. Lényegesebb, 
hogy T. P. olyan adalékot közöl a szenzáció 
igényével, melyet nemcsak a szaktudomány 
ismer — hálával és elismeréssel a derék ráckevei 
kutatók iránt — , hanem ország-világ, azazhogy 
Ország Világ, Üj Világ és Szabad Föld is jó 
húsz esztendeje. Kár, hogy az adalékot nép
szerűsítők neve közül a cikkíró kifelejti éppen 
azok nevét, akik révén a „felfedezés” közismert
té vált (Bajor Nagy Ernő, Kovács Béla). Zavaró 
az is, hogy a felfedezést — miszerint a János 
vitéz mintája egy Horváth Nepomuk János 
nevű, ráckevei származású katona kalandos 
élete lett volna — „rég eb b i és ú j irodalomtörté
neti kutatások eredményei”-ként emlegeti, 
anélkül hogy látnánk: milyen idős az az „ré
gebbi”, s mi újat ad az „új”. Ha ugyanis csak 
arról van szó, hogy: „Legutóbb például a Hét 
című pozsonyi hetilap e leven íte tte  fel a tudo
mányos kutatásokon alapuló érdekes feltétele
zést”, — akkor nem értjük a feltételezés körül 
vert nagy zajt. Ha viszont az „új” valami lénye
gesen újat hozott, azt meg kell mondani, nehogy 
a puszta „felelevenítés” a végleges megoldás 
súlyával kerüljön elő. Kiss József kollégám 
— a cikk végén — próbált is valami szordínót 
tenni a szenzációra, de aligha tudta azt a tudo
mányos hitelesség óvatos, józan szintjére 
visszaterelni.

Újból hangsúlyozni szeretném : a Petőfi- 
kutatás s a Petőfi felé friss érdeklődéssel forduló 
országos közvélemény a legkisebb adalékért is 
hálás, T. P. cikkéből mégis az a tanulság von
ható le, hogy több k r itik á v a l, a kérdés szakértői

vel való in ten zivebb  k o n zu ltá lá s  alapján „eleve
nítsünk fel” „régi” (15—20 éves!) felfedezé
seket, különösen ha e felfedezések — inkább 
csak érdekes feltételezések. (A magam részé
ről például alig látom valami valószínűségét 
is annak, hogy Petőfinek a ráckevei obsitos 
élete forrásul szolgált volna a János v ité z
h ez .) A sajtónak pedig a fo n to ssá g , az újság, 
és a h itelesség  arányában kell beosztania terje
delmét, hangerejét a következő időkben bizo
nyára felmerülő sok-sok Petőfit érintő kér
désben.

*

Szerintem például n agyon  Jon tos lenne annak 
az állításnak a dokumentálása, melyet az Élet 
és Tudomány ez évi 11. számában olvashatunk 
Molnárné Baranyi Dóra tollából, az 1848—49. 
évi szabadságharc tá b o r i n y o m d á sza tá ró l írva. 
A rendkívül érdekes cikkből megtudjuk, hogy 
Bem hadserege mellett is működött egy tábori 
nyomda, Bem sajtót, betűket, nyomtatót, betű
szedőt még 1848 decemberében a debreceni 
városi nyomdától kért és kapott. A Bemmel 
tartó (név szerint is ismert) nyomdászok „Bem 
táborában részt vettek az erdélyi hadjáratok
ban, és a tábori nyomtatványok mellett ők 
szedték és nyomtatták ki a »Székely Hírmon
dó«-! és benne P e tő f i c sa ta d a la it.''

Mindenestül így van ez? És van valahol egy, 
egyetlen példány abból a Székely Hírmondóból, 
melyben Petőfi-vers van ? Ez igen, ez szenzáció 
lenne. És megoldana egy rejtélyt: azt, hogy 
Petőfinek 1849-ben — eddigi ismereteink 
szerint — összesen n yo lc  verse jelent meg nyom
tatásban (más években egy félév alatt általában 
30—401). A nyolc közül 3 a (debreceni) Köz
lönyben, 2 röplapon jelent meg, s ebből a nyolc 
versből „csatadal”-nak talán hat mondható. 
Mi jelent meg ezek közül a Székely Hírmondó
ban is, s mi — ez volna a legfontosabb! — 
ezeken  kívü l, mint esetleg ed d ig  ism eretlen  
Petőfi-vers? Ki tudna megajándékozni ben
nünket ezzel a szenzációval vagy legalább an
nak kétségkívüli igazolásával, hogy a Székely 
Hírmondóban valóban jelentek meg Petőfi- 
„csatadalok”, — amit a magam részéről egyéb
ként nagyon is valószínűnek tartok.

*

Jó lenne . . . mert száz-egynéhány év távlatá
ból könnyen rászalad a toll arra, hogy „Petőfi 
is” . . .  Bár összehasonlíthatatlanul jelentékte
lenebb dologról van szó, mégis megütötte füle
met, azazhogy szememet egy — ugyancsak az 
ÉletésTudományban közölt — cikknek(Fürdö-
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zés a hajdani Pest-Budán: 26. sz.) ez az adata: 
a mai Erzsébet-híd környékén horgonyzott
— úgymond a cikk — „a zöldre festett, rücskös 
deszkájú B eitscher uszoda . . . Ebbe K ossuth  
L a jo s  és P e tő f i  Sándor is lejárt”. Apróság, de ha 
van rá bizonyíték (esetleg dátumokkal), a tudo
mány számára egyszer fontos adattá válh a t . . . 
Az eddigi Petőfi-életrajzokban, a róla szóló 
emlékezésekben, de adomákban, kitalációkban 
sem találkoztam ezzel az adattal. . .  A cikkíró
— szavahihetőségében nem kételkedem — 
honnan veszi?

*

Maradjunk az Élet és Tudománynál. Egyik 
nemrégi (aug. 11-i) számában Nagy István 
György hozzáértő, gondos írása Petőfinek a 
V asú ton  c. vei sével kapcsolatban tisztáz néhány 
félreértést, közben akaratlanul maga is szapo
rítja ezeket. Azt állítja például, hogy Petőfi az 
1846. július 15-én megnyílt Pest —Vác vasút
vonalon — Egressy Ákos emlékezésével ellen
tétben — nem utazhatott két napon át folyama
tosan oda-vissza, mert „Emich Gusztávtól 
majdnem egy évvel később kapta összegyűjtött 
költeményei tiszteletdíjának első részletét, 
500 forintot”. Egressy Ákos anekdotájában 
persze én sem hiszek, de a cikkíró összetéveszti 
az Összes Verseknek örök  áron  való eladását 
az e lső , e g y sze r i kiadásával. Amarra, melyre 
Emich 1847. június 26-án kötött szerződést 
s már 1500 pengőforintot fizetett (az elsőért 
csak 500 pfrt-otl), Petőfi három részletben 
még 1847-ben felvett 500—500 forintokat 
(hiába, asszony jött a házhoz), az első 500-at 
valóban már jún. 27-én. Az első, 1846. június 
22-én eladott kiadás 500 pengőforintjából vi
szont — mint a nemrég hazakerült e re d e ti  szer
ződésre rávezetett Nyugtatvány igazolja — 
Petőfi már 1846. aug. 28-án felvett 250 pfrt-ot.

Egy „kis” elírás van a korabeli honoráriu
mok körül is. A cikkíró szerint (Mikszáth alap
ján) Frankenburg „az Életképekben megjelent 
Petőfi-versek darabjáért 50 forint honoráriu
mot fizetett”. A’bion jó lett vóna! Még ha csak 
„váltópénzben”, váltóforintban fizette volna is 
Frankenburg az 50-est. (Az 50 váltóforint 20 
pengőforintot ért.). . . Sajnos — mint azt hite
les korabeli feljegyzések (s H. Törő Györgyinek 
nemrégi összefoglaló tanulmánya) alapján tud
juk, 1 845 — 46-ban Petőfi versenként 2—4 pengő 
forintot (5—10 váltóforintot) kapott, 1844 
végén az egész János v ité zér t 100 uá/tóforintot! 
Tudjuk, hogy Petrichevich Horváth Lázár, 
a Honderű szerkesztője versenként 1 arannyal

fizette Petőfit, s a „horribilis” honorárium is 
csak 5 pengőforintot tett k i . . .

Még valami: „Aligha indult meg a múlt 
századbeli »hős korszakban« még egy vasút 
[a magyaron kívül], melyet hazájának legna
gyobb költője üdvözölt volna” — így a cikkíró. 
A „legnagyobb” jelzőn nem akarok vitázni, 
de hadd említsem meg — korántsem a teljesség 
igényével —, hogy Heine a Párizs—Rouen és 
Párizs— Orléans vasútvonal megnyitását, Lenau 
az osztrák vasút megindulását üdvözölte 
versben.

És ha már Nagy István György okos cikké
vel foglalkozom, hadd adjak neki egy őt támo
gató tippet a Vasúton  keletkezése időpontjára 
nézve. Ehhez azonban legalább egy mondat 
erejéig ki kell térnem Petőfi alkotásmódjának 
arra a sajátságára, hogy a költészetében (igen 
nagy számban) felbukkanó időjárás-, napszak-, 
stb. jelzések mindenkor a valóságot mondják. 
Nos, a V asú tonban  ott ez a részlet: „A  nap  
is velünk szalad /  . . . /  Futott, futott, s haszta
lan!/ Elmaradt . . . fáradva d ő l le  /А  nyugati 
h egy te tőre , /  Arcán szégyen lángja van”. Pró
zában: miközben a vonat vitte, a nap vörösen 
lenyugodott. Mi ennek a jelentősége? Nagy I. 
Gy. is említi, hogy három dátum „verseng” a 
Vasúton szerzőségéért : 1847. júl. 1-e (ez évben 
a második szatmári út kezdete), 1847. decem
ber és 1848. február. A vers napnyugta motí
vumát csak egy délután-esti utazás szolgáltat
hatta. 1847. júl. 1-én, bizonyosan tudjuk, Pe
tőfi nem délutáni vagy este utazott Vác felé. 
1848. február más okból sem volt alkalmas 
költői elmélkedésre, Petőfi akkor Sass doktor
ral utazott beteg szüleihez, s vagy már a kora 
délutáni vonattal visszajöttek, és ha nem, a 
fél 5-ös (valójában kb. 4 órás) vonat rég Pestre 
ért napnyugta előtt. Ellenben: Szendrey Júlia 
naplójából tudjuk, hogy férjével együtt 1847. 
dec. 13-án , egy ködös, zúzmarás napon meg
látogatták az öreg szülőket Vácon, s még aznap 
délután a 4 2S-ös vonattal jöttek vissza. (A téli 
menetrend: Pesti Hírlap nov. 30 — igazolja 
Júliát.) A meglehetősen zavaros óraidő-számí- 
tás okán a fél 5 valójában kb. 4 órának felel 
meg, a nap pedig valamivel negyed öt előtt 
nyugodott. Nem kétséges tehát, hogy a vers 
ezzel az 1847. dec. 13-i utazással kapcsolatos. 
Emellett szól egyébként Szendrey Júlia napló- 
bejegyzésének a versével egyező sok szemlé
leti, gondolati eleme is . . .

Hogy ez már csak játék ? Az is kell az élet
hez a homo ludensnek, mégha, sajnos:, ez a 
játék nem is mindig öncélú.
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NÉ ME T H  G. BÉLA

A k iá b rá n d u l t s á g  h a n g h o r d o z á s a
(A romantikát lezáró lírai forduló néhány vonása)

A századközép európai polgári értelmisége életérzés tekintetében kettészakadt. Egyik oldalt a 
mindent megváltó tudomány hitének fölénye és biztonsága, másik oldalt a (polgári) civilizáció 
sivár ürességének, a (polgári) társadalom determinált zűrzavarának kiábrándító érzete. Azt 
állítani, hogy az irodalmi értelmiség egészében egyik vagy a másik oldalhoz tartozott volna, nem 
lehet. Azt azonban, hogy a korszak lírájának fogantató élményei az utóbbiban, a kiábrándult 
életérzésben gyökereztek, igen. Hangsúlyozni kell azonban, hogy csak Nyugat-és Közép-Európa lí
rájáról van szó; az amerikai költészet ez időben a maga külön útjára lépett. A kiábrándultság foka, 
színezete és jelentése azonban országonként, társadalmanként, irodalmanként változott; minde
nütt összefüggött a liberális társadalomfölfogás átalakulásával, válságával, de mindenütt másként 
függött össze vele. Az egyes változatok összevetése a tudattörténet bármely síkján haszonnal jár
hat; különösen azzal járhat azonban a tudat rétegeinek felső, önalakító síkjain; főleg a művészin 
és az irodalmin.

A líra történetének lehetséges megközelítései közül ma erős hangsúlyt nyer mindenütt az, 
amely az összehasonlító módszert a poétikai szemlélet megújításával kapcsolja egybe. Kivált 
olyan korszakok esetében biztat jó eredménnyel az ilyen törekvés, amelyben az integrálódás és 
differenciálódás állandó kettős mozzanata közül az utóbbi az uralkodó. A századközép, a roman
tika elmúlásának s átalakulásának korszaka jellegzetesen ilyen.

A térségenként létrejött irányzati különbségek összevetése jó lehetőséget kínál az eddiginél 
funkcionálisabb, dinamikusabb poétikai szemlélet és fogalomtár kialakítására. Segíti a csak külső 
formákat, a csak részformákat felölelő hagyományos stilisztikai, retorikai, poétikai fogalomkin
cset úgy átértelmezni és továbbépíteni, hogy az a belső formák megragadására is alkalmas legyen. 
Olyan fogalmakra van szüksége a kutatásnak, melyekben élmény és mű különböző összetevői, a 
tudat különböző övezetei és szintjei szembesülnek. Olyanokra, amelyek egy-egy élmény, illetőleg 
egy-egy mű lélektani, nyelvi, gondolati (stb.) uralkodó vonásait egyszerre képesek magukba fog
lalni.

Az antikvitástól, a reneszánsztól, a fölvilágosodás újklasszicizmusától örökölt poétika fogal
mai, amelyek eredetileg szintén többrétűek voltak és szembesítő szerepet töltöttek be, egysíkú- 
akká és statikusakká merevedtek, s mai alakjukban csak a mű külső formájának leírására alkal
masak. A romantika, főleg a szellemtörténet által kezdeményezett szemlélet viszont csak az él
mény formáit vette számba, s ezeket kívánta poétikai kategóriákként használni. (Pl. Komerellnél: 
Részvét, Rezignáció, Kétségbeesés, Erkölcshit stb.) Az egyik az emberhez, a másik a műhöz 
nem jutott el. Az egyik az értelmező műélményét elemezte a mű helyett, s így magát a mű mögött 
álló embert is teljesen önkényesen magyarázta; a másik üres formajelzéseket sorakoztatott egy
más mellé anélkül, hogy összetartó, művé szervező lélektani-esztétikai, élményi-formateremtő 
mozzanataikat kijelölte volna. Az összehasonlítás intermediális fogalmak oly sorozataihoz, 
láncsoraihoz segítheti el a kutatást, amelyek képesek egybefogni egy kor domináns élményi 
vonásait a kor domináns poétikai vonásaival.

A következő tanulmány az összehasonlítás ily irányába kíván néhány tapogatódzó lépést 
tenni, miközben Arany lírája mögé az európai háttér néhány vonását igyekszik fölvázolni.

A  leg b izo n y ta la n a b b u l m eg íté lt lírikusunk

Arany epikai törekvéseinek korszerűségéről sok vita folyt, kivált 1849 utáni törekvéseiről. 
Akármiként válaszoltak is azonban a kérdezők abban megegyeztek, hogy oly irodalmi jelenségről 
volt itten szó, amely lezárása egy fejlődésmenetnek. Akik a következő félszázadban a hosszabb 
verses epikai mű lehetőségéhez nyúltak, s valódi esztétikai értéket teremtettek, épp azáltal terem
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tették ezt meg, hogy művükkel ennek az epikai lehetőségnek a fölszámolásán munkáltak. Alkotá
saik vagy a próza-epikába szolgáltak átmenetül, vagy a líra átformálásához járultak hozzá. Arany 
László verses regénye lehet fő-fő példája ennek a kettős folyamatnak.

Arany János lírája azonban nem lezárás. Vagy ha az, épp annyira folytatás, átformálás és 
kezdeményezés is. Ez a líra nemcsak hogy szervesen illeszkedett bele a magyar líra változásrend
jébe, nemcsak hogy fontos láncszeme volt annak, de egyszersmind egyik döntő fordulópontja 
is. Egyetlen Arany-verset sem lehet összetéveszteni elődei műveivel vagy elődei életművébe be
sorolni. Sok elődjétől tanult, de egyiket sem követte. Ő meg viszont szinte minden utódára hatott; 
azokra is, akik szembefordultak örökségével, s távol akarták magukat tudni tőle. Az Ady-vers 
szerkezetén például minduntalan átüt az, amit Ady igazán ismert tőle, az Arany-ballada építkezése. 
Utána, mindenesetre, nem lehetett többé úgy írni lírai verset magyarul, mint előtte.

Arany líratörténeti jelentőségét a 19. század kritikai irodalma nem ismerte föl. Volt ugyan né
hány jelentős kivétel. Rögtön első nagyobb lírai gyűjteménye megjelentékor Erdélyi János, az 
Őszikék kinyomtatása idején pedig Péterfy Jenő. Az ő kezdeményező gondolataik azonban nem 
találtak visszhangra és folytatásra. Elvesztek a Gyulai, a Salamon és a Beöthy által kialakított 
irodalmi közvélekedésben, amely epikusként méltányolta Aranyt, s líráját inkább csak ennek 
járulékos, magyarázó elemeként fogta föl. A századvég Arany-irodalmának főműve, Riedl monog
ráfiája modernebb eszközeivel ezt a felfogást szentesítette és rögzítette be. A költők közül ugyan 
sokan nagyon jól ismerték ezt a lírát. Endrődi vagy Reviczky prózai műveiben például meglepően 
gyakran tűnik föl utalás egy-egy kevéssé emlegetett Arany-versre is.

„Fölfedezése” mégis a 20. századra várt.
Fölfedezésének tárgyias teljességét azonban több körülmény eleve korlátozta. Kettő közülük 

különösen fontos. Az egyik az, hogy ez a fölfedezés az Ady—Babits ellentét jegyében jött létre. 
A Móricz— Kosztolányi vita s annyi kevésbé jelentős társuk : mind ennek az ellentétnek a vissz
hangját rezgette tovább. A második korlátoló körülmény pedig az volt, hogy ez a fölfedezés jó
részt az Öszikékre szűkült. Babitsnál talán még nem; utódainál azonban igen.

Sok szépet írtak e leszűkítettség ellenére is Arany lírájáról. Szépet azonban inkább és lelkeset, 
mint tárgyszerűt. Néhány máig jól használható kivétel ugyan akad. A rendszeresség s a jelleg
zetesnek igazolt egyes művek beható, érvelő vizsgálata azonban többnyire ezekből is hiányzik. 
S így hiányzik belőlük a jól általánosítható fejlődéstörténeti következtetések lehetősége is.

Az Arany-irodalom terjedelmére nézve gazdag, noha e tekintetben is messze elmarad a Petőfi- 
irodalomtól. Érdemi része azonban meglehetősen szegényes. Olyan Arany-könyvet, mint Horváth 
János Petőfi-kötete, hiába keresnénk. Az Arany-verseket egyetlen monográfusa sem vizsgálta meg 
sorra mind. Nagy lírikus volt, vallja mindenki, márcsak a nemzeti művelődési illem parancsára 
is. De miben áll nagysága — kevesen fejtették ki, s még kevesebben igazolták. Arany voltaképp 
egyik legbizonytalanabbul megítélt lírikusunk mindmáig. Kivált az Öszikék előtti szakaszaiban.

Azt a domináns szemléleti, érzelmi, poétikai elemet, mely költői anyagát verssé, műalkotássá 
szervezi, alig egy-két költeményénél jelöltük ki. Nem végeztük még el alkotó módszerének sem 
leírását, sem pedig szembesítését, életérzésével, világképével, létérzékelésével. E szembesítéshez 
életrajz, korismeret, sorsértés nélkülözhetetlen. Középpontjában azonban a művek elemzésének 
kell állnia. Oly elemzésének, mely a költői anyag műalkotássá szerveződésére összpontosítja 
figyelmét. Föltételezések, hipotézisek szükségesek ehhez; sok közülük tarthatatlannak fog bizo
nyulni; néhányat azonban az érvelés a valóság rangjára segít. Arany esetében fokozott jelentősége 
van az ilyen elemzésnek.

F ö ltá ra tla n  p o é tik a i  k in csesh á z : A ra n y  é r te k e ző  pró zá ja

A legbonyolultabb s a legtudatosabb alkotó módszerű lírikusaink egyike. S korának egyik leg
műveltebb, legtöbbet eszmélkedő embere. Tudatossága és tanultsága azonban nemcsak poétikai 
értelmű, hanem költészettörténeti is. Értekező írásai, levelezése, tanító versei meggyőzően bizo
nyítják, világosan fölismerte, költészetének, korszakának új szakaszt kell bevezetnie mind a ro
mantikus, mind pedig a Petőfi-féle népies alkotásmóddal szemben, ha esztétikai értéket akar te
remteni. Megfigyelte, mint olvadnak korszakában össze a lírán belüli hagyományos műformák 
és hangnemek. Belátta, a dal addigi magyar változatai Petőfi költészetében elnyerték teljességüket. 
Megértette, az óda és az elégia korábbi tiszta alakzatában többé már nem áll meg; át kell hatnia 
a kettőnek egymást, elégiko-ódai változatot teremtve. Megérezte, az allegorikus célzat mint szer-
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vezö elem, végképp elavult. Érzékelte, mint nyer a jelképiség egyre nagyobb súlyt az allegorikus
sal szemben. Észrevette, a lírai vers epikus váza és kerete, amit addig a magyar lírában főleg az 
életkép kölcsönzött, metaforikus szintre emelést, szcenikává, utalássá tömörítést kíván meg. 
Tapasztalta, az ihlet- és műterjedelem egybevágása az előtte járóknál inkább szerencsés véletlen, 
zseniális rátalálás következménye volt, mintsem tisztázó poétikai értésé és müfegyelemé.

De sejtette korfordulói helyzetének gátló, ellentétes következményeit is: a lírai megnyilatkozás
ban is mindig közreható dramatikus elem őt tragikus-ironikus életérzés kifejezése felé vonta, 
kötelezővé fogadott ideológiája viszont ennek az életérzésnek morális-humoros feloldását diktálta. 
Az előbbi mellett főleg lírája és levelezése tanúskodik, az utóbbi mellett kivált értekező prózája 
bizonyít.

És sejtette azt is, hogy e költészettörténeti helyzet, e költészettörténeti sajátságok annak a kö
vetkezményei, hogy a költő, az ember viszonya világához, saját tapasztalásához és tevékenységé
hez megváltozott. Azok a metafizikai értékek s azok a történetbölcseleti elvek, amelyek az ember
nek addigi biztonságát megadták, addigi rendjét szabályozták, semmisnek bizonyultak, meginogtak. 
Levelezése s lírája, megint csak egymást fokozva, tanúskodik arról, hogy e sejtelme állandósult 
érzése, létmódját meghatározó életérzése lett.

De mindezeknek a korfordulói s mindezeknek a költészettörténeti sajátságoknak az észlelése 
ott található Arany értekező munkáiban is. Nemcsak a hazai, hanem az európai korforduló 
poétikai észleleteinek is gazdag tárházai ezek. Az újabb Arany-irodalom (Barta, Baránszky, Sőtér, 
Keresztury) merített is belőlük bőven. Ám hogy ezeket az észleleteket mindmáig senki sem rend
szerezte, és senki sem szembesítette őket rendszeresen sem az ő saját költészetével, sem a korszak 
európai költészetével — azt nemcsak költészettörténetünk régiessége vagy komótossága rovására 
kell írnunk.

K o rs za k , am elynek  nincs neve

A költészettörténet — a hazai is, az európai is — bizonyos tanácstalanságot mutat az ő fő 
korszakának esztendei iránt. Keletkeztek kitűnő monográfiák a korszak kiváló költőiről, de 
magáról a korszakról alig. így a viszonyítási pontok kijelölése, a világirodalmi mércék megálla
pítása, a korszerűség, az idő szerinti meghatározása is nagyon hézagos és alkalomszerű. Mi sem 
jellemzőbb e tekintetben, mint az, hogy ama két, két és fél évtized európai lírájának, mely a 
romantika elmúlására következett, s megelőzte a szimbolista-impresszionista áramlatot, egyelőre 
még egyezményesen elfogadott nevet sem tudott az irodalomtörténetírás adni. Holott igen jelentős 
lírai életművek keletkeztek ebben a szakaszban. Közülük legalább kettő olyan, mely az egész 
európai líra stílusának átalakulására is elhatározó befolyást gyakorolt : Baudelaire-é és Browning-é. 
A három vezető nyugati irodalomra meg a sajátunkra korlátozódva : Baudelaire és Leconte de 
Lisle, Storm és Meyer, Browning és Whitman korszaka ez, nálunk pedig Aranyé.

Posztromantikus korszaknak nevezték egyesek, mások meg preszimbolistának. Mondták már 
realista lírának, csökkentett realistának, félrealistának, romantikorealistának is. Nevezték klasszi- 
cizált romantikának, de tekintették a klasszicizmus romantizált föltámasztásának, folytatásának 
is. Nem immanens stílustörténeti szemlélet szentesítése, hajszolása teszi sürgetővé az elnevezést. 
Hanem az, hogy kijelöljük, aláhúzzuk általa is ama domináns elemeket, melyek jegyében a költői 
alkotásmód történetének ez a fordulója végbement. Aki a klasszicizmust a realizmus előzményének 
tekinti, s a romantikát csupán visszatartó, bár szükségszerű és gazdagító közjátéknak, az 
talán mint alapszakaszt könyvelheti el ezt a korszakot, a realista regény lírai párjaként. Aki vi
szont a romantikában látja az újkori líra máig tartó nagy fordulatát, az az előbbivel ellenkezőleg : 
megszűrő, egybeötvöző és berögzítő átmenetnek foghatja föl a romantikus és szimbolista líra 
„teremtő”, „kreatív” korszakai között.

Mindenik fölfogásban lehet igazság. De akár egyiknek, akár másiknak adunk is igazat, a célhoz, 
a korszakra jellemző alkotó módszerek megjelöléséhez még nem jutottunk közelebb. A periódus 
összehasonlító vizsgálata azonban közelebb segíthet bennünk e célhoz, s egyben kezünkbe adhat
ja az említett tanácstalanságnak s az elnevezés hiányának okát, kulcsát is.
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A korszak összehasonlító vizsgálata arról győz meg, hogy összetartó elemeik ellenére sem sza
bad azonos irányúaknak, sőt, azonos korszakbelieknek sem fölfognunk e költői életműveket. 
A romantika hanyatlása után, illetőleg az 1848-as polgári forradalmak után nagy fáziskülönbségek 
keletkeztek Európán belül, s e fáziskülönbségekkel együtt irányzatkülönbségek is.

A romantika kétségkívül azokból a szellemi, lelki, társadalmi visszahatásokból keletkezett, 
amelyekkel az európai irodalmak, művelődések és társadalmak a francia forradalomra mint a 
fölvilágosodás eszméinek következményeire és csődjére reagáltak, feleltek, ráéreztek. A romantika 
számtalan földrajzi és időrendi változatot termelt ki, de a felelő ráérzékelésnek ez az indító ténye 
közös volt valamennyiben. S ennek megfelelően közös volt az is, hogy a ráérzékelés tudati mozza
natai liberális vagy antiliberális történetbölcseleti felfogásokban nyerték el gondolati összegezései
ket. Az angol romantika felelete ugyan közvetlenül inkább az ottani ipari forradalom, tőkésedés 
és városiasodás tényeire és eszméire vonatkozott. De hisz a föllendülő és lehanyatló forradalom 
Párizsában is ezekről az eszmékről és tényekről és ezek következményeiről volt szó.

Ilyen világosan megjelölhető általános vonatkozási pont ebben a szakaszban nem volt jelen. 
Az egyes társadalmi és művelődési térségekben más-más góc szolgált a ráérzékelések vonatkozási 
pontjául. A Rajnán innen, a félig végbevitt vagy levert polgári forradalmak nyomán, a romanti
kus szabadelvűség eszmevilága, kivált fő összefogó gondolati kerete, a liberális történetbölcselet 
más megítélést nyert, mint a Rajnán túl. S így más megítélést nyert a polgári liberalizmus új 
megalapozását célzó pozitivista eszmevilág is. De a Rajnán innen is erősen eltérő térségi válto
zatok és árnyalatok jöttek létre.

A z összehason lítás tanulsága: térségi, nem zeti külön irányza tok

A lib e ra lizm u s  válsága és p o z it iv is ta  ú jraa lapozása

A leghatározottabb ráérzékelő választ Párizs adta. A forradalom lehanyatlása itt mutatta meg 
legegyneműbben értelmét. Nem külső erőszak verte le, nem is nagybirtokosi-egyházi össze
esküvés gáncsolta el, hanem maga a polgárság. így a romantikus liberalizmus csődje is s a libe
ralizmus újraalapozásának szüksége is itt vált leginkább érzékelhetővé. A pozitivizmus, a libe
ralizmus újraalapozása jelen volt ugyan már a restauráció idején is. És Lajos Fülöp esztendeiben 
— bár mint szentesített gondolkodó, egyelőre még Cousin ágált — egyre hatalmasabban tört 
előre. Az egész polgárságot azonban csak 48 után hatotta át, annak ellenére, hogy III. Napóleon 
makacsul próbálkozott vallásos-idealista irányzatok támogatásával.

Az összehasonlítás góca tehát az a francia költészet, melynek akkori korszerű fő alakja Baude
laire. Az egyes térségi irányzatok tulajdonságait tehát mindenképpen tanácsos az ő alkotómód
szerével összevetni. Ezeknek az összevetéseknek azonban semmiképpen sem szabad meggátol- 
niok, hogy az egyes térségi irányzatok jellegét ama helyi funkciók alapján is méltányoljuk, amelyet 
betöltötték. Ám a kizárólag helyi funkció alapján való méréstől óvakodnunk kell. A provinciális 
szemlélet egyik fő ösztönzője lehet ez. Az európai típusú költészeteket — térségi irányzataik elle
nére — oly közös történetű egységnek kell tekintenünk, melynek éleleméhez való viszony kétség
telenül minősíti e kortörténeti egység minden tagját. Ezért mondottuk: a helyi funkció alapján is 
kell mérnünk, meg a közös történet ű európai költészethez való viszony alapján is. Azaz a helyi 
történet s az egyetemes történet kölcsönviszonya alapján.

A k o r s z a k  lírá ján ak  gó ca  : B a u d e la ire  k ö lté s z e te

Baudelaire helyét a maga számára mindmáig nem jelölte ki megnyugtatóan a marxista irodalom- 
tudomány. A marxista esztétika lukácsi változatának egyik legsebezhetőbb irodalom tö r tén e ti  
pontja éppen a valódi szembenézés hiánya a baudelaire-i lírával. A marxista romanisztikának 
sokrétű, nehéz feladata lesz majd ez a szembenézés. Költészete megítélésének lehetséges szempont
jai közül ezúttal két olyat hozunk szóba, melyek (majdani) kidolgozásukkal a mi líránk e század- 
középi fordulójának megvilágításához is hozzásegíthetnek. Mindkettő az elidegenültséggel, az 
emberi természet az idő szerinti, ottani torzult állapotának felfogásával kapcsolatos. Az első 
Baudelaire és a pozitivizmus viszonyára irányítja a figyelmet, a második Baudelaire művészetének 
jelképhasználatát állítja előtérbe.
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Baudelaire-t mélyen áthatotta a pozitivizmus szelleme. A pozitivizmusé, mely a maga tárgyias- 
ságában, csúf mindennapiságában ragadta meg és mutatta föl az ember elidegenültségét, az ember 
természetének torzult állapotát. Az ember elidegenültségét persze már a hegeli történetfilozófia 
is kiválóan érzékelte. Az ember lényegét ez azonban csa k  szelleminek fogta föl, nem pedig emberi
nek é s  term észetin ek . Az elidegenültséget ennek megfelelően a gondolkodás történetéből származ
tatta, a gondolkodás történetének szükségszerű velejárójaként fogta fel. S így megszüntetését is 
csupán szellemi folyamatként is lehetőnek tartotta. Kivált a Hegel-tanítványoknál nyert ez a 
felfogás erős hangsúlyt. Ez a felfogás hathatósan játszott közre abban, hogy az esztétikai esz
ményítés a század első felében számtalan irodalmi csoportban hangsúlyozott alapkövetelménnyé 
lett. Végbevinni a torzulás megszüntetését a művészetben: bemutatni az emberi természetet olyan
nak, amilyen az elidegenültség lényegtorzítása nélkül volna: a hegelianizmusra épülő, a hegelianiz- 
mustól befolyásolt eszményítő kritikai rendszerek egyik vezérlő elve volt ez.

A pozitivizmus kétségtelenül magába foglalta a hegelihez hasonló (romantikus) történetfilozó
fiák kritikájának egyik fontos mozzanatát. Az embert természeti lényként fogta fel. Egyoldalúsága 
azonban, ha lehet, még nagyobb volt, mint a hegelianizmusé. Mert a pozitivizmus meg c sa k  ter
mészeti lényegűnek tekintette az ember lényét. A nembeliség történeti dialektikáját, a célkitűző, a 
célra törő, a történelmében önmagát megvalósító s önmagát folyvást újraalkotó egyetemes emberi
séghez való tartozás eszmei távlatát elutasította mint metafizikai spekulációt. így az elidegenült- 
ségnek e korra jellemző fokát, az emberi természetnek e korra jellemző torzulását tárgyilagosan 
tekintette ugyan, de ezt az állapotot kizárólagosnak vette, mint az emberi természet egyetlen 
lehetséges állapotát, mint az emberi természet örök és változtathatatlan lényegét.

Baudelaire-t mélyen áthatotta a pozitivizmus szelleme. Az emberi természet torzultságának 
tárgyias érzékelése ott van minden megnyilatkozásában. Mint az emberhez nem méltó állapot 
érzékelése, mint egy vágyott emberi lényeggel össze nem férő létmód átélése a menekülést azonban 
— bár vágyát számtalanszor kifejezte — elutasította, megvetette. Görcsösen ragaszkodott az emberi 
létnek az ö korában adott valóságához, kora valóságának realitásához. A pozitivizmus mélyen 
áthatotta : a korábban adott torzult emberi lét egyetemessé, örökké és egyetlenné növekedett az 
ő tudatában is.

Míg azonban a pozitivizmus vele egyidejű vezérképviselője, Spencer természetszerű igenléssel, 
védelmező magatartással szólt arról az emberi természetről, amely csak  természeti lényegű, — 
Baudelaire mély irtózattal, rettent keserűséggel. Spencer, majd pedig a szociál- és nacionáldar- 
winisták az emberi lényegnek csa k  természeti lényegként való felfogását megingathatatlan alap
nak tekintették. Mégpedig a természeti analógia jegyében. Az emberre és történetére is a termé
szet örök törvényei érvényesek. Élete, története tehát akkor harmonikus, ha zavartalanul, minél 
erőteljesebben érvényesülnek benne e természeti törvények. így a bellum omnium-ot, a kapita
lizmus létharcát, farkaserkölcsét, erkölcsi relativizmusát éppúgy harmóniává emelték és igazol
ták, mint az emberi természet minden történeti torzulását. A létküzdelem nem ember szabályozta, 
hanem természet meghatározta jellegét idealizálták, szemükben az emberi lényeg természeti volta 
a létharcban nyerte el kifejeződését, kiteljesülését és igazolódását.

A c sa k  szellemi emberi lényeg kibontakoztatásának romantikus-liberális teleológiája, célkép
zete helyébe náluk a természeti kiválasztódás növényi-állati létküzdelmének célképzete lépett. 
Az ember öntudattal, céltudattal alakított fejlődési harmóniájának romantikus-liberális követel
ményét „az erősebb győz” törvényének eröszakelvű természeti „harmóniája” váltotta föl.

Nem is teleológiáról volt immár szó, hanem pragmatizmusról. A természeti alakulásé, az 
ösztönlényegű lét napi továbbvitelének pragmatizmusáról hol maga a folyamat önmagáért 
való fönntartása s mindenáron való fönntartása lett és maradt a cél és az érték. A központi a 
legfőbb érték, melyből minden részérték is származik.

Baudelaire mindenkor hevesen elutasította a Haladásnak ezt a pozitivista-liberális tanát, mely 
a létharcra és a kiválasztódásra alapozott. Sűrű kirohanásai a haladás ellen, ez ellen a Haladás 
ellen szóltak. „Mi képtelenebb, mint a Haladás, mikor az ember, ahogy a mindennapi tények 
bizonyítják, mindig egyformán és ugyanúgy ember, azaz vad állapotban marad. Mit számítanak 
az erdőségek és puszták veszedelmei a civilizáció mindennapi összeütközéseihez és megrázkódta
tásaihoz képest? Akár a körúton fonja be balekját, akár az ismeretlen erdőkben ejti el zsákmányát, 
nem az örök ember, vagyis a legtökéletesebb ragadozó állat-e az ember?” (Röppentyűk 14/2).

Baudelaire és a pozitivizm us
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A létharcot és kiválasztódást, mely ott zajlott körülötte, inkább akarta az ős-bűnből származ
tatni, mintsem ebből a Haladás-felfogásból. De nem menekült vissza a romantikus-liberális 
történetfilozófiákhoz, s igazában a vallások metafizikájához is aligha. Jóllehet számtalanszor 
adta tanújelét, mennyire vonzotta ez utóbbi. A vallásoknak azonban, mondhatnánk, csak negatív, 
magyarázó elemeit tette magáévá, mindenekelőtt a bűnösség tanát. A pozitívokat, a megoldókat, 
a célkijelölőket nem. Hitt Istenben, ha vágyai kényszerítették. Főleg a büntető, a sorskijelölő 
Istenben. A  gondviselő, a könyörülő Istenben csak vágyott hinni. De vágyait mindenkor aláren
delte értelmének. Hite sohasem volt teljes és folytonos; nosztalgikus és ironikus, sóvárgó és gunyo- 
ros, hitetlen-hit volt az ő hite is; religiozitása pedig Isten nélküli vágyreligió.

Mindez azonban szorosan már nem tartozik fölvett tárgyunkhoz. Fölvett tárgyunkkal kapcso
latban leszögezhetjük: Baudelaire éppoly tárgyiasan érzékelte az emberi természet elidegenült- 
ségét, megalázó és végzetes eltorzultságát, mint a pozitivizmus jelentős gondolkodói. De míg ezek 
többnyire beleegyező igenléssel, a kiválasztódás természeti folyamata szükségszerű szakaszaként 
vették tudomásul ezt a torzultságot, ő a mély irtózat hangján szólt róla.

Ez az utóbbi kérdés, a hang kérdése azonban már átvezet bennünket második felvett problé
mánkhoz.

J e lk é p is é g  é s  m odalitás B audela ire-n á l

Baudelaire stilu sirá n yza ti h o v a ta r to zá sá ró l mindmáig nem jutott a vita nyugvópontra. Szimbo
lista, szimbolista romantikus, romantikus realista, klasszicizált romantikus — sorakoznak tar
kán a minősítések, melyek között még a klasszicizált és a szimbolikus naturalista is megtalálható. 
Javasolták azt is, tekintsük őt „előfutárnak”, „átmeneti jelenségének. Méltán tiltakoztak azonban 
ez ellen: életműve a 19. század egyik leginkább önelvű műve, stílusa a 19. század egyik legteljeseb
bé érlelt stílusa. Igaz, ez a teljessé érlelt stílus még csak egyéni stílus s nem korstílus. Előfutárnak 
nevezni ennyiben talán mégis lehet.

Vezetni, mindenesetre, a költő irányát a szimbolizmussal kapcsolatba hozó megjelölések vezet
nek. Ha azonban költészetét szembesítjük a szimbolista irá n y za t szimbólummeghatározásaival, 
származzanak ezek akár az irányzat mozgalomszerű kezdeményezőitől, akár tudós kutatóitól, 
oda sorolásának lehetősége iránt joggal támadhat kétség.

A jelképiesség aránya, súlya és hatályossága nála kétségkívül nagyobb, mint kortársai többségé
nél. A  jelképiesség azonban a nagy költészetnek mindig is egyik fő-fő eszköze és módszere volt. 
Kivált a romantika előhullámai (illetőleg a valódi deizmus tömeges megingása) óta. Az ő vonzal
mát a jelképiség iránt ezért csupán eszközkezelésnek tudatos optimalizmusából is lehetne szár
maztatni. Stíljának roppant erélye, emelkedettsége, telítettsége és fölfokozottsága mindenekelőtt 
abból következhet, hogy maximális hatásúvá lett közlő eszközök legjobb elemeit gyűjtötte egybe, a 
szóválogatástól a szintakszisig, a jelenetezéstől a metaforákig, a szóképtől a jelképig. Klasszicisz- 
tikus jellegű az ilyen optimalista eszközkezelés és módszer, — s Baudelaire eszközkezelésének 
és módszerének (részbeni) klasszicisztikusságát nem is szokás tagadni.

A romantika előtérbe állította a jelképet s a jelképies módszert. De többnyire a szubjektivizmus 
egyoldalúságával, fegyelmezetlenségével és következetlenségével használta föl. Kivált a jelképie- 
sített valóságelemek (alakok, tárgyak, gesztusok, helyzetek, cselekmények stb.) természeti tár- 
gyiasságát hagyta igen gyakran figyelmen kívül. Főleg annak következtében, hogy jóllehet már 
nem hitt metafizikát szenvelgett, s szenvelgett metafizikája allegorikus módszerűvé alacsonyította 
le jelképiségét ; vagy pedig szeszélyesen üres képzeletcsapongássá hígította föl. Hugo angyal- 
és ördöglégiói, kegyes erény- és bűn-perszonifikációi jól tanúsítják az elsőt, Brentano vagy Eichen- 
dorff tündér- és erdőromantikája a másodikat.

Baudelaire közelebb állt a jelképiesítés módszerében a klasszicista Goethéhez, mint a romanti
kához. Goethéhez, aki maga is a romantika megfegyelmezője volt. Lényegi tárgyat megragadni, 
a maga adott tárgyiasságában ábrázolni vagy kifejezni, s véle ugyanakkor lényegibbre, a lét esszen
ciáira ráutalni : — ez a goethei elv. S a baudelaire-i correspondance sokat emlegetett tételének is, 
amit azonban sohasem volna szabad a baudelaire-i illumination elvétől elválasztani, meghatározó 
eleme ez.

A  stiloptimalizmus óhaját mégsem gondoljuk Baudelaire fokozott jelképiessége forrásának. 
A goethei s a baudelaire-i jelképiesítés rokon  álta lános e sz té tik a i's ík o n , de erősen k ü lö n b ö ző  irá n yza ti  
é r te le m b e n . Baudelaire többnyire nem az emberiség nagy mítoszából, nem a már archetipikussá
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lett emberi alaphelyzetekből alkot jelképet. A romantikának és a klasszikának ezt a módszerét 
elsősorban a költő Nietzsche vitte a 19. század második felében tovább. Baudelaire többnyire kora 
(magán és napi) életének tárgyiasságukban megtartott mozzanatait jelképiesltette. Kora köz- és 
irodalmi nyelvének optimalista felhasználása mellett a modalitás fokozott érvényesítése jegyében 
érhette ezt el.

A modalitás a költészetben az a (többnyire tudatosan) kiemelt egyéni, szubjektív v iszo n y m in ő sé g , 
melynek jegyében a költő tudatában (jelzendő) tárgyához, (jelalkotó) tevékenységéhez s (jelvevő) 
közönségéhez való tevék en y  m a g a ta r tá sa  egységes tudattörténéssé összegeződik. Az a minőség, 
melynek sugalmában a mű fölhasznált semleges részjelei személyes, konkrét s irányult jelegésszé 
rendeződnek. Az a minőség, melynek értelmezéséhez a jeltudomány segítsége elengedhetetlen, 
de önmagában sohasem elég. Egyszerűbben szólva: a költő létéhez való viszonyának összefogó, 
uralkodó, minősítő, szubjektív eleme.

Ilyen viszonyminőségek természetesen a közbeszédben is mindig vannak jelen. De ott egynek 
(ösztönös vagy tudatos) kiemeltsége, dominációja rendszerint hiányzik. S hiányzik a szándékosan 
előidézett tudattörténés alakított érzékelése s irányított észlelése, is. Nicolai Hartmann, aki külö
nösen eredményesen foglalkozott a modalitás kérdéskörével, a különböző modalitások között 
rendező s kapcsoló intermodalitás fölvételét tartotta szükségesnek.

A költészetben azonban az intermodalitás a  modalitás: a kiemelt viszonyminőség az adott hely
zetben nemcsak rendező, de eg ye tlen  viszonyminőséggé lesz. S jegyében a mű nyelve ott és akkor az 
egyetlen nyelvvé. A közbeszédnek ezért nincs vagy csak igen ritkán van oly valódi, tudatosan ala
kított, költői dikciója, mely a beszéd minden hangzati elemét maga alá bírná rendelni. Jelentős 
költői mü viszont ezért elképzelhetetlen határozott, egyéni rendező dikció nélkül. Arany, midőn 
— oly sok társával egy értelemben — azt állította, legjobb alkotásainál elsőnek a mű dallama szü
letett benne meg, akkor egy-egy jellegzetes dikcióra, han gh ordozásra  gondolt. (S nem valamely nép
vagy műdal dallamára, mint ezt, különösen a népies hajlandóságúak, szerencsétlenül állítani szok
ták.) Kivált a lírára, a legösszpontosítottabb nyelvre igaz mindez. Más műfajokhoz, más szöveg
fajokhoz szokott értelmezők többnyire azért mondanak csődöt a lírában, mert a dikciós-modális 
elem központi jelentőségét nem érzékelik.

Lélektani meggondolások alapján a modális elemet életérzésként, életatmoszféraként is szokták 
jelölni. Nem szerencsésen, mert az előidézett és figyelt érzékelés és észlelés, a tevékenyen tudatos 
viszonyulás az életérzés fogalmából hiányzik. Inkább lélektani, esetleg bölcseleti fogalom, míg a 
modalitás mellettük esztétikai s nyelvi-poétikai is. Közvetítő a tudat különböző övezetei és 
rétegei között, pl. a lélektani-bölcseleti s a nyelvi-poétikai övezet között. Baudelaire-nál külö
nösen előnytelen volna ez a szócsere, a közvetítő övezet e kiejtése.

É rté k ig é n y  é s  értékh ián y

Nála a modális elem szerepe, a kiemelt viszonyminőség szerepe, mind a válogatás, mind a társí
tás és a szervezés tekintetében a szokásosnál is erősebb volt. S ez a modális elem nála lényegében 
szinte mindig ugyanaz: keserű irón ia  (és önirónia) az élettel szemben, mert hiányoznak belőle 
ama (metafizikai) értékek, miknek vágya ott ég az ember lelkében. A ki nem elégített é r té k ig é n y  s 
a ki nem iktatható érték h iá n y  ütközésének keserű iróniája az ő művei modalitásának a magva. 
Legjobb műveiben a külső tárgy (szerelem, évszakok, táj, utazás stb.) csak alkalom e modális 
elem megnyilvánítására. Lélektani tekintetben voltaképp ez a kiemelt viszonyminőség az igazi 
tárgya, szemantikai értelemben ez a modális elem az igazi jelentése a műnek.

Baudelaire fordulatot hozó jelentősége a világlíra történetében nem utolsó sorban éppen e 
váltásban s e váltás tudatos és következetes keresztülvitelében áll. A modális elem nem kísérő 
jelensége egy-egy külső tárgy poetizálásának, hanem egy-egy külső tárgy poétizálása csak alkalma, 
eszköze egy modális elem teljes lényegű megnyilvánításának.

A tárgyak, a világ jelenségei ennek az általa kiemelt viszonyminöségnek, ennek az irón ián ak  
látószögében váltak szemében oly „párhuzamokat” és „megfeleléseket” rejtő „hieroglifákká”, 
melyekből „illuminációjuk”, „átvilágításuk” által a költőnek kell e z t  a jelentést kibontania, „de- 
sifríroznia”. Mert erre  a jelentésre mutatnak át ama párhuzamok és megfelelések, mik a dolgok
ban rejlenek.

Ennek az alapviszonynak a kibontása s a dolgoknak általa való illuminációja adja meg az 
értelmét a dolgok költői felidézésének. Ő nem akar modalitás nélküli rajzot, mint a „realista”,
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„a pozitivista”, „a naturalista”. („Je veux représenter les choses telles qu’elles sont ou bien 
qu’elles seraient, en supposant que je n’existe pas” — mondja szerinte a „realista” ; „L’unvers 
sans homme’ ”. Az igazi költő ezzel szemben azt mondja : „ ,Je veux illuminer les chose avec 
mon esprit et en projeter le reflet sur les autres esprits’ ” (Összes művei J. Crepet gondozta Curio
sités esthétiques kötete 1923, 284.).

A modális elem fokozott érvényesítésének, a jelegésznek jelképpé emelésében mindenekelőtt a 
retorikai-szintaktikai elemek összpontosított felhasználása segítette a Fleurs du mal költőjét. 
Kevés dolgot vetett meg annyira, mint a romantikusok spontaneitás és inspiráció kultuszát, s a 
belőlük következő diktafon hajlamot. A valódi művésznek a matematikai fegyelmű kiszámítás, 
intellektusának ki nem hagyó, kemény napi munkája szolgál inspirációként. Mint ahogy az akro
batának ezerszer kell kockára tennie csontjait, mielőtt a nyilvánosságra lépne, úgy a művész 
számára is a napi gyakorlat az inspiráció megfelelője. (. . . „comme le saltimbaque apprenti, 
risquer de se romper mille fois les os en secret avant de danser devant le public; que l’inspiration, 
en un mot, n’est que la recompense de l’exercise quotidienne.”)

A u to m a tiz m u s  és á thason ítás

Baudelaire a leginkább s a legtudatosabban retorizált nyelvű költők sorába tartozik. Nyelvi 
optimizmusának egyik fő eszköze és eredménye éppen az, hogy a köznyelvet a város, az irodalom, 
a művelt értelmiség köznyelvét a retorizálás ezer fogásával kényszerítette emelkedetté, fölfokozottá, 
teljes telítettségűvé, határozott dikciójúvá. S a francia nyelv és irodalom hatalmas stilisztikai, főleg 
pedig retorikai hagyománya meghatványozta erőfeszítésének eredményeit.

A lírai költészet egyik fő módszere, az áthagyományozott versalkotó eszközök magához hasoní- 
tása, „deformálása” nála nem annyira a topikában, a metaforikában, a metrikában (stb.), mint 
inkább a nyelv retorikai rétegében ment végbe. S elsősorban a nyelvi automatizmusok átformálása 
körében ért el átütő eredményt. De nem azzal, hogy ezeket az automatizmusokat önkényesen 
figyelmen kívül hagyta, határaikat áthágta, hanem ellenkezőleg, éppen azáltal, hogy e nyelvi 
automatizmusokban rejlő (retorikai, logikai, lélektani stb.) törvényszerűségeket a legapróbb 
elemekig tudomásul vette s mérhetetlenül földúsította. A törvényszerűségek ily fokú összponto
sítása, a realizációja, kihasználása az automatizmusokban testet öltő napi nyelv számára egyszerűen 
elviselhetetlen volna. Rá valóban igaz a hegeli séma: megtartva haladta meg a nyelv köznapi, 
közirodalmi automatizmusait. Ezzel az így megdolgozott nyelvvel modalitásának kettős alap
eleme, az érték vágyának s az érték hiányának érzete szinte extázisig fokozódott, és ez az extázis 
szövegét majdnem minden esetben átlendítette a retorizáltság fokáról a poétizáltság fokára. 
Kezén szinte minden élethelyzet egyben vershelyzetté is változott.

J e lk é p ie s s é g  és archetip ikus je l le g

Kettős hozadékkal járt e képessége. Jellegzetesen nem archetipikus metaforikája magára öltötte 
az archetipikus jelképiesség hatóerejét. Ez az egyik, s a másik az, hogy a lírai verset addig nem ta
pasztalt módon szabadította meg az epikus keret, az allegorikus váz s a didaktikus rendező elv 
tehertételétől. Tárgyiassága legjobb verseiben a helyzetdal, az életkép, a leírás s egyéb félepikus 
társaik segítsége nélkül a nyelvi-lélektani törvények tárgyiasságában öltött testet.

Epikuma, szcenikája, jelenet- és gesztuskincse utalássá tömörödött, metaforikává változott át, 
s archetipikus-jelképies arculatot öltött. Az ipari (tőkés) társadalom érzésvilágát, a városi (tőkés) 
társadalom lélektanát, archetípuskincsét a lírában ő vetette meg. Archetípusai mítoszerejűek 
voltak — mítosz nélkül; metafizika vágyát fejezték ki — metafizika elfogadása nélkül. Szimbolista 
nem volt irányzatszerűen, de a lírai költészet jelképiességének követelményét újraformálta, és 
győzelemre vitte a tiszta líraiság jegyében. Az epika sarjasztó magvában mindig van lírikum és 
dramatikum is. A dráma indító feszültségében mindig van epikum és lírikum is. S a líra szólásra 
késztető alaphelyzetében mindig van dramatikum és lírikum is. Minél tökéletesebbre fejlett egy 
műfaji változat, egy műfaji fokozat, annál inkább érvényesül benne a megőrizve meghaladás elve. 
Baudelaire lírája az archetipikus jelképiség ez új módszerével addig szinte sohasem tapasztalt 
m ódon változtatta líraivá vershelyzetének epikumát s dramatikumát.------

A szárazföldi Európa többi országában sem a torzult emberi természet tárgyias kifejezésének 
követelménye, sem a létértékelés ironikus modalitásának ily fokú érvényesítése nem lett általá
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nossá. S nem lett általánossá a jelenségek hieroglifikusságának érzete, párhuzamot és utalást 
rejtő voltának sejtelme sem. Ezekben az országokban a romantikus liberalizmus világképe, 
a liberális történetbölcselet teleologikus, célképzetes rendező elve elég erős és hiteles maradt még 
ahhoz, hogy rendszerébe illeszkedjék be minden életmegjelenítés, életértelmezés. Kivált ott maradt 
meg erejéből és hiteléből sok, ahol nemzeti mozgalmak is támogatták. De ereje és hitele még ezeken 
a területeken is meglehetős csorbát szenvedett és megingott.

A V ilágrend h itén ek  fe d ezé k é b en  ; a k o r  ném et k ö lté s z e te  : a  qu i bene la tu it k ö lté s z e te

Legjellemzőbb e tekintetben a líra szemszögéből a német nyelvterület volt, ahol e megingást a 
költők jól érzékelték. De a Világrend s az általa biztosított fejlődéstörténeti Harmónia eszméje 
sem vesztette el szemükben hatályát. A Történelem mint Gondviselés, a Gondviselés mint Tör
ténelem tovább élt tudatukban. De a liberális teleológia megingása következtében visszahúzódtak 
mind a közéleti, mind pedig a metafizikai tárgykörtől a bensőséges napi élet, a kis élet, a qui 
bene latuit világának témái közé. Mint Thomas Mann nyomán Lukács György oly gyakran mond
ta: „a hatalomvédte bensőség” sorompói közé. Storm, Keller és Meyer a kis témák, intim érzések 
nagy költői. Baudelaire-t a bizonytalanság bizonyossága töltötte el, őket a bizonytalanság bizony
talansága. De csak oly fokon, hogy sem kínzó általános életérzésükké, sem költészetük kiemelt 
viszonyminőségévé, modális elemévé nem lett. Érzéseikben a melankólia, hangnemükben az elégia 
jellemezte őket, nem pedig a rettenet és az irónia.

A romantikus líra kifejezés- és ábrázolásmódjánál azonban biztosabb tárgyiasságot akartak ők 
is. De csak a maguk kis világának tárgyiasságához éreztek elég bizalmat, önbizalmat. Az egész 
élet baudelaire-i teljessége tabuterület maradt számukra. Elsősorban azokhoz a témákhoz, 
érzés- és állapotfajtákhoz nyúltak, melyeket már a romantika a líra körébe vont. De erősen szűr
tek: a romantika érzelmi témái közül csak azokat vitték tovább, melyeknek természetét a költői 
kifejezésben tárgyiasan megőrizhették. A tárgyiasság megőrzésének, megvalósításának eszközei 
is kötöttebbek voltak a romantika által kimunkált eszközökhöz, mindenekelőtt a líra epikusi 
keretéből adódó eszközökhöz. Főleg azokhoz, amelyeket az életkép és helyzetdal változatai 
kínáltak. Irányzatuk vershelyzeteinek száma sokkal kisebb volt, mint Baudelaire-éi ; az élet meg
lehetősen szűk területeire korlátozódott. Amaz élethelyzetekből lehet egy-egy irányzaton belül 
vershelyzet, melyek elemeit az irányzat eszközeivel poétizált világegésszé, műegésszé lehet föl
építeni. A németeket felemás kapcsolódásuk a romantikus-liberális történetfilozófiához meg
lehetősen szűk térre szorította; az egységbe szervező modális elemet, a kiemelt viszony minőséget 
pedig költészetükben ingadozóvá tette, kis hatósugárra korlátozta. Baudelaire számára viszont 
egyetemessé tágult fájdalmas, vágyódó iróniája s teljes természeti tárgyiassága jegyében szinte 
minden élethelyzet egyben vershelyzetté is válhatott.

A z  a n g o l líra  fe le le te :  B row ning szerepverse in ek  d ik c ió ja

Az angolszász világ két részében másként-másként zajlott le, s másként-másként hatott az 
irodalomra a liberalizmus válsága és pozitivista átalakulása, mint a szárazföldi Európában. A 
fölfelé ívelő Amerikában ez a válság annak ellenére, hogy polgárháború kísérte, sokkal kevésbé 
volt heves. A fehér északi lakosság liberális demokráciája az ipari városi társadalomnak még 
óriási távlatokat nyújtott. Az északiak győzelme egyben annak a liberális demokráciának a 
győzelme is volt, amely a maga empirizmusával már eleve is közelebb állott a pozitivista alapo
záshoz, mint az európai. Walt Whitmann életöröme, célbiztonsága, ha az európai fülnek tán 
kezdettől gyanúsan harsány és felszíni volt is, arról bőven meggyőzhet, hogy a liberalizmus válsága 
ott ez időben nem volt sem oly súlyos, sem oly mély.

Anglia liberalizmusának pozitivista újraalapozása pedig már jóval korábban megindult, s 
jóval inkább áthatotta a társadalom szerkezetét és tudatát, semhogy baudelaire-i megrázkódtatás
hoz vezetett volna. Egy jól prosperáló gazdaság állott mögötte, melyet a gyarmati különhaszon 
magas szinten tartott. S az állandó gyarmati kivándorlásnak meg a chartista mozgalom sikerének 
és m érsék e ltség én ek  kettős szelepei az egyensúly és a történeti szervesség látszatát biztosították 
e társadalom szerkezetének éppúgy, mint tudatváltozásainak is. A társadalom elidegenültségének, 
az emberi természet eltorzultságának az a vad kíméletensége, az a cinikus eszménytelensége, 
mely a francia irodalom előtt ez időben feltárult, itt enyhébben mutatta meg arcát. A társadalom
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kínálta reprezentatív szerepek kiüresedésére, a hivatásos etikai példamutatók hazugságára, az 
egyén elszigetelődésére, magányosságára s a munka eldologiasodására összpontosult itt a figye
lem. Azt az egyetemes kiábrándulást, aminek csúcsát Baudelaire jelentette, itt semmi esetre sem 
találni meg. Browning nagy szerep-verseinek drámái monológjaiban alkotta meg azt a magának 
prófétáló dikciót, amivel e szakasz angol költészete az elkövetkező évtizedek európai lírájának 
átformálásához hozzájárult. A társadalommal szemben a történelemre apelláló erkölcsi szerepek, 
a társadalom nélküli történetiség légüres terében megformált s jelképiessé emelt etikai-lélektani 
szerepek dikciója ez. A gőggel vállalt kényszerű magánbeszéd öngerjesztő dikciója.

N e m z e t i  kü lö n irá n yza t és eu ró p a i tá v la t

A liberalizmus válságkorának hazai költészetétől azonban az angolszász világ ekkori újszerű 
költészete távol állt. Tényszerűen korán tudomást vettek ugyan mind Browningról, mind Whitman- 
ról, de a tudomásulvételt nem követte egyben befogadás is. Mint ahogy nem követte Baudelaire 
esetében sem. S voltaképp nem követte Storm, Meyer és Keller esetében sem. S ez ismét azt bizo
nyítja, hogy az európai líra a romantika utáni évtizedekben nagyfokú térségi elkülönüléseken és 
fáziseltolódásokon ment át, nemzeti irányzatokra bomlott.

A  térségi-nemzeti elkülönülésnek megfelelően, az egyes nemzeti költészettörténeteken belül, 
tehát reálisan jöttek létre külön elnevezések. A németek lírájuk e korszakát is p o é tik u s  re a liz 
m u sn a k  nevezik, akárcsak prózájukat; mi a magunkét n ép iesség n ek , az angolok az övékét, jobb 
híján, k ö z é p s ő  viktoriánus k o r s za k n a k . Ezek az elnevezések magukban nem rejtenek veszélyt 
akkor, ha nem gátolják az európai együttlátást.

Az egyes térségek irányzatai igen fontos helyi szerepet tölthettek be, feladatot oldhattak meg, — 
az európai típusú világlíra fejlődésében mégis bizonyos esztétikai értékrangsor állott elő e térségi 
irányzatok között. A helyi funkcionalitás elve az egyetemes tudatfejlődésnek ezúttal is kellett 
hogy engedjen. Azok a térségi irányzatok jártak az élen, melyek az egyetemes tudatfejlődés leg
sürgetőbb kérdésével, a civilizáció válságával, a humánum nélküli civilizáció elhatalmasodásával, 
a liberális világkép széthullásával s pozitivista újraalkotásának következményeivel legmélyebben 
néztek szembe.

A  liberalizmus válságáról, a liberális világkép átalakulásáról a magyar irodalom jelentős kép
viselői közül hárman vettek nagy gondolati és érzelmi mélységgel tudomást: Kemény, Madách 
és Arany. Ez egyben annyit is jelent, hogy a liberális világkép válságélményével induló amaz 
európai lírának, melynek Baudelaire a magnus parens-e, első hazai képviselője Arany volt. S 
csakugyan, legjobb lírai versei közül, kivált az 50-es 60-as években, nagy azoknak a száma, 
amelyekben e világképomlás válságát, konfliktusait fejezte ki (Kertben, Visszatekintés, Évek, ti 
még jövendő évek; Az örök zsidó, Balzsamcsepp stb.). Baudelaire-i fordulatot nem hozott ugyan 
ezekkelja verseivel sem, de líránk fordulói között egyike a legnagyobb hatásúaknak az övé volt.

BÉLÁDI|M!KLÓS

J e l e n t é s  egy 'í ró ró l
(Arcképvázlat Mészöly Miklósról)

A mai irodalomban Mészöly Miklósnak különlegesen nehéz helyzet az osztályrésze. Szűk ír óikor 
nagyra értékeli munkáját, a legutóbbi egy-két esztendőben a kritika is elismerte; a S a u lü s t, a 
P o n to s  tö r té n e te k e t egyenesen dicsérte, sok helyütt azonban viszolygással, vagy épp elutasítással 
fogadják a nevét. Ma ugyanúgy, mint tíz esztendővel ezelőtt. Ismerünk súlyosan latbaeső véle
ményt, miszerint műveit csupán inyenckedő sznobok csemegézik ; de azt is leírták már róla, hogy 
az új magyar próza legtöbb művészi kockázatot vállaló újító előőrséhez tartozik. Könyvei ritkán 
jelennek meg, amiben egyaránt része van kiadói fenntartásoknak, de annak is, hogy aggályos 
műgonddal dolgozik, írást nehezen ad ki a kezéből; novellát, regényt már-már költőkre jellemző 
pontossággal szerkeszt.
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Több meggondolás indokolj' ,hogy a szélsőséges vélemények kereszttüzében álló írók művét 
az iroda lom történ e ti k r i t ik a  módszerével közelítsük meg. E z  a módszer egy-kéi ponton talán 
hozzásegíthet a jobb megértéshez, mert a müvek világát az írói fejlődésrajzba ágyazottan próbálja 
földeríteni. Az e lem zést igyekszik összekötni a tö r tén e ti szemponttal: az önmagában létező és 
csak-önmagából-megérthető mű érvényességét a honnan —hová  másik szintjéről is szemügyre 
venni.

Ez a vázlat nem egyébre, csupán arra törekszik, hogy Mészöly művének egyfajta értelmezésére 
a já n la to t tegyen.

É le tra jz  h e lye tt

Közelebb járt a negyvenedik évéhez, mint a harminchoz, amidőn első vállalható kötete (S ö té t  
je le k ,  1957) megjelent. Mindaddig egy szűkebb körben hangzott ismerősen a neve, noha első 
novelláját (B rid zs  és n yú l) még 1943-ban közölte a Sorsunk; Pécsett novellásfüzetét adta ki a 
Batsányi Társaság (V a d v iz e k , 1948); néhány év múltán mesekötete látott napvilágot (H é ta lvó  
p u tto n y o csk a , 1955). Ezek a dátumok is érzékeltetik: tehetségéhez méltó alkotása sokáig váratott 
magára. Mészöly Miklós útja a magyar irodalom háborús nemzedékének sorsát példázhatja. 
Sokan hajlamosak rá, hogy ezt a tényt a megrendüléssel és a szenvedéssel úgy azonosítsák, hogy 
a háborút követő évekre, sőt évtizedekre is kiterjesszék társadalmat megnyomorító hatását. 
Ebbe már egyszer-egyszer legendateremtés is belejátszik, Mészöly írásaiban nyomát sem leljük 
az efféle átstilizálásnak. Alaposan kivette pedig a részét katonaságból, szökésből, büntetőszázad
ból, hadifogságból. A háború neki is az egyik legmegrendítőbb erkölcsi élményt jelentette, de 
azon igyekezett, hogy mindazt, ami akkor történt, helyére tegye, azaz múltként kezelje. Nem 
tűrte, hogy lidércnyomásként telepedjen rá, szabadulni akart tőle.

A háborús nemzedékhez tartozás Mészöly esetében tehát időbeli megjelölés, annak a generáció
nak a tagja, mely első műveivel a negyvenes évek közepén lépett az irodalomba.

A háború utáni társadalmi átrendeződés, a régi keretek föllazulása még az írójelöltek előtt is 
megcsillantotta a nem irodalmi pályák lehetőségét. Mészöly nem élt benne az irodalmi életben, 
vidéken lakott, szép dunántúli dombvidéken, ahol kultúra és szőlő egyformán megtermett, ahhoz 
mindkettőből elegendő, hogy az itt eltölthető élet vonzó is legyen. Érdekes, hogy ez a világ — az 
í g y  é ltün k  Pannóniában  című kitűnő korfestő regényben megrajzolt életforma szekszárdi módosu
lása — alig tűnik föl írásaiban. Mészöly egy ideig benne élt ebben a világban, majd kiszakadt 
belőle, s irodalmi témaként sem értékesítette; szociológiai érdekesség, emberi rezervátum maradt 
számára.

Lassan, nehezen találta meg a hangját, mert az íróságot nem úgy képzelte, ahogy azt nálunk 
a prózaírótól hagyományosan elvárták. Kezdettől látszott, hogy az írást mindenekfölött önkife
jezésnek szánja; saját problémáit akarja a papírlap előtt tisztázni. A kor az effajta törekvéseket 
nem támogatta, gyanakodva figyelte; az irodalomtól társadalmi híradást, történelmi dokumentu
mot várt, egy régtől esedékes nagy fordulat hiteles megörökítését. Teljes joggal egyébként; 
bár ezt az időszerű kívánalmat már nem sokkal 1945 után szűkítő, kizárólagossá törekvő szemlélet 
zavarta meg, majd torzította egyre nehezebben vállalhatóvá. Mégis, gondjai időszerűtlen magán
ügynek tetszettek. Irodalmi kötődés nélkül állt a világban, első kötetét észrevették, sikert nem 
aratott vele. A társadalmi feladatokat vállaló irodalomhoz nem vonzódott. Novellái alapján 
az Üjhold köréhez állt legközelebb, írása azonban ott sem jelent meg. Különben is az Űjhold 
törzsgárdáját, programját, esztétikáját együttesen, nemzedéki megnyilatkozásként nagyon ked
vezőtlenül fogadta a kritikai közvélemény; inkább egyéni jelentkezéseket üdvözölt és méltányolt, 
Pilinszkyét, Nemes Nagyét. Egyik novellájában szerepel egy háborúban fölszedett tüzérségi szak- 
kifejezés: hangelnyelő holttér. Első füzete után nem sokkal ilyen holttérbe került, egy évtizedre. 
S azután is az újrakezdést már egyéni hangon bejelentő S ö té t  je l e k  után is majdnem egy évtized 
pergett le, míg regénye — a párizsi kiadást követően — a hazai olvasókhoz eljutott. S a pálya
nyitó B ridzs és nyulal húsz esztendő elteltével követte az új magyar irodalom egyik legjobb novel
lája, a Jelen tés ö t egérről.

Mészölynek — és nemzedéktársai közül többeknek — meg kellett ismernie az irodalom eleven 
életéből kiszorult alkotók magány érzését, evvel együtt azonban a dilemmáját is. Javára írhatjuk, 
hogy helyzetének épp alkotói nehézségeivel tudott önstilizálás nélkül szembenézni. írói önélet
rajza azzal a feszültséggel is jellemezhető, hogy nemcsak a megszólalhatás jogáért kellett — né
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melykor reménytelennek tetsző — küzdelmet folytatnia. Hanem azért is : meg tud-e úgy szólalni, 
ahogyan egyre növekvő igényei megkövetelték tőle. Ezért is nyúlt prózaírónál szokatlanul hosszú
ra „indulása”. A kritika nem észlelte a belső küzdelmet; eszméiből kiragadott néhányat, azokkal 
vitázott; a művek teljes világa előtt meglehetős értetlenséggel állott. Három legutóbbi kötete 
(J e le n té s  ö t  egérről, 1967; Sau lus, 1968; P o n to s  tö rtén e tek , ú tk ö zb en , 1970) hozta meg számára 
a régtől esedékes elismerést.

J e lk é p  é s  tá rg y ia ssá g

Novelláiban a magányosság, egyéni lét-érzékelés, közérzet-elemzés írójának mutatkozik. 
Hőseit nem társadalmi erőtérben, hanem kis közösségek néha szándékoltan szűkített körében, 
vagy ellenkezőleg, szédítő tágasság kereteiben helyezi el (B a lk o n  é s  je g e n y é k  és M a g a s isk o la ) . 
Az alaphangulat gyakran a megmagyarázhatatlan szorongás; rossz sejtelem szivárog szét a no
vellarészletekben, amit a befejezés váratlan fordulata tölt meg utólagos értelemmel. De az is 
gyakori, hogy a fölcsigázott várakozással ellentétben, végül semmi sem történik, semmi sem oldó
dik meg, mert megoldást nyújtó magyarázat nem is lehetséges.

Mészöly effajta novelláiban alig mozdul cselekmény, történetük sovány, gyakran banális, 
esetleg kihívóan semmitmondó. Elsorvadt bennük a hagyományosabb szabású elbeszélés éltetője: 
az életfolyamatot érzékeltető és közvetítő rétegzettség, amely egyszerit és általánost, belső és külső 
világot természetes fokozatossággal kapcsol össze. A novellák kihívó módon jelentéktelenségük
kel tüntetnek. A H árom  b u rg o n y a b o g á rb a n  például mindössze annyi történik, hogy egy autó
kísérő munkás a havas tájon vadászni indul, majd eltéved, és nem talál vissza a házba. A B alkon  
é s  je g e n y é k b e n  nincs is cselekmény, inkább hangulatmozaikokból rakodik össze. Egy házaspár 
nyaranta a lakás balkonján időzik, átlátnak szomszédaik egyszerű életére, ahol a hétköznapi 
vegetációt mi sem zavarja. A balkonon egyszer megjelenik egy nagy lepke; a férfi megpróbálja 
agyonütni; félelem és viszolygás tölti el. A T ragédiában  férfi és nő erkölcsről, emberségről vitat
kozik; rendőrök érkeznek, a férfit elviszik. Utóbb kiderül, tévedés történt, a letartóztatás jog
talanul esett, a férfi pár nap múltán hazatér.

Egy-egy részlet, az írói szándéknak megfelelően, legtöbbször majdnem semmiségeket közvetít 
— együttesen mégis feszültséggel telítődnek, a novella egészében megsúlyosodnak. A banális 
történetből je lk é p sze rü  hangulati é r te le m  bomlik ki. Csak jelképszerű, mert a novellák nem szim
bólumok, még megközelítő egyértelműséggel sem „fordíthatók le”. És csak hangulati értékű 
jelzést adnak, mert minden írói magyarázatot, reflexiót mellőznek. Látszik, hogy Mészöly nem
csak a puszta értelmi beláttatás erejében nem bízik; a körülményeskedő, részletező elbeszélés is 
idegen tőle. Ezért van szüksége a hangulat, vagy ahogy ő nevezi : az a tm o szfé ra  beszédes, de nem 
oly parancsolóan rávezető módszerü sugalmazására. N a p ló je g y ze te ib e n  írja — „az atmoszféra 
túl van a tárgyias rögzíthetőség határán” . Az atmoszférának ez a hangsúlyos szerepe — még 
látni fogjuk — szoros kapcsolatban áll Mészöly világlátásával és — értelmezésével.

Mészöly a banalitás újszerű értelmezésével kilép a magyar novella megszokott világából. 
Azáltal is, hogy kihasználja az önkényes szerkezet kínálta előnyöket. Novelláiban a részletek 
nem a magától értetődő logika közvetlenségével fűződnek egymáshoz. Az írói figyelem ide-oda 
kalandozik ; a tárgyi világ leírását váratlanul a legbensőbb lélekrezdülések rajza követi, az apró
lékoskodóan szabatos környezettanulmányt titok lebegi körül. Az önkényesség nemcsak abban 
mutatkozik meg, hogy az írói figyelem ide-oda vibrál közeli és távoli, életteli és elvont között. 
Még inkább abban, hogy a részletek között nem világosodik meg azonnal az okozati kapcsolat. 
Mintha az író élet-mozaikokat rakosgatna egymás mellé, minden előzetes terv nélkül. Fölösleges 
azonban bizonygatni, hogy nagyon is átgondolt tervszerűség húzódik meg a szerkezeti önkényesség 
mögött. E szerkesztésmódban is a novellák világvíziója, úgy is mondhatnánk : ontológiai értelme 
világosodik meg. A banalitás és szerkezeti önkényesség ugyanis azt sugallja, hogy az egyéni 
sors mindennapi és véletlen helyzetei elrendelten érintkeznek a külvilág embertől függetlennek és 
fölfoghatatlannak tetsző törvényeivel. Mészöly ezt a „fölfoghatatlanságot” igyekszik a S ö té t  je le k  
novelláiban és A z  a tlé ta  halá la  című regényében megközelíteni, a hangulat-mozaikokkal érzékel
tetni; élővé, azaz mégis megfoghatóvá tenni. Történetei ezért vilióznak a hétköznapiság és a 
metafizika tartománya között.

Mészöly azzal nehezíti a helyzetét, hogy az irói szereptől elválaszthatatlannak tartja a bölcseleti 
igényt is, noha jól tudja, hogy az irodalom és a művészet hajdani teljességét, embermagyarázatának
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egyetemességét visszaidézni, napjainkban megszólaltatni már úgyszólván lehetetlen. De úgy véli, 
az írói helyzet paradoxona éppen ez: olyanra kell törekedni, ami elérhetetlen, ám ennek tudatában 
sem a lemondást — a részletekben elmerülés önáltató nyugalmát — , hanem a megújuló küzdelmet 
kell választani az egészért.

Ennek az erőfeszítésnek jegyében születtek a transzcendenciára és hitre, mint végső nyilván
valóságokra hivatkozó novellái. Mészöly sokáig bízott a metafizikai feltevések megnevező erejé
ben, az élet elfedett dimenzióit idéző tartalmasságában. Az efféle novellákban azonban hiába 
keressük a metafizikára való egyértelmű fogalmi utalást. Odavetett mondatokból és célzatosságot 
rejtő részletekből áll össze az író víziójának nehezen kibogozható rendszere. „A legtöbb, amire 
vállalkozhatunk: világosan megírni a homályt”— vallja meg N a p ló jeg y ze te ib en , s ezzel azt is 
elárulja, hogy a transzcendens ráhallásokat éppúgy egyik megközelítési módnak tekinti, mint 
például a lélektani tanulmányokat. Az irracionálisnak mindenesetre nagy fontosságot tulajdonít; 
a S ö té t  je le k  több novellája szerint a hétköznapok tapinthatóan valóságos jelenségei összefonód
nak az irracionálissal (A  m u la sz tá s , B alkon  és je g e n y é k ) ,  ezt — úgymond — bárki észreveheti, 
amint leveti magáról a gyakorlatias racionalizmus előítéleteit.

A cselekményes történetet elsorvasztó vagy elpárologtató novellák a korhangulat elemeivel 
fölruházott lélekállapot rajzára helyezik a hangsúlyt ( A  m u la sz tá s , B alkon és je g e n y é k , A  tra g éd ia , 
A z  á rn yék , T a lá lk o zá s ) . Ezek az írások szántszándékkal hárítják el a társadalmi környezet széle
sebb körű ábrázolását; legfeljebb utalnak rá, de oly módon, hogy ez az utalás más tér- és idő
koordinátában is elhelyezhető legyen. Észrevehető például, hogy a T ragédiában a z  időkeret mellé
kes szerepet játszik, a házaspár kis drámája köti le az író figyelmét; annál is inkább, mert ez a 
„kis tragédia” a világ tragédiája. Ugyanis a létezés egyik, Mészöly szemében lényegi képtelenségét : 
ember és hatalom összeütközését fedi föl. A kisvilág és fenyegető külvilág összeütközéséből fő
ként az érdekli, hogyan hat vissza ez a konfliktus az egyéni sorsra. (Ez a témája két drámájának, 
az A b la k m o só nak és a B u n kern ak  is.) Másik változatot képvisel A z  árn yék . Olyan ez a novella, 
mint egy szorongásos álom, mint Chirico „metafizikai tájképeinek”, O la sz  te re in e k  éles fénnyel 
megvilágított sík felületei, idomai, tornyai, amelyekre helyenként mértanian precíz árnyék borul. 
Pontos, hideg és borzadályos világ a Chiricoé; Mészöly novellájából is ilyen hangulat árad, szinte 
önkéntelen szöveges illusztráció az olasz festő képeihez. Teljes objektivitás és teljes szubjektivitás 
vegyül össze a novella szorongásos álomképében. Mert hogy álomról van szó, afelől nem lehet 
kétségünk, még az sem zavarhat meg, hogy a részletek a lehető legaprólékosabb valószínűséggel 
idéznek párbeszédet, mozdulatot, tárgyi környezetet. Még az erdélyi havasokban töltött idő 
emlékfoszlányai is föltűnnek benne. De aztán a rét közepén egyszerre tó keletkezik, közepén 
szigettel, nincs rajta se fa, se növényzet, valahonnan mégis árnyék hull rá. „A férfi szeretett ját
szani az iszonyattal” — olvassuk a novella elején; ott még gyanútlanul. Majd eltűnik a semmiből 
keletkezett tó a szigettel, s mire az állatok elvonulnak, a férfi felakasztja magát. Mindenki „csak 
maga mérheti ki a büntetését” — ilyen mondatot is találunk a novellában. S az ilyen odavetett- 
nek tetsző, de nagyon is megfontoltan elhelyezett sorok jelzik, hogy a novella nem játékos álom
vízió, hanem része egy tudatosan épített életszemléletnek.

A két novellás kötet eddig emlegetett darabjaira pontosan ráillik a N a p ló jeg yze tek  előbb idézett 
mondatának akart-akaratlan önjellemzése: „a legtöbb, amire vállalkozhatunk : világosan megírni 
a homályt.” Érdemes lesz épp ennél a provokáló mondatnál, rövid kitérővel visszautalni a Vad
v iz e k re , a fiatalkori novellák vékony füzetére. A korai s ma már alighanem az író által is csak 
részben vállalt novellák még föltűnő irodalmiassággal hódoltak az irracionálisnak, keresték a 
homályt és a titokzatost. Egy iskolaudvar vagy egy diákkirándulás csodával és borzongató 
titokkal telítődött; a vallást éppúgy, mint a legérzékibb testiséget misztikum itatta át, a hétköz
napi események minduntalan jelképessé tágultak. A borongós lírai hangulatok, jelképpé terebélye
sedő káprázatok távolabbról Krúdy álomvilágára, közelebbről a „harmadik nemzedék” csoda
kultuszára emlékeztettek. A látomás és a jelkép ezekben a novellákban még nem épült össze szer
vesen a történet magvát alkotó élménnyel, azt inkább csak díszítette, „művészivé” finomította. 
Azért kellett mindezt röviden szóba hozni, mert ennek az irodalmiasságnak imitt-amott későbbi 
novelláiban is nyomát találhatjuk. Visszatér ritkábban az írói kiforratlanság jeleként, gyakrab
ban az irracionális elemek programszerű eltúlzása miatt A  m u la sz tá s , A stig lic . B alkon  é s  je g e n y é k  
című elbeszélésében.

Nem is szorul bővebb magyarázatra, annyira nyilvánvaló, hogy a S ö té t je le k  és a J e le n té s  ö t  
eg érrő l novelláiban az irracionalizmus nem díszítőelem, szerepe egészen más. Mészölyt a S ö té t
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je le k  megjelenésekor, majd később az A blakm osó  és A z  a t lé ta  h a lá la  közzététele idején gyakran 
érte az elparentálással fölérő kritikai megrovás: összespekulálja a homályt, hogy élményhiányát 
leplezze; készakarva választ „időtlen” témát, hogy elhárítsa magától a számonkérést. Meg kell 
adni, hogy ebből az ítélkezésből annyi — s mindössze annyi — igaz is volt, hogy Mészöly néha 
már valóban kereste a homályt, az irracionálisán sejtelemszerűt; túl sokat bízott a rejtjelességre, 
s eközben néha nemcsak fiatalkori, hanem érettebb novelláiban is hangja modorossá, titokzatos- 
kodóvá vált. De nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Mészölynek ezek a novellái az ötvenes 
években keletkeztek, regényét meg a hatvanas évek elején írta. Vagyis elsők között próbálkozott 
a magyar elbeszélés határainak kitágításával; az irreális, groteszk, abszurd elemek fölhasználásá
val; egy jelentésekkel, utalásokkal, telített, összetett ábrázolási módszer kikísérletezésével. Ezért 
is találunk mind a két novellás kötetében a megszokottnál több „kísérleti darabot”.

A tapasztalaton túlinak és a lélek mélyrétegeinek kutatása szembefordulást is jelzett a „tár
sadalmi pragmatizmussal”. Éles rajzolatú ábrázolás, tér—idő megnevező erejű rajza helyett az 
elmosódott körvonalú téma, az időtlenített szorongásosság, a sorsszerűén lecsapó véletlen e 
pragmatizmus elleni tiltakozást fejezte ki. S ez a tiltakozás korántsem csak az ötvenes évek eleje 
politikai gyakorlatának szólt. Jól szemlélteti ezt A  stig lic  című elbeszélés, amely „apró és kibogoz
hatatlan részleteivel”, a történet felszínén futkosó „nyugtalanító lidérclángocska” keltette hangu
latával az emberi kapcsolatok bonyodalmaira is fényt vet. Ezt figyelembe véve mondhatjuk, hogy 
Mészöly hősei az általános emberi sors és az ötvenes évek eleje társadalmi helyzetének kettős 
szorításában élnek; legtöbbször vergődve, némelykor pusztulásba zuhanó elveszettség érzülettel. 
S így az is érthető, hogy a transzcendencia és a mélylélektan, szemben a gyakorlatias életma- 
gyarázatú anekdotikus realizmussal, egyszerre ígért számára egyéni függetlenséget és szellemi 
tágasságot. Az empírián túli világ a gondolati kalandozás csodaföldjének igézetével telítődött.

Első pillantásra talán fölfejthetetlen talánynak tetszik, hogy novelláinak másik rétegét épp a 
megvilágító, néven nevező tárgyiasságról, szabatos leírásokról ismerjük föl. De tekintsünk rá 
elfogulatlanul, s belátjuk: semmi rejtély nincs ebben a hasadásban, hanem nagyon is logikus kö
vetkezmény. Mészöly vállalta a jelképes lélektani novellát, elmerült világában, kísérletezett lehető
ségeivel, próbálta határait kitapogatni. Fiatalkorában errefelé indult el, s erre ösztönözte Camus, 
a legújabb francia és német próza megismerése is. De némelykor teherként nehezedett rá, szük
ségszerű homályát végül feszélyezőnek érezte, hiszen ez a formavilág, szándéka ellenére „előkelő 
elszigeteltségbe” zárta. Annak a fölényes szemlélő dőnek a magatartását erőltette rá, ki elvont 
tépelődései magasáról figyeli a súlyos társadalmi és nemzeti gondok hínárjában lélekszakadásig 
küzdő irók munkáját. S az is bizonyos, hogy a homályt nem mindig lehet világosan megírni.

A mindenkit így vagy úgy érintő kérdésekről nyílt tényszerűséggel beszélni: Mészöly számára 
is az alkotás boldogító önigazolását hozhatta el. S a metafizika egyoldalúsága, a misztikus jelzések 
illúziós világon-kívülisége helyett szorosabb összetartozást az emberi közösséggel és kapcso
lódást ahhoz a kisebbhez is, amelynek történelmét, kultúráját és nyelvét ugyanúgy vallja magáé
nak — tehát a segítőkészség fegyelmével —, mint a társadalmi harcokban elkötelezett kortársai.

Ez a — bujkáló lírával erezett — tárgyiasság fölszívta az atmoszféra novellák egyedi jelenséget 
és elvont szemléletet egyesítő módszerének némely elemét is. Ezért van, hogy a leírás nem reked 
meg a csupasz tények rögzítésének szintjén. Tárgyias novellái is egzisztenciális értelemben tudnak 
jelentéshordozóvá sűrűsödni. Nem egyszerűen rögzítik, „leírják”, hanem a hétköznapi jelensége
ket összetetten értelmezve „tetten érik” a világot. Ez a tettenérés válik Mészöly hatvanas években 
írott novelláinak, regényeinek fő témájává. Ütját tehát úgy is vázolhatnánk, hogy az ötvenes évek 
műveit jelkép, álom, szorongásos lélekrajz határozta meg, míg a hatvanas évekre egyre inkább, fo
kozatosan a tárgyszerű rajz nyomta rá bélyegét. Persze csak megszorításokkal érvényes ez az 
időbeli elválasztóvonal. Az 1956-os dátumot viselő M a g a s is k o la  tárgyszerű elbeszélés, a későbbit, 
A z  a t lé ta  h a lá lá t viszont átszövik a parabola talányos elemei is. Helyes tehát, ha a fönti mondatot 
úgy értelmezzük, hogy művében egyre nagyobb helyet kér az írói szemlélet módosulását jelző 
pontos tárgyleírás, esztétikai következményeivel együtt.

Ezek a novellák ( Á lla tfo rg a lm in á l, T eréz k rón iká ja , F ilm  a z  E m kénél, T ö rtén e t) és a P o n to s  
tö r té n e te k ,  ú tközben  című regény visszaiktatják jogaiba a cselekményt, a szereplőket nem képlet- 
szerűen, hanem cselekvésben feltáruló vonásaik felől rajzolják és időnek, térnek meghatározható 
pontjához kötődnek. A háború emlékeit, az elmúlt esztendők eseményeit idézik; a tárgyiasság 
mindenekelőtt tehát a téma körüljárhatóságát jelenti. Mészöly emberiesség elve, belátása és rész
vétetikája is ezekben a novellákban kezd nemcsak illúziótlan, de egyszersmind történeti jelleget
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ölteni. Mészölynek nem volt elszámolnivalója a sematizmussal, nem volt arra szüksége, hogy a 
sémákat elbeszélő szépirodalom helyébe a tények nyelvén beszélő dokumentumirodalom igaz
ságait állítsa. A tények, s csak a tények új, nyomatékos szerepe nyilván azzal magyarázható, 
hogy a „szür-naturalista” elbeszélő módszerben az igazságmegközelítés új lehetőségét találta 
meg. Az elvont teorémákba oly szívesen belefeledkező modern világirodalom is újra érdeklődést 
mutat a tények iránt, — s ennek az érdeklődésnek a magyar prózairodalomban különös hangsúlya 
lehet, ha a szociográfiai irodalom merőben más jellegű ténykultuszára gondolunk. A szociográfiai 
szépirodalom is tényeket hord össze, a tények igazsága, újszerűsége avatja izgalmassá, fölfedező 
erejűvé. A szociográfia azonban annál jobb, minél megbízhatóbban jár körül egyetlen, viszonylag 
szűk életdarabot,- akkor hiteles, ha egy meghatározott, földrajzilag és szociológiailag körülírható 
világban végez mélyfúrást. Ezzel szemben a tárgyiasság, ahogy ma nevezik, tényirodalom, 
nem kötelezi el magát az „itt és most” tényeinek szabatos föltérképezése mellett, esetleg még olyan 
lélektani motivációs újrateremtés mellett sem, mint Capote H id eg vérre l című regényében teszi. 
Létezik a tényirodalomnak egy másik ága, amely a „nouveau roman” eljárásaihoz hasonlóan 
rész és egész, dokumentum és szabad írói alakítás között próbál újfajta egyensúlyt teremteni. 
Megőrzi a dokumentum nyers, egyszeri tényeit, de úgy gazdálkodik velük, azaz úgy válogat kö
zöttük, majd oly módon csoportosítja őket, hogy egyszeri és általános szüntelenül egybevillan
jon, közbeiktatott közvetítők nélkül. A hagyományosabb szabású realizmusban — Lukács György 
esztétikájából tudjuk — a konkrét és az általános a típusban lelt szintézisre. Egy személyben, aki 
magában hordja a legegyénibben individuálisát és a korra jellemző történetileg általánost. Az új 
próza egyik kísérlete éppen arra megy, hogy a hősteremtés előítélettel terhelt fikcióját megkerülje, 
és magában az „anyagban” találjon meg minden szintet: egyénit, különöst, általánost.

Mészöly már a M a g a s i s k o lá d  ebbe az irányba tapogatózott, nagy sikerrel. A M a g a s isk o la  
egyik legszerencsésebb találata; teljesen egyéniségére szabott elbeszélése. Egy célszerűen berende
zett üzemről szól, ahol az emberi cselekvés, sőt létezés néhány alapvonása úgy figyelhető meg és 
vizsgálható, mint egy mikroszkóp tárgylemezén. S ugyanakkor ez a kísérletezésre alkalmas terep 
nem laboratóriumban található: a természet része, egy beláthatatlanul tágas, se nem vad, se nem 
szép pusztán fekszik, távol a civilizációtól. A solymásztelep lakói „barbár otthoniassággal” 
tevékenykednek ebben a környezetben; mindent egyetlen célnak: az idomítás ősi rítusának ren
delnek alá. A rezervátumszerű állapotban megőrzött természet és a sólymok begyakoroltatásának 
hasznossági elvei szerint működő telep, — olyan kettősség ez, mely fölgyújtotta Mészöly képzele
tét. A természet vegetációja és az ember alkotta gépies rend a létezés egyik állapotát nagyította 
ki előtte. A sólymokat, ezeket a mítoszból, történelemből, királyi vadászatokról előröpülő mada
rakat a tervszerű munka gépiességébe fogják, és a telepvezető mániákus idomítói fegyelme nemcsak 
a madarakat tartja előírásszerű rövid pórázon: maguk az idomítók is idomulni kényszerülnek. 
„A szíj a keret, a rend, a biztonság” — ez nemcsak a sólymokra áll; arra is, aki a szíjat fogja. 
A pusztai településen kivételes fegyelem uralkodik; a kinti világ az ittenihez képest anarchiában 
hányódónak látszik. Ez a fegyelem függésrendszert hoz létre, alárendeltséget tesz kötelezővé, 
s a tökéletesen mozgó gépezethez, az idomítás bonyolult ceremóniájához képest maga a cél: a 
sólymok begyakoroltatása, elenyészően csekélynek, sőt értelmetlennek látszik. A telep gépezete 
Lilik mániákus akarata szerint szinte önmagáért valóan forog: pontos szabályok szerint, fegyel
mezetten, — értelmetlenül és kegyetlen módon. Ez riasztja el az odaérkező idegent, aki mind több 
viszolygással figyelte az előtte föltáruló világot.

A M a g a sisk o la  történetét a puszta izzó ege világítja át, a J e len tés ö t  eg érrő l színtere egy szűk 
és sötét kamra; polcok, ládák labirintusa. Sokan idézték már Németh Andor szellemes megfigye
lését arról, hogyan indították a múlt századi orosz regények a cselekményt: 18 . . .  egy napján 
N. kormányzósági város vendégfogadója előtt stb. — abban a stílusban, ahogyan a H o lt le lk e k  is 
kezdődik. A Jelen tés első sorai nagyon jellemzően fejezik ki, mi minden változott meg az irodalom
ban és az irodalom anyagában, egyszersmind a magyar próza világlátásában. Nem is kell egyéb
ként ilyen messze nyúlnunk példáért: Nagy Lajos egértörténetére (E g e re k )  gondolva, pontosan 
érzékelhetjük, mit adott az elbeszélés számára a sűrítő elvonatkoztatás. S mit adott a magyar 
novellának az Ö t egér. Az a személytelenség, amit a kezdő sorok árasztanak, később, a történet 
folyamán, a részvétlenséggel párosul. Az egerek kálváriája és biztos pusztulásra ítéltetése a teljes 
kiszolgáltatottság képzetét ébreszti az olvasóban, s lehetetlen nem arra gondolni, hogy Mészöly 
ebben a novella-mesterműben az egerek sorsán, elhullásán át az életnek egyik létező megnyilat
kozási módját: az élő iránti közönyét fogalmazta meg. A névtelen tragédiát: nem a meghalást,
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hanem az elhullást. Ennek a novellának helye lesz egy mindenkori magyar elbeszélésantológiában : 
a rövidre fogott történet, a pontosságával telibe találó stílus, az önmagában semmitmondó cselek
ményt az egyetemes jelentéssel összevillantó módszer, a modern novella egyik formaváltozatát 
állítja elénk. Ha más nem, ez az egyetlen rövid írás is bizonyítja Mészöly kísérleteinek jogosult
ságát s nem kevésbé eredményességét.

A T e r é z  k ró n ik á ja  című elbeszélés az előbbivel ellentétben épp a részvét hősét, az emberekkel 
törődő csupaszív asszonyt rajzolja, aki — mint Németh László Égető Észtere, Kárász Nellije — 
„a nagy személytelenségbe bele tudta lopni a maga kis tüzeit”. A pártmunkás Teréz a világban 
tevékenyen benne élő ember típusa; karakterét a segítő szándék és folytonos cselekvés motívumai 
határozzák meg.

E három elbeszélés mindegyike Mészöly müvének egy-egy vezérmotívumát hordozza: ember és 
világ, egyén és társadalom viszonyára kérdez; a hangsúlyt arra téve, mit tehet az ember önmagával. 
A legidőszerűbb gondnak azt tekinti, hogyan lehet ma termékeny összhangot elérni az egyén és a 
világ között. Ugyanez a probléma foglalkoztatja regényeiben is.

A v á la s z tá s  regényei

Két regényében, A z  a tlé ta  h a lá lá  ban és a Saulus ban a döntésre kényszerült ember lélektani és 
bölcseleti helyzetei izgatják; saját eszméi nyomán haladva, valóságos tanulmányt is ír erről a 
témáról. Nem elírás: Mészöly regényei próbára teszik az olvasót; bonyolultak, elvontak, sűrű 
szövésűek. A külső cselekmény nem szállít izgalmi anyagot; szereplőinek nem hús-vér testi 
alakja, hanem lelki-szellemi tartalma jelenik meg előttünk. Ez is fokozatosan bomlik ki, és nem az 
okozatiság egyenes vonalát követő módon. Hanem éppenséggel apró tényekből, ismétlődésekből. 
„Amit szerettem volna — a puszta tényeket leírni, a tárgyakat, az ismétlődéseket, olyan apróságo
kat, melyeket csak az érezhet fontosnak, aki megtanulta gyűlölni a képzeletet, mert tudja, hogy 
azzal kezdődik az igazi felejtés” — a regény narrátor szereplője mondja ki az írónak ezeket a 
szavait, melyek nem a mesterség technikai fogásaira vonatkoznak.

Ez a mondat logikus következménye egy ezt megelőző állításnak. Nevezetesen annak, hogy az 
időbeli folyamatosságra fölfűzött történet nem magyaráz meg mindent. Jó adag túlzással szólva 
írja : „Egyébként nem is nagyon hiszem, hogy amit olyan fölényes sokat tudással, .történelminek’ 
szoktak nevezni, önmagában bármit is megmagyarázna.” Ha nem is kell szó szerint vennünk a 
történelmiségnek ezt az elhárítását, az igaz, hogy A z  a tlé ta  halála  a „létezés élményre” akarja 
összpontosítani a figyelmet. Romantikus illúziónak minősít mindent, ami nem kötődik szorosan 
a regény hősének mindenkori aktuális élményvilágához. A létezés-élményt Mészöly „közérzetnek” 
mondja, a közérzet pedig a kiterjedés nélküli „itt és most” létezéssel egyenlő. Azzal, ahogyan az 
ember a világban önmagát kifejezi és érzékeli, ahogyan tudomást vesz saját magáról és környezeté
ről. Regényíró szájából hallani ezt a lélektani fenomenológiára emlékeztető gondolatmenetet, 
csak az epikai nonszenszre gondolhatunk vagy Gide „tiszta regényt” hajszoló ábrándjára. Mert 
minden „hozzáadás” nélkül írni meg egyesegyedül a jelent, tehát nem az idő folyamatosságát, 
mert a múlt visszaidézése már föltételez valamilyen előítéletrendszert: prózaíró számára kocká
zatos próba. S kérdés, véghez vihető-e egyáltalán, hogy az időt mintegy térszerűen kiteregesse, és 
csak a mindenkori aktuális jelent ragadja meg? Lehet az id ő t, a folyamatot té rszerű en  láttatni, 
térszerű tömbökben ábrázolni?

Ezek a kérdések erősen foglalkoztatták Mészölyt. Gondja sok ponton érintkezik a modern 
francia prózáéval, Gidétől az „új regényig”. A regényírás az ő számára is félig-meddig a világról 
való bölcselkedés alkalma.

Végül is azonban mint annyiszor, most sem az elmélet, hanem az írói éleslátás kerekedett felül. 
A z  a t lé ta  h a lá lában  a tárgyias, reflexiómentes elbeszélés megvalósítására törekszik, a cselekmény 
bonyolításának épp annyi helyet engedélyez, ami nélkül időben zajló folyamatot rögzíteni lehe
tetlen.

Hozzávetőleg körülbelül húsz esztendő eseményeit pásztázza át, a történelem fordulataiból 
egy-egy jelzésnél többet nem érzékeltet; a korábrázolás követelményét pedig egyszerűen félre
tolja. Annál nagyobb odaadással merül el a tér hűvös, szubjektivitástól mentes szemléltetésében. 
Szereplőit nem az időben, hanem a térben jeleníti meg, — a térnek és a tárgyaknak rendkívüli 
fontosságot tulajdonít, ami ezen kívül van, a képzelet ráfogása az írói sugallat szerint. „Nincs 
kerek magyarázat. Csak tények vannak, úgy látszik. Meg erős, átható tájak.” Az atléta Öze
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Bálint életéből erős, átható tényeket kapunk, fiatalkorától haláláig terjedő folyamatból a regény 
éles fénnyel világít meg egy-egy élmény vagy „közérzet” tömböt. Többre nem vállalkozik, mert 
csak az nyomozható ki, hogy a k k o r  és o t t  mi történt; a folyamatot homály fedi. Helyesebben az 
író maga nem kezd magyarázkodásba, hogy az egyes élménydarabok között milyen összefüggés 
teremthető. Erre nem érzi magát illetékesnek. A regény nem vonja kétségbe az élet értelmezhető
ségét, de a hagyományos elbeszélői eszközöket félrevezetőknek vagy elégteleneknek tartja. A ma
gyarázó kulcsot nem azáltal kapjuk kézhez, hogy az író az események közötti részeket kitölti a 
cselekménnyel, mintegy értelmező kapcsolatot kényszerít rájuk. A jelentés enélkül világlik ki, 
végül is nagyon meggyőző egyértelműséggel.

A z  a tlé ta  h a lá lán ak  „közérzet”-elemzése a versenyzőt, azaz a gyorsaság, a cél, a nagyobb tel
jesítmény igézetében élő embert kíséri el a pusztulásig. Őze Bálint különc versenyző, és azért 
pusztul el, mert habozva vállalta a sorsát; ha távjait nem yardra, hanem méterre számítja, minden 
bizonnyal a Stadion megfelelő szerepkört betöltő hőse lehetett volna. Azaz olyan ember, akit 
a teljesítményhajszolás kielégít és helyére tesz. Az atlétából azonban egy tágasabb metafora hor
dozója lett, Őze Bálint bűntudattal élte az életét, szorongott a múltja miatt, miközben tréningezett 
és versenyzett, önmaga elől is menekült. Tépelődései tették alkalmassá arra, hogy életével többet 
fejezzen ki sportesemények krónikájánál. Az önmegvalósítás esélyét játszotta el, ezért lett „bé
kéden versenyző”, önmagában nem tudott rendet, összhangot teremteni. A sportoló — de persze 
nemcsak ő, sőt nem is elsősorban csak ő — valamit úgy akar elérni, hogy közben sok mindenről 
lemond, életéből kirekeszt. A tárgyak, élmények, távolságok hajszolása megajándékozza birtok
lóját a diadal, a hódítás pillanatnyi örömével, de közben mit veszít el? Ez a kérdés beleszövődik 
a regény anyagába s talán ebből is látható, hogy Mészöly nem a sport metafizikáját írta meg, 
hanem az önmagával egyre kevesebbet törődő ember lélektanát és metafizikáját.

A Saulus közismert bibliai példázata, az emberiség közös mitológiai kincsének számító „pál- 
fordulás” históriája ellenkező előjelű emberi utat nyomoz végig. E regény főhőse szintén meg- 
hasonlott emberré válik. Sokáig a vállalt ügy iránt érzett erkölcsi kötelezettség fegyelmében élt. 
Apró jelek támasztanak benne kétséget, s azután, hogy a damaszkuszi út porába lerogyott, a 
tarzuszi Saulusból Paulus lesz: a kérlelhetetlen üldöző a gyengék oldalára áll.

Saulus a Jézus-követők megvesztegethetetlen üldözője, a templomi nagytanács bizalmi embere, 
feltétlen híve az Eszmének és a Törvénynek. Mérei Ferenc írja magvas tanulmányában, hogy 
ez az elkötelezettség „minden ambiguitásra azzal reagál, hogy másokban üldözi a saját magában 
lappangó megfoghatatlan kétséget”. Saulus kétségeit néhány jelentéktelennek tetsző élmény 
mozgósítja. A történet azzal kezdődik, hogy két lázadót kellene elfognia, a napokon át tartó 
üldözés nem jár sikerrel. A kudarc szégyene hajszálrepedéseket idéz elő a szilárd meggyőződésen. 
Saulusban nyugtalanító, kétértelmű emlékek tolulnak fel. S hiába akarja belső megingását újabb 
üldözéssel: próbatételekkel legyűrni, a kétségektől föllazított én már nem tudja meggyőződésé
nek nyugalmát visszaállítani. Bizonytalanság hajtja Saulust jeruzsálemi tisztogató útjain. S amikor 
damaszkuszi útjára a megkövezett Istefanosz sarujában elindul, hogy a prédikátor barátait 
kézre kerítse, már félig az üldözöttekkel azonosul. Az út végén a fény megvakítja, és három nap 
múlva, mikor látását visszanyeri, az üldözöttek szemével nézi a világot, benne önmaga helyzetét.

Az Apostolok Cselekedeteiből ismert történetet a regény ezen a ponton metszi el, a folytatást 
a bibliából tudjuk: a templomi rendőrség nyomozója Pál apostollá alakul. Másféle elkötelezettség 
szószólójává és intézmény szervezőjévé. Saulus egyensúlyát vesztett emberré lett, amint fokozato
san ráébredt a nagytanács törvényvilágának önkényességére, a rítust magyarázók megtévesztő 
logikájára. Egyensúlyát nem az elkötelezettségről való lemondással akarta visszaszerezni, hanem 
új elkötelezettség vállalásával, így nyerhette el megint az azonosulás nyugalmát: lelkiismeret és 
kötelesség összhangját.

Mészöly a mai embert is égető problémát, a pálfordulás történetét nem világnézeti, hanem 
lélektani síkon dolgozta ki. Hasznosíthatta a novellák módszerét: az epikai eseménytelenségbe 
rejtette el mondanivalója fokozatos kibontását. Sőt, a S au lu s cselekményvezetését nemcsak fo
kozatosság, hanem szándékolt visszatartottság is jellemzi. Saulus éppen hogy nem egyszerre ébred 
rá helyzetének kettősségére. A szégyent, bizonytalanságot kiváltó epizódok szinte észrevétlenül 
ingatják meg föltétien hitét. A visszatartottságot Saulus nyomozóútjait megörökítő epizódok 
idézik elő. Alig mozdul bennük valami, finom jelzésekkel utalnak a lélek belső változásaira. A 
regény idővilága csak még inkább elmélyíti az eseménytelenség képzetét. A cselekmény idő
keretei világosan kirajzolódnak. A történet három-négy hónap alatt zajlik le, négy esztendővel az
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áruló rabbi kivégzése után. Saulus visszaemlékezései is ebbe a négy-öt esztendővel ezelőtti közel
múltba kanyarognak vissza. A történet során aztán korántsem ilyen világos kontúruak az idő
dimenziók. Az idő elmosódik, ami még jobban kiemeli a főhős kritikus helyzetét, kötelesség és 
lelkiismeret közötti hányódását.

Nagyobb jelentőségű az a különbség, mely Saulus belső világának gomolygása és a részletek 
tárgyiasan pontos rajza között mutatkozik. A jeruzsálemi utcák, sikátorok, a házak és a templom, 
a sivatag és a kopár sziklapartok szinte geometriai szögletességű leírásokban támadnak életre. 
Saulus a tárgyak megbízható egyértelműségét és a Templom, a személytelen hatalmat gyakorló 
törvénymagyarázók áthatolhatatlan világát köti össze.

Úgy látszik, Mészölyről is elmondható hogy illik rá a gide-i „dialógus állapot” megjelölés. 
Az alkotói egyéniségnek az a kettősége őt is jellemzi, hogy vonzódik a legelvontabb absztrakciók
hoz, de ugyanilyen erővel érdeklik a tények, a tapintható valóság elemei is. A Saulus világa finom, 
rejtett utalások szövevényéből épül, a P o n to s tö r tén e te k , ú tk ö zb e n  a legnyersebben valószerű, 
szinte tapintható emberi és tárgyi környezet mindig önmagát jelentő realitását teríti elénk. A 
kritika tán ezt a könyvét értette félre legbántóbban. Ha mást nem; legalább a belőle kiolvasható 
világos társadalomrajzot méltányolhatta volna. Mészölynek ez az első tisztán reális fogantatású 
könyve; az elsődleges élmény az elbeszélés minden pórusából árad.

Lehet, hogy szenvtelen, hideg, monoton ez a regény, és valaki még unalmasnak is érezheti az 
örökös utazást Kolozsvárra, Brassóba, Vízaknára, Dunántúlra, ugyanígy az első személyben be
szélő szemlélődő történeteit a hadiözvegyről, az idős tanárról, a fogtechnikusnőről, a majorsági 
ismerősökről; érdektelen leltárnak vélheti az állomások, utcák, vonatok, lakások, szoba-belsők 
leírását. Figyelmesebb olvasás azonban legelőször is a P o n to s  tö rtén e tek  és Mészöly esszéinek 
összecsengését veheti észre. Mészöly szívósan kutatja az előítéletmentes ábrázolás lehetőségeit, 
és épp e könyv írása idején foglalkoztatta erősen a cinéma direct problémája. Megragadni a ténye
ket és csak „ponttól pontig” haladni; rögzíteni azt, ami szemünk előtt történik vagy azt, ami épp 
csak látható; elhárítani mindennemű előzetes tételt, — ez a P o n to s  tö rtén etek  írójának ars poeticá
ja. S ezt valósítja meg a könyv, mikor „lejegyzi” az ide-oda utazó asszony élményeit. Ennek a 
„lejegyzésnek” az a veleje, hogy a látott tényeket nem rendezi megszerkesztett folyamattá magya
rázó szempont. Minden megőrződik a maga esetlegességében, véletlenszerű előfordulásában és a 
jelen idő állandóságában. Az írói szem a cinéma direct módszerét alkalmazza, nem emel ki, nem 
nagyít föl; az emberek, események, tárgyak között nem tételez rangsort. „Éber tárgyilagossággal” 
figyel, ez a fő erénye.

Persze nincs olyan cinéma direct, amely végül ne sugalmazna valami jelentéshálózatot az 
egymás mellé sorakozó történetekkel, látványokkal vagy akár csak a tárgyakkal is. S könnyű 
észrevenni, hogy Mészöly nem is szándékozik a szenvtelen kívülálló pózát fölvállalni. Szenvedé
lyesen érdekli mindaz, ami elébe tárul, és részvéttel nézi az utazások során megismert kisszerű, 
elgyötört, szánandó emberi sorsokat; köröttük az utcák, házak, lakások szomorú és fojtogató 
díszleteit. Sivár, reménytelen, céltalan mélyvilág jelenetei vonulnak el a regényt imitáló elbeszélés
füzérben és a tárgyilagosságon átüt az írói megdöbbenés, amit a társadalom peremvidékein élő 
— külső kényszer vagy belső gyengeség hatására — elromlott emberi sorsok látványa ver föl. 
Szomorú hangulatú, reménytelenséget — és nem „kuszaságot” — árasztó könyv a P o n to s  tö r té 
n e tek . Mészölynek nincs a javításra, változtatásra azonnali javaslata. Van viszont komoly tanúság
tétele, teljesebb önismeretre buzdító ajánlata, éppúgy, mint a vele leginkább rokon A lá to g a tó n a k ,  
Konrád György regényének is volt.

Mészöly kevés könyvet írt eddig, de így is a mai próza kísérletező élgárdájához küzdötte föl 
magát. Újabb művei mind meglepetést hoztak, és várhatjuk, ezután is azt hoznak. Folyóiratban 
szórványosan megjelenő rövid novellái máris ezt ígérik: a szürrealista szabad asszociációs kép
technika, emléközönlés újszerű változatával biztatnak. Nehéz küzdelmet vív minden munká
jáért. Az értelmezőnek nem az a dolga, hogy jövendöljön; az meg végképp nem, hogy befejezésül 
szépen lekerekítse mondanivalóját, és buzdító szavakat mondjon. Mészölynek a jövőben sem 
lesz könnyű dolga, s ne is kívánjuk neki, hogy az legyen.
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DE RS I TAMÁS

M ű h e l y

A s a j t ó  s z e re p é rő l  é s  h a tá s á ró l
H á rm a s k ö vete lm én y

Először is a  sa jtó  ism érveire  vonatkozó nézeteket foglaljuk össze. Valószínűleg ez az egyetlen 
lényeges kérdés, amelyben egységes álláspont alakulhatott ki. Különböző irányzatokhoz tartozó 
polgári kutatók és marxista teoretikusok egyetértenek abban, hogy sajtóterméknek az olyan or
gánum tekinthető, amely megfelel a z  a k tu a litá s , a  p u b lic itá s  é s  a  p e r io d ic itá s  h á rm a s k ö v e te l
m én yén ek . Néhány szó ezekről a kritériumokról és történelmi megvalósulásukról: Az ókori 
publikációk a közvélemény tájékoztatására szolgáltak, de sem a mai értelmezésünk szerinti aktu
alitás, sem pedig a periodicitás igényének nem  f e le l te k  m eg . A reneszánsz levélújságjait és relációit 
sem tekinthetjük aktuális, publikus és periodikus kiadványoknak. Nem jelentek meg rendszeresen, 
és csak igen szűk körben hatottak. Anyagukat a megbízók, illetve a megrendelők exkluzív igényei 
szerint gyűjtötték, válogatták, s ennek a fő szempontnak az aktualitásigényt is alárendelték. 
Bizonyos rendszeresség és valódi nyilvánosság első nyomaival a XVI. század végén találkozunk. 
A Majna melletti Frankfurtban minden ősszel és tavasszal vásárt tartottak, amelyen a könyv
nyomtatók is részt vettek. Magukkal hozták a legújabb hírösszeállításokat. Egy M ic h e l von  
A itz in g  nevű kölni nemesember be is köttette egy-egy félév híranyagát. A következő állomás 
Anglia és Németalföld : itt jelennek meg az első — elvileg bárki által megvásárolható és kötött 
időrendben megjelenő — orgánumok: periodikák. Ám a sajtó fejlődése csak a XIX. század első 
felében — Közép- és Kelet-Európábán a század utolsó harmadában-negyedében — jutott el a 
tömegek között kelendő, mai értelemben aktuális, friss hírszolgálattal rendelkező újságokig. 
Ezeknek a gyakorlati jellegzetességeit foglalja össze a sajtótörténetben és a sajtóelméletben egy
aránt alkalmazott meghatározás, az újságszerűség hármas ismérve.

E lvon t defin íciók

A sajtó osztályfelettiségének, osztatlan, össztársadalmi funkciójának teóriáját a német sajtó
tudomány alakította ki. S minthogy legkiválóbb képviselői (  O tto  G roth , E m il D o v ifa t,  W alter  
H agem ann  stb.) is mellőzték a sajtó — társadalmi szerkezethez igazodó — megosztottságának 
tényét, e tudomány meghatározásai nem szabadulhattak a féligazságok zavarától. Az egyik köz
keletű definíció így hangzott: „ a  sa jtó  a  k ö zvé lem én y  le té tem én yese  é s  a  tá rsa d a lm i ö n tu d a t k ife 
je z ő je ” . Ez a koncepció — egyes szószólóinak gyakorlatában — jó szándékú illúziókra épült. 
Néhány szociológus társadalomegységesítő tényezőnek tekintette a sajtót. F erd in an d  Tönnies 
például haladó, humanista célok szolgálatába állította volna az újságokat. Azt remélte, hogy a 
kapitalista fejlődés elidegenítő hatása ellen csupán szellemi és szervezeti — a csoport- és a társa
dalmi kohéziót erősítő — eszközökkel is fel lehet lépni. Az osztályfelettivé ködösített újságírás 
gyakorlatát és teóriáját tarthatatlanná tették a XX. század eseményei, a világháborúk, a forra
dalmak és az ellenforradalmak körüli sajtóküzdelmek. A második világháborút követő hideg- 
háborús kampány antikommunista ideológusai — nem kevésbé, mint a háborús években — a 
propagandagépezet fe lté tle n  e lk ö te le ze ttsé g é t követelték. A hidegháborús szellemtől való távolo
dás, egy új európai konstelláció jegyében tűnt fel ismét a sajtó absztrakt — a konfliktusosság taga
dására vagy legalábbis megkerülésére törekvő — modellje. Képviselőit — ez is az igazsághoz 
tartozik — békítő-közvetítő óhaj vezette, ám ez sem változtat azon, hogy álláspontjuk, elvo n tsá g a  
miatt, nem  a lk a lm a s  a sajtó lényegének megragadására. Emil Dovifat professzor, a nyugat-berlini 
egyetem közelmúltban elhunyt tanszékvezetője például — 1967-ben kiadott összefoglaló munkájá
ban — így fogalmaz : a sa jtó  fu n k c ió ja  a z , h o g y  a  leg fr issebb  esem én yek  h íre it a  leg rö v id eb b  úton  
és  p o n to sa n  sza b á ly o zo tt időrendben ju t ta t ja  e l  a  leg szé le seb b  nyilvánossághoz.
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Ú j p o lg á ri elm életek

A sajtó fogalmát és funkcióinak minősítését is érinti a fejlett ipari társadalmak dezideologizá- 
lódási folyamatát feltételező elmélet: az olyan szerző munkássága, mint az amerikai D á n ie l B ell. 
Bell Az ideológia vége; a politikai eszmények kimerülése az ötvenes években című tanulmány- 
kötetében kifejti, hogy „a n y u g a ti v ilágban  . . .  a p o l i t ik a i  k é rd é se k  tek in te téb en  je le n leg  n agy  
v o n a la k b a n  eg ye té rté s  á ll fen n  a z  é r te lm iség iek  k ö z ö t t . . . ”  A  francia R a ym o n d  A ron  is azt felté
telezi, hogy a jóléti társadalom politikailag közömbösíti, egyetértővé semlegesíti, érdektelenné 
teszi a közvéleményt. A sajtó és a tömegkommunikációs rendszer gépezete — szerinte — nemcsak 
átveszi, hanem fel is erősíti ezt a tendenciát, mivel a depolitizáltság a kelendőség egyik fő felté
tele. A  g y a k o r la t  naponta c á fo lja  ezt a hipotézist : sem a sajtó, sem a társadalom dezideologizá- 
lódása nem ment végbe a Bell, illetve Áron sugallta úton-módon. Ellenkezőleg: a fejlett tőkés
országok többségében is a közéleti-politikai érdeklődés tömegméretű jelentkezésével, egyes rétegek 
f o k o z ó d ó  a k tiv itá sá va l találkozunk. Ez a tendencia a polgári sajtó egy részére is hatott.

A sajtó megközelítésével kísérletező elméletek legújabb változatai a  k ib ern e tik a , a z  in for
m á c ió e lm é le t  és a s tru k tu ra lizm u s  alkalmazásától várják a problémák megoldását. Felfogásuk 
szerint a  sa jtó  o lyan s tru k tú ra , a m e ly  in form ációkat tá ro l  é s  k ö z v e tí t .  Ez — ha nem fosztják meg 
konkrét tartalmától és nem abszolutizálják — helytálló megállapítás. Ha azonban az információ 
az általa regisztrált és befolyásolt társadalmi valóság helyébe lép, s ha a sajtó valamennyi funkció
ját a puszta informálásra redukálják — az információelmélet alkalmazásában rejlő vitathatatlan 
lehetőség gyakorlatilag e lfo g a d h a ta tla n n á , elméletileg h ibássá  torzul. Az ilyen teóriák a szem a n tik a , 
illetve az osztályharcot — és a történelmet — kiiktatni igyekvő tech n ic ista  szem lé le t jegyében 
születnek és terjednek. Számtalan változatuk közül vázlatunk csak két jellegzetes szerzőt említhet. 
Az amerikai S tu art C hase  például a nyelvet tekinti a társadalmi élet szabályozójának. A társa
dalmi folyamatokban a  n y e lv i m ű k ö d é s  jó  vagy ro ssz  e re d m é n y e it látja: szerinte az osztályharc 
szó, s a társadalmi-történelmi küzdelmek jelölésére szolgáló valamennyi nyelvi eszköz hibás. 
Téves információt továbbít a befogadóhoz. Ha — véli a szemantika teoretikusa — ezt a hibát 
kiküszöbölik, a valóságból is eltűnik a konfrontáció, az osztályharc. Stuart Chase e megközelítés 
alapján egy id illivé  m anipulált v a ló sá g o t k é r  szám on a z  ú jsá g o k tó l, amelyeket kizárólag az informá
cióátvitel nyelvi eszközeiként vizsgál.

Másik példánk a Nyugaton széles körű visszhangot kiváltó, nálunk is gyakran emlegetett 
kanadai M a rsh a ll M cLuhan. Könyveinek — akárcsak Stuart Chase tanulmányainak — sok 
vonatkozását nem érintjük, csupán a sajtót illető kijelentésekre utalhatunk. Lényegük az a törté
netfilozófia, amely az információt közvetítő eszközökben — az úgynevezett médiákban — véli 
megtalálni a világtörténelem meghatározóit. McLuhan annyira tú lbecsü li a  m éd iá k  sze re p é t,  
hogy az egymást váltó történelmi korszakok lényegét a közvetítő eszközök jellegével és hatósu
garával magyarázza. E koncepció szerint a termelőerők, a termelési viszonyok, a társadalmi
gazdasági alakulat jellemzői átadnák determináns szerepüket az információtovábbítás techniká
jának. Korunkat — McLuhan elméletében — az elektronikus kommunikáció közege fejezi ki 
és formálja minden lényeges vonatkozásban. McLuhan szerint a közeg maga a tartalom, az in
formáció, a közölt gondolat. Ahelyett, hogy — helyesen — a közlési forma hatásáról, tartalmat 
módosító-befolyásoló szerepéről értekezne, mindenestül a lá re n d e li a  ta r ta lm a t a  fo rm á n a k , a  
m o n d a n iva ló t a k ö zv e títő  e s zk ö z n e k . S minthogy a nyomtatást, a nyomdai terméket, a sajtót kor
szerűtlen, az emberi képességek kibontakozását akadályozó eszköznek tekinti, el sem jut az újságok 
tartalmának elemzéséig. Szellemesen szeszélyes fogalmazásban, aforizmákban közli szubjektív 
ítéletét, amelynek lényege: a szóbeliség kultúrájával szakító emberiség elvesztette mágikus világát. 
A  G u ten berg -ga lax is  kultúrája eltorzította az emberek érzékelőképességét, gondolkodásmódját, 
fantáziáját és kapcsolatait. Mi azonban kedvező fordulat kibontakozásának kortársai vagyunk. 
Az elektronikus korszak médiái, a televízió, a film és a fotó — magas technikai színvonalon 
— adják vissza az embert a szóbeli kultúra közvetlenségének, eredetiségének, természetességének, 
színességének, kollektivitásának. M cL u h an  a  k ö n yvet é s  a  s a j tó t  ha lá lra  íté li, illetve reméli, hogy 
az általa elképzelt jövőben eljelentéktelenednek, majd — esetleg — el is tűnnek. Talán nem kell 
bővebben bizonyítanunk, hogy ez a felfogás — amely értékes gondolatokban és jó megfigyelések
ben gazdag téves koncepció része — csak mint cáfolnivaló segíthet hivatásunk funkciójának, 
céljainak és eszközeinek meghatározásában.
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A később vizsgált hatásproblémákkal is szorosan összefügg, mégis inkább itt említjük a 
kommunikációelmélet sajtóvonatkozásait. A  k o m m u n ik á c ió k u ta tá s  a két világháború közötti 
években bontakozott ki. Elsősorban a rádió, majd a televízió hatásproblémáit vizsgálta. Közbe
— közvetlenül vagy közvetve — a sajtó hatáslehetőségeinek elméleti-módszertani kérdéseit is 
érintette. S minthogy az elektronikus sajtónak nevezett új eszközök mellett a hagyományos, a 
nyomtatott sajtó megőrizte, sőt — mennyiségi szempontból — fokozta jelentőségét, ma már a 
kommunikációkutatás a z  ú jságok  és h e tilapok  p ro b lé m á iv a l is  fo g la lk o z ik . Összefüggött és ma 
is összefügg ez a folyamat a Szovjetunió és a szocialista világrendszer létrejöttével, erősödésével, 
a kapitalista világ szocialista és antiimperialista mozgalmainak dinamikus fejlődésével. A pozí
cióikat gyengítő világtörténelmi folyamatok és saját közvéleményük radikalizálódásának tünetei
— egyebek között — a propagandaelmélet- és gyakorlat megújítására kényszerítették a fejlett 
tökésországok uralkodó köreit.

A kutatások egymást követő szakaszai végletesen ellentétes elméleti következtetésekhez 
vezettek. Kezdetben feltételezték, hogy a kommunikáció — amely ingerként éri a tudatot — 
azonnali és közvetlen válaszreakciót válthat ki. Eszerint a propaganda hatásának kitett közönség 
befolyásolhatósága csupán attól függ, hogy milyen ügyesen építik fel, szerkesztik meg és „csoma
golják” e propaganda tartalmát. A második világháború alatt végzett kutatások azután bebizo
nyították, hogy e z  a k o rá b b i e lm é le t ta rth a ta tlan . Kiderült, hogy a propagandista nem magányos, 
elszigetelt egyénekkel, képlékeny anyagként formálható, ellenállás nélkül befolyásolható közön
séggel áll szemben. Az egyének nézeteire származásuk, képzettségük, családi- és csoportkapcsola
taik, társadalmi helyzetük és érdekeik stb. szövevénye hat, és ez a determináció a propagált atti
tűdök elfogadásának vagy visszautasításának esélyeit is meghatározza. A hatásmechanizmus 
bonyolultsága, a hatás esélyeinek tisztázatlansága, a válaszra váró — további kutatásokat igénylő — 
kérdések végül a bizonytalanság és szkepszis tételeihez vezettek. B ern a ld  B ere isen  szerint pél
dául már „csak  a z t  tu d ju k , h o g y  b izo n y o s  ta rta lm a k  b izo n y o s  kom m u n ikáció ja , a m e ly  b izon yos  
e m b erek h ez  b izon yos k ö rü lm én yek  k ö z ö t t  é rk e z ik , b izo n y o s  h a tá s t f e j t  k i" .

A kételkedésnek ez a — sok vizsgálati anyaggal, kutatási részeredménnyel alátámasztott — 
pozíciója termékeny is lehet. Távol legyen tőlünk az egyszerűsítés szándéka, a tömegkommu
nikációkutatás vitákban — akár ellentétes koncepciók szembesítésében— kivívható hatékony
ságának megkérdőjelezése. A további kutatás eredményeihez is közelebb vihet azonban az a meg
győződés, hogy a hatás folyamatát c sa k is  tá rsadalm i ö ssze fü g g ések b en  lehet megnyugtató módon 
vizsgálni. A fenntartás nélküli teljes befogadás, illetve a konok elutasítást tanúsító megköze
líthetetlenség hipotézise egyaránt ellentmond a tapasztalatnak. Tudjuk, hogy a megfelelés hatás- 
mechanizmusa milyen nehezen hozható létre, hogy a közlés és a befogadó viszonyát — meg 
nem felelés esetén is — sok-sok tényező bonyolult komplexuma determinálja, s hogy a probléma 
jobb-megnyugtatóbb közelítése elmélyült kutatómunkát igényel. Mégis, már most is leszögez
hetjük : mindennapi gyakorlatunk és a sajtótörténet valamennyi korszaka arról győz meg, hogy 
a  h a tá s  a  k ö zlé s  ta r ta lm á tó l, m o tiv á c ió já tó l, célrendszerének társadalmi jellegétől, s ugyanilyen, 
vagy még nagyobb mértékben a befogadók társadalmi érdekeitől s céljaitól: k ö z lé s  é s  e lvárás  
e g yb e esésé tő l vagy  ü tk ö zé sé tő l fü g g . Ezért nem érezhetjük elfogadhatónak a berelsoni szkepszist, 
amely lényegét tekintve megismétli E m il D o v ifa t definícióját. Ugyancsak zárójelbe teszi, mellőz
hető tényezőként kezeli a történelmi valóságban eszközölhető tömegkommunikáció hatásának 
reális feltételeit. N em  v á la szo l a rra , h o g y  k i, k ik h ez, hogyan  é s  m ilyen  cé lok  szo lg á la tá b a n  to vá b b ít  
in form áció t és vélem én yt, s  m ilyen  tá rsa d a lm i-tö rtén e lm i k o n te x tu sb a n  m egy  e z  végbe.

A kom munikációkutatás k é t véglete

A z  A c t a  D iurnátó l a sa jtó  szü le té sé ig

A sajtó történelmi szerepéről, társadalmi meghatározottságáról, funkcióinak sajátosságairól 
ez ideig a marxizmus klasszikusai vázolták a legmeggyőzőbb felfogást. M a rx  és L en in  — noha 
gyakorló publicisták voltak, és sajtóproblémákkal is foglalkoztak — életművük céljának, tevé
kenységük körülményeinek megfelelően csak nagy ritkán érintették a sajtóelmélet problémakörét. 
Világnézetükből és tudományos módszerükből, újságírói gyakorlatuk és munkásmozgalmi 
tapasztalataik általánosításából következik, hogy utalásaik mégis megkönnyítik a tájékozódást. 
Felfogásukat koruk sajtóbeli küzdelmei mellett a tö rtén elm i a n ya g  — a sajtótörténet — alakította.
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Hivatkozásaikat követve, a sajtó múltjának tanulságait is felidézzük annak igazolására, hogy az 
informálás legegyszerűbb és legfejlettebb formái egyaránt az osztályok közötti társadalmi-szellemi 
küzdelemben alakultak ki.

Az emberek és embercsoportok közötti kommunikáció a termelés, a  ku ltú ra  fe jlő d ésén ek  
n é lk ü lö zh e te tle n  fe lté te le . Ez emelte ki az embert az állatvilágból. Ez tette lehetővé az élet- és 
munkatapasztalatok nemzedékeken belüli és nemzedékek közötti cseréjét. A múltat és a jövőt 
összekötő híd nagyon hosszú időn át az élő beszéd volt. A gondolatok megformálásának és ter
jesztésének eszköze — a  leg n a g yszerű b b  ta lá lm á n y  — jól szolgálta a kezdetleges közösségek emel
kedését. Amikor azonban — éppen a fejlődés vívmányaképp — nagyobb közösségek alakulnak, s 
megnő az egymással kapcsolatot tartani kívánó emberek közötti távolság: létrejön a megvál
tozott feltételek között is jól funkcionáló híradás. Pásztorok értesítik egymást fénnyel vagy hang
gal, ha jön az árvíz, vagy ellenséges törzs támadása fenyeget. Éjszaka tűz, nappal dob és kürt 
továbbítja az egyezményes jeleket. Ám ezek még esetlegesek és rendszertelenek. S z e r v e z e t t  h írto 
v á b b ítá s r a  csak a társadalmi fejlődés magasabb fokán, az első nagy földművelő birodalmakban, 
majd a görög városállamokban kerülhet sor. Korai alkalmazását örökíti meg A iszk h ü lo sz  : 
A g a m em n o n  című tragédiája; e szerint a görög harcosok trójai győzelmének híre az elesett város 
melletti Ida hegyről órák alatt átjuthatott a 800 kilométernyi távolságban fekvő Argoszba. Hegy
csúcsról hegycsúcsra szállt az üzenet. Aiszkhülosz leírását hitelesíti, hogy a tragédia közlése sze
rint kialakított láncon ma is lehet tűzjeleket adni, Kisázsiából Görögországba. A ra n y  Ján os a 
hun birodalom hírtovábbító rendszerét írta le: „H a rsog  va la  e g y  szó  n yu g a ttó l k e le t ig , / E tele  
n a g y  k ir á ly ,  h o g y  m ár k ö ze led ik . / A d r ia  ten gerén él u to lsó  s z e m  ő re  /  K ezd ő  a  k iá ltá s t  é s  a d ta  előre. / 
S z é le s  b iro d a lm a  országain á ta l, / N y ila d é k  a  s zó za t em b eri hang á lta l, / M in den  n y íllö v ésre  m ás 
v ité z  f o g a d ta ;  / M in t fe lh ő  a  d ö rg é s t to vá b b -to vá b b  a d ta . / T udniillik  eg ész  n agy b iroda lm ában , /  
O rá lló i  v o lta k , széliében , h osszában . /  A k ik  é jje l n appal e g y m á st rendre v á ltsá k , j  M i  e s ik  künn, 
v a g y  b e n n : eg yszerre  k iá ltsá k .”  (Csaba királyfi)

Űjabb állomás a fejlődésben : a z  írá s je le k  m egjelenése. Az addig alkalmazottaknál tökéletesebb 
eszköz különböző formákban szolgálta az ókori rabszolga államok céljait. A számunkra fontos 
lényeget tekintve azonban nincs különbség a mezopotámiai ékírásos táblák — a legrégibb írott 
emlékek —, a papiruszra írt egyiptomi hivatalos értesítések, a Pekingben ie. 911 után kiadott 
K in g -C su  című napilap és a római Fórumon kifüggesztett A c ta  D iurna  között. Ezek is — akárcsak 
a görögök tűzlánca vagy a hunok hangstafétája — csupán az állam céljainak megfelelő, az állam
polgárok mindennapi életét szabályozó közleményeket rögzítettek-terjesztettek.

A p o lg á r sá g  eszk ö ze

A sajtó születése és terjedése a polgárság gazdasági-társadalmi erejének, igényei és lehetőségei 
növekedésének következménye. Ez a folyamat Európa nyugati felén a XVII. században bontako
zott ki. Az első periodikák: a strassburgi R ela tion , a Wolfenbüttelben kiadott A v isa , a Frank
furtban, Hamburgban, Lipcsében, majd Svájcban, Franciaországban, Spanyolországban, Orosz
országban, Németalföldön megjelenő hetilapok magukra haragítják a hatalmasságokat. Az angol 
polgári forradalmat leverő S tu a r to k  szigorú cenzúrát alkalmaznak. Ellenük fogalmazza John 
M ilto n  1664-ben megjelent röpiratát, a sajtószabadság jogának elidegeníthetetlenségét elsőnek 
kimondó Areopagaticát. A parlament is a cenzúra ellen fordul, s a Stuart-restauráció bukása után 
utat nyit a sajtó szabadabb fejlődésének. Az amerikai függetlenségi háború további demokratikus 
elemekkel gazdagította a modern műhely alapjait lerakó XVIII. század újságírását. A francia 
forradalmat előkészítő és szolgáló orgánumok pedig minden korábbi példánál erőteljesebben kép
viselték a sajtó — viszonylagosságában is jelentős — politikai funkcióját, történelemformáló 
lehetőségeit. C am ille D esm oulins, J ea n  P a u l M a ra t, Jacqu es R en é  H éb ert, E lisée  L o u s ta lo t a 
néptribun-újságíró legelső megszemélyesítői. Lapjaik a polgári forradalom citoyen szellemét 
terjesztik. Jelszavuk — a R e vo lu tio n  d e  P a ris  híres mottója: — „ a  világ  n a g y ja i c sa k  a zé r t  lá t
s z a n a k  n a g yo k n a k , m ert m i, tö b b ie k , térd en  állunk e lő ttü k ” . A nép talpra állításában, öntudatának 
ébresztésében a forradalmi sajtó tudatos szerepet vállal. Marat lapja, az A m i de  P eu p le  például 
sűrűn közli a szegények vádjait a gazdagok önkényeskedése, a hivatalok visszaélései ellen. A 
demokratikus népsajtó a forradalmi Párizsban mutatkozik be a világtörténelemnek.
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A sajtó történelmi szerepének és társadalmi meghatározottságának a korábbiaknál is szembe- 
ötlöbb tüneteit mutatja a XIX. század sajtótörténete. A gyorsan és széleskörűen kibontakozó 
növekedés alapja — még nyilvánvalóbban, mint a XVI—XVIII. században — a polgárság erősö
dése, a kapitalizmus hódítása. Nyugat-Európában a század elején és derekán, Közép- és Kelet- 
Európában, tehát Magyarországon is, a század utolsó harmadában-negyedében születik és erő
södik az a sajtó, az a fajta újságírás, amely már a mainak az alapjait vethette meg. A fejlődés a 
véleményújság különböző változatai mellett úgynevezett in form áló  ú jságokat, majd a színvonal
igényeket ellenállás nélkül feladó, százezres-milliós tömegek szenzációéhségét kiszolgáló 
bu lvá rla p o k a t hoz létre. A N ew  Y ork  H era ld -o t 1835-ben megalapító Jam es G ordon  B en n ett, 
lapjának első számában így adott programot: „E lvi á l lá sp o n to k  csak  m eg tévesz tő  c sa p d á t je le n 
ten ek  a  k özön ség  szá m á ra  . . .  A  nyilvánosság sz ín e  e lő t t  k ije len tjü k , hogy tudn i se m  a karu n k  
e lvek rő l, p o litik a i p á r to k ró l, p o l i t ik á r ó l . . .” (S ugyanabban a városban jelent meg H o ra c e  G ree ly  
N ew  Y ork  Tribune-ja, amely M a r x  tanulmányigényű cikkeit közölte.) P u litzer lapja, a N e w  Y ork  
W orld , az 1890-es években már megközelíti a négyszázezres példányszámot. A szegény emberek 
érdekeinek következetesen megkísérelt védelme mellett az erőszak, a karrier és a szexualitás is 
szóhoz jut benne. (Az úgynevezett sárga sajtó a nevét is a Pulitzer által rendszeresített comics 
műfaj egyik korai hőséről [Yellow Kid — Sárga Fickó] kapta.)

A XX. század elején Nyugat-Európában már milliós példányszámú újságok biztosítják a vállal
kozók busás üzleti hasznát. Az új orgánumtípusok és műfajok megjelenése, a magas példányszám, 
az olcsó ár, a lapszerkezet differenciálódása elválaszthatatlan a  p o litik a i demokrácia fejlődésétől, 
a demokratikus elvek realizálásáért vívott küzdelmektől, a felszabadítóként fellépő, de újabb 
elnyomóként lelepleződő burzsoázia elleni osztályharc állomásaitól, s persze a társadalmi folya
matokat is meghatározó termelőerők dinamikus fejlődésétől. Ebből következik a forradalmi de
mokratikus, mind a szocialista sajtó tömegessé válása is. Marx N eue R heinische Z eitu n g-ja  
H erzen  K o loko l-ja, T án csics lapja, a M u nkások  Ú jsá g ja  és hasonló úttörő orgánumok után a 
következő évtizedekben viszonylag magas példányszámú újságok válnak hatékonnyá a szervezett 
munkásság, a forradalmi értelmiség körében, és az agrárproletariátus egyes rétegeiben. Ez a sajtó 
nemcsak a forradalmi eszmék terjesztésére, a párhuzamosan fellendülő és befolyásukat fokozó 
konzervatív-reakciós újságokkal folytatott polémiára vállalkozik, hanem — ettől elválaszthatat
lanul — az ismeretterjesztésnek, a kulturális és szakmai színvonal tömegméretű emelésének szép 
munkáját is végzi. Politikai hatás mellett — éppen ennek erősítése végett — olvasóinak ízlését, 
erkölcsi felfogását és életvitelét is formálni igyekszik. Hasonló törekvések nem forradalmi, demok
ratikus-liberális polgári újságok és hetilapok hasábjain is feltűnnek. Általában: m in él b a lo ld a lib b , 
a p ro g ressz ió  á ttö ré sé b ő l n a g yo b b  ré sz t vállaló eg y  o rgán u m , annál nagyobb f ig y e lm e t é s  ter jed e l
m et s z e n te l tu d a tfo rm á ló  k ü ld e té se  színvonalas te lje s íté sén ek .

Ez segít konkretizálni a klasszikusok felfogását, ez visz közel annak megértéséhez, miért be
csülte oly nagyra Marx, Engels és Lenin a sajtó szerepét az eszmék terjesztésében, a  v ilá g  — e lső 
sorban  a z  em ber és v is zo n y la ta i, a  tá rsada lm i va lóság  é s  en n ek  kon flik tu sa i — m eg ism erésében . 
Ők fogalmazták meg először azt is, hogy az újságok és az újságírók tevékenysége e lv á la sz th a ta tla n  
az o sz tá ly h a rc tó l, amelynek erői a sajtóban is megütköznek. Az osztályok, rétegek, csoportok, 
irányzatok létrehozzák a maguk orgánumait. Ezek együttese alkotja egy-egy korszak tartalmilag- 
formailag sokrétű, a társadalom ellentmondásait hordozó sajtóját. A sajtó tü k rö z i a társadalom 
életét, termelőerőit s az általuk meghatározott tulajdonviszonyokat, az intézmények és a tudat, az 
alap- és a felépítmény szerkezetének napi-heti aktualitású vetületét. Ez biztosít számára jelentős 
helyet és szerepet a fe lé p ítm én yb e n , a tu datform ák sz fé rá já b a n . Ez az oka annak, hogy a prog
resszív újságírás a haladás, a konzervatív, reakciós újságírás pedig a haladás ellen fellépő osztályok, 
csoportok, pártok történetének és tevékenységének egyik fontos tényezője. Az újságok a legköz
vetlenebbül fejezik ki a társadalmat alkotó osztályok, rétegek és csoportok nézeteit, gondjait és 
vágyait. Teszik ezt viszonylag szé le s  sk á lá n : a híranyag szelektálásától, az eseményekre való 
érzelmi és gondolati reagálás rögtönzött változatain keresztül, az általánosításra törekvő, leszűrt 
és megfontolt véleményalkotásig. Mindezt így és együtt c sa k  a  sa jtó  teheti.

Tömegsajtó a nagyvárosokban
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A sajtó funkcióinak tükrözésszerű meghatározásával, a társadalmi-történelmi folyamatokra 
való aktív visszahatás tételezésével, az újságoknak a valóság elsajátításában játszott szerepe elis
merésével akarva-akaratlan ismeretelméleti problémákba botlunk. Ezeket az elméletieskedő 
túlbonyolítás veszélyeit kerülve szeretnénk tisztázni. Tételünk, amely szerint a sajtó a valóság 
bizonyos szféráinak tükrözésére és befolyásolására sajátos módon alkalmas eszköz, több kérdést 
vet fel. Probléma például a tükrözés különböző válfajainak megkülönböztetése és a sajtó viszonya 
ezekhez a tevékenységi módokhoz. A marxista ismeretelmélet a valóság elsajátításának-tükrö- 
zésének négy formáját különbözteti meg: a  tu d o m á n yo st, a  m ű vészit, a vallásost és a  m in den n ap i 
t e t t e k - k é p z e te k  szintjén megvalósulót. Számunkra ezek közül három kínálkozik összehasonlítási 
alapul, a negyedik, a vallási forma figyelmen kívül hagyható. Mi jellemzi a tudományos megisme
rést? A  tu d o m á n y  fo g a lm i e s z k ö z ö k k e l  do lg o zik , á lta lá n o s ítja , tö rvén yszerű ségekben  f e je z i  k i  
m e g ism e rő  tevéken ységén ek  e re d m é n y é t. Ebből következik úgynevezett d eza n tro p o m o rfizá ló  
jellege, vagyis az a tulajdonság, hogy az emberre és társadalmi viszonyaira vonatkozó tudományos 
felismerések is a b sz tra k t-lo g ik u s  formát öltenek. A tudományos megismerés nem szünteti meg a 
mindennapok gyakorlatához fűző viszonyt. Kérdésfeltevéseinek jó részét a mindennapok valóságá
ból meríti, amelyre eredményeivel is szüntelenül visszahat. Mégis: a tudomány munkamódszere 
távol esik a mindennapi gondolkodástól, mivel a jelenségek világából — mint megfigyelései, kísér
letei vagy gyűjtőmunkája nyersanyagának, az egyesnek szintjéről — a lényeglátó törvényalkotás, 
az általános világába emelkedik.

A művészet eltérő módon dolgozza fel anyagát. Egyetlen műalkotás sem absztrakt tisztaságában 
tárja fel a törvényszerűt. A m ű vésze tb en  a  m eg je len íte tt lé n y e g g e l ta lá lkozu nk, a m e ly  nem  fo g a lm i  
e s z k ö z ö k k e l ,  hanem  a  m indennapi je le n sé g v ilá g  burkában  su g a llja -é rzé k e lte ti a  lén ye g es t, a meg
ismerési folyamat — viszonylagosságában is jelentős — eredményét. (A viszonylagosság a tudo
mányos, törvényalkotó megismerésben is korlátozó tényező.) A művészet tehát — hogy a meg
kezdett összehasonlítást folytassuk — nem törvényalkotó, hanem ábrázoló, nem dezantropo
morfizáló, hanem a n tro p o m o rf  jellegű, ami azt jelenti, hogy a művészi lényegkeresés- és találás 
tárgya és közege mindig az ember, az emberi viszonylatok összessége. Ezt emeli a művészet az 
általános és az egyes közötti k ü lö n ö sség  szférá jába . Az eltérések mellett és után az a zo n o ssá g  
m o z z a n a ta it  is sorolnunk kell, máskülönben nem volna érthető a megismerés e két formája, 
illetve a mindennapi gondolkodás-érzékelés közötti — számunkra igen fontos — különbség. 
A művészet ugyanis — akárcsak a tudomány — „ m a g a sa b b  ren dű  ob jek tiváció ja  a z  e m b e r  lén ye g i  
e rő in e k , s  tá rsa d a lm i fu n k ció ja  is u g ya n a z , m in t a  tu d o m á n yé  : k iv á lik  a  m indennapi é le t m e g s zo k o tt  
so d r á b ó l,  d e  csa k  a zé r t, h o g y  . . . v isszah asson  a  m in den n ap i é le tre :  teljesebbé, m é ly e b b é , ered 
m é n y e se b b é  te g y e  a  világ  em beri e lsa já títá sá t.”

A marxista-leninista esztétika című tankönyv, amelyből a fenti idézetet vettük, művészet és 
mindennapok érintkezési pontjaira is utal : „ K é tség b evo n h a ta tla n  tén y, hogy a m ű vészi te v é k e n y sé g  
c s írá i  a  m in den n ap i é le tb ő l sem  h iá n yo zn a k . G ondoljunk c sa k  a rra , hogy m indenféle k ö zö s sé g b e n  . . .  
g y o r s a n  rá te re lő d ik  a  f ig y e le m  a  j ó  e lb e szé lő k re , a k ik  k ü lö n le g es  k ép esség ek k e l ren d e lk ezn ek  e g y -e g y  
tö r té n e t ,  k ie m e lk e d ő  h ő s te tt va g y  m odern  «s z to r i« e lm e sé lé sé re .”  Átfogóbban értelmezi a minden
napi észlelés-gondolkodás jelentőségét L u kács G yö rg y . Az esztétikum sajátosságai című müvében 
Lukács — az embert és történelmet teremtő munka marxi gondolata alapján — értékeli a minden
napi tevékenység megismerő és objektivációs lehetőségeit, illetve eredményeit. Kifejti azt a gondo
latot, hogy a  m indennapi é le t- és m u n k a fo lya m a tb a  m erü lt e m b e r  sem csak spontán módon, hanem 
viszonylag magas szintű általánosítás eredményeként ismeri meg közvetlen világát.

A megismerés három módjának távirati stílusú jellemzése után kísérletet tehetünk a sajtóbeli 
változat azonosságainak és különbségeinek számbavételére. Az újság és az újságíró is ugyan
annak a z  o b je k tív  va lóságnak a  m eg ism e ré sére -tü k rö zte té sé re  törekszik, mint a tudós vagy a mű
vész. (Ehhez képest másodlagos jelentőségű, hogy a filozófiai értelemben vett: a természetet, a 
társadalmat és az emberi gondolkodást magában foglaló, teljes valóságnak a sajtóban csak bizo
nyos szférái tükrözhetők. A művészi tükrözés akciórádiusza sem azonos a tudományéval.) Az 
újságok hasábjain találkozunk a tudomány fo g a lo m a lk o tó  technikájának, illetve a művészet 
á b rá zo ló -m e g je le n ítő  módszerének bizonyos elemeivel. Csakhogy az újságíró nem tekinti feladatá
nak a törvényszerűségek feltárását, mint a tudós; módszere nem csupán fogalmi-logikai, formája 
nem az elvont gondolat, eszköze nem vagy nem elsősorban analitikus. Az újságíró nem úgy ad
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érzékletes, képszerű ábrázolást a valóságról, illetve annak valamely tárgyáról, mozzanatáról, 
szektoráról, mint a művész, az író; módszere nem a mimézis, az egyesbe sűríthető, a jelenségek 
emberi világán átderengő általános felfedezése, a különösség szférájának megteremtése; eszköze 
nem, vagy nem elsősorban a leírás, a megjelenítés, az emberi gondolatok és érzelmek kifejezése, a 
valóság egyéni szemléletű-szándékú, zárt szerkezetű újjáteremtése, a nyelv költői lehetőségeinek 
realizálása. A  sa jtó b eli tü k rö zés  teh á t — lén ye g é t tek in tv e  — sem  a tudom ány, sem  p e d ig  a z  iroda lom  
m eg ism e rő  fu n kció jáh oz nem  h ason líth a tó . A n n á l inkább  e m lé k e z te t a  m indennapi é le t  — elsősorban  
a  m u n ka  és a  társadalm i tev ék e n y sé g e k  — fo lya m a tá b a n  k ia laku ló  tü k rö zés-m eg ism erés  je l le g z e te s 
ség e ire .

A mindennapi élet embere is m egfigye li, é lm én ykén t g y ű jti, ren d szerezi a környező világ jelen
ségeit és — bizonyos szintig — ezek összefüggéseit. A mindennapi élet embere sem éri be a jelen
ségek puszta befogadásával, hanem — bizonyos keretek között — általánosításukra is törekszik. 
Ennek eredménye nem új törvényszerűség, vagy a világ költői ábrázolásának képszerű foglalata, 
hanem a  m unka, a tá rsada lm i tev ék e n y sé g  é s  á lta lában a z  é le t m indennapi a k tu sa it s e g ítő -k ö n n y ítő ,  
h a té k o n y sá g á t fo k o zó , n agyobb  b iz to n sá g o t adó  ism eret, ta p a sz ta la t, g o n d o la ti é s  é r z e lm i k u ltú ra . 
Mindez sokban hasonlít a sajtó funkcióihoz és lehetőségeihez. Az újság és az újságíró is megfigyel, 
élményeket — anyagot — gyűjt és rendszerez, s ennek alapján az általánosítás — specifikumához 
illő — szintjére is feljut. Tevékenységének eredménye — mind a tények regisztrálása, mind pedig 
a tények alapján születő általánosítás — a mindennapi élet szükségleteit elégíti ki, ebben kíván 
és tud jobb tájékozódást biztosítani úgy, hogy — optimális esetben — a p illa n a t é s  a  tö rtén elem , 
a z  e g y e s  é s  a  nem beli em ber é rd e k e i és tá v la ta i  k ö z ö t t i  ö ssze fü g g ést is  fig ye le m b e  veh e ti, érzékel
tetheti. Ennek a lehetőségnek — a sajtó már többször említett specifikumának — kerete is a min
dennapi és a sajtóbeli megismerés szoros rokonságára figyelmeztet. Az újságíró — akárcsak 
a mindennapok fogékonyan észlelő-gondolkodó emberének tudata — m ik ro eg y sé g e ib e n  tük
rözi a valóságot. Célja — az összefüggések jó részének mellőzése árán is — a  m eg á llíth a ta tla n u l  
za jló  fo ly a m a t napi-heti-havi s za k a sza in a k  — a  tö rtén elem  m in iatűrjeinek — re g isz trá lá sa . 
Ebben van ereje és gyengesége, innen érthetők korlátái és nagy lehetőségei. Az újságíró m in dig  a  
tö r té n é s  á llapo tában  fogja fel a valóságot. A művészettől és a tudománytól ebben is eltérő módon, 
a befejezettség lezáró igénye nélkül, a történés megállíthatatlan folyamatát ábrázolja. „ A  sa jtó  

— írta Marx A Leipziger Allgemeine Zeitung betiltása című cikkében — o lya n , m in t a z  élet, 
m in d ig  lé tre jö vő , sosem  k é sz . B enne é l  a  népben, és becsü letesen  e g yü tt é r z i  vele  m in den  rem én yé t 
é s  f é le lm é t,  s ze re t e t é t és g y ű lö le té t, ö rö m ét é s  bánatá t. A m it rem én ykedve  és fé lv e  e lle s , a z t  hangosan  
hírü l a d ja , és . . .  íté le te t m on d  ró la  . . . ”

A  sa jtó  nemcsak gondolatok, érzelmek, hangulatok foglalata, hanem: tev é k e n y sé g i fo rm a , a  
s z e l le m i önm egvalósítás e g y ik  — tá rsa d a lm ila g  rendkívü l h a ték o n y  — vá lfa ja . Az újságírás az el
mélet anyagi erővé tehető potenciális energiáiról, az objektíve meghatározott cselekvés szubjektív 
oldaláról, az ember választási lehetőségeiről, a történelmi alternatívák realizálásáról kifejtett mar
x i-len in i gondolat egyik legfontosabb érvényülési szférája. Ha tehát tükrözésről beszélünk, 
soha nem gondolunk passzív szerepre, hatások egyoldalú befogadására, történelmi tendenciák és 
társadalmi erőviszonyok puszta rögzítésére, közönyös tudomásul vételére. Felfogásunk szerint 
— nem árt ezt ismételni — a sajtó a  harcban á lló  o sz tá ly o k , ré teg ek , c so p o rto k  ü tk ö ze te in e k  é s  p o lé 
m iá in a k  részese , eszk ö ze . K e le tk e zé se  é s  fe jlő d ése  e lvá la szth a ta tla n  a  m odern  o sz tá ly h a rc o k  
tö r té n e té tő l. A sajtó funkciója kettős: tü k rö z i és a k tíva n  b efo lyáso lja  a  tö r tén e lm i fo ly a m a to k a t,  
az osztályok és rétegek vágyait, szándékait, eszméit: tu d a tá t.

A szocialista demokrácia működési modelljében nagy és fontos szerepet játszhat az, amit — a 
kibernetikától kölcsönzött fogalommal — v isszacsa to lásn ak  nevezhetünk. Ez alatt azoknak az 
információknak és jelzéseknek tömegét értjük, amelyek a gépezet — tárgyunkat tekintve az egész 
társadalom — működéséről és esetleges zavarairól visznek hírt az irányítás központjaiba. A tár
sadalomirányító tevékenység hatását mérő-jelző írások tehát nem csak  a  h ib á k ró l, ren de llen es
sé g e k rő l, feloldásra váró ellentmondásokról, jogos vagy jogtalan panaszokról tudósítanak. Arról 
is képet adnak, ami jó, amit biztatásnak tekinthetünk a kormányzati munka, a társadalom- és 
gazdaságirányítás alkalmazott irányvonalának kibontakoztatására. A sa jtó n a k  a szocialista de
mokrácia fejlesztésében k e ttő s  f e la d a t  jut. Kiemelkedő szerepet vállal a központi elgondolások 
ismertetésében, indokolásában és népszerűsítésében. Ugyanakkor jórészt a sajtóra vár a lakosság 
nézeteinek, konkrét kérdésekkel kapcsolatos álláspontjának, általános hangulatának közvetítése. 
Társadalmi életünk valamennyi területének fejlődését, egészséges közhangulat kialakítását, illetve
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erősítését könnyíti és gyorsítja az ésszerű határok között biztosított — de ebben a szférában n yílt, 
in te n z ív , s zé le s  körű  — v é lem é n y csere . Erre természetesen nemcsak a tömegkommunikációs fóru
mok teremtenek lehetőséget, viszont ezek a fórumok — az általuk biztosítható visszhang erejé
nél, a hatékonyság méreteinél fogva a — legalkalmasabbak a felmerülő véleménykülönbségek 
regisztrálására, a tényekkel szembesített érvek küzdelmére. Jelentőségüket még fokozza, hogy 
v is s za h a tn a k  a véleménycsere kisebb nyilvánosságú fórumaira, a  szo c ia lis ta  d em okrácia  m inden
n a p i g y a k o r la tá ra , a pártszervezetek, a szakszervezetek, a tanácsok, a népfrontmozgalom és 
más tömegszervezetek tevékenységére. Javítják vagy gyengítik az érdemi kritika, a belső és külső 
kontroll nélküli véleménynyilvánítás terjedésének esélyeit.

A  m an ipu lációró l

Szakirodalomban és napi gyakorlatban egyaránt gyakran emlegetett fogalom a manipuláció. 
(A m an ipu lare  ige a középkori latin nyelvben „k e ze lé s , k é ze n  fo g v a  v e ze té s” jelentéssel volt ismert.) 
A jelenséget a polgári teoretikusok is észlelik. Megállapítják, hogy a modern kapitalizmusban a 
tömegek tudatos megtévesztés áldozatai, mivel a rendszer irányítói és haszonélvezői szervezetten 
visszaélnek a tájékoztatás — általában a tudatformálás — eszközeivel : „. . .  N a g yszá m ú  p o lit ik a i  
n in cste len n el, a k ik tő l m ég a  k o l le k t ív  ön gyilkosságot is  e l  leh etn e  h a tározn i, eg yre  k ise b b  szám ú  
p o l i t i k a i  m indenható á ll  s zem b e n . H o g y  a  többség e z t  a z  á lla p o to t  e lfo g a d ja  és ön kén t v iseli, e z  ma 
a  tu d a tfo rm á ló  ipar leg fo n to sa b b  te ljes ítm én ye ”  — írta a nyugatnémet irodalmi baloldal repre
zentánsa, H an s M agnus E n zen sb e rg e r . Ellenfele és leleplezője a manipulációnak. Mások viszont 
szükségesnek, vagy legalábbis elkerülhetetlennek tartják a tömegek becsapását, a hamisítás gyakor
latának uralmát. A manipuláció hívei közül többen S ö re ire  hivatkoznak. Soréi ezt írta: „ A  p o li
tik á b a n  nincs helye a  le lk iism e re tn e k , m in t ahogy n incs h e lye  a  lóversen yen  sem .”  E felfogás és 
követői szerint minden eszköz alkalmas, ha közelebb visz a célhoz. A lelkiismereti tényezőt elvileg 
kiiktató teoretikusok abban látják a propaganda művészetét, hogy a tájékozottság látszatát 
keltve dezinformál. M . C hou has fogalmazásában: a propaganda eszköz arra, hogy az embereket 
„ r á v e g y e  o lyasm ire , a m it a z o k  a  h e ly z e tr e  vonatkozó  ö ss ze s  a d a to k  b irto k á b a n  nem  tennének m eg ” .

Az idézett nézetek — és sok hasonló álláspont — képviselői, még a legellentétesebb felfogásokat 
valló elvi ellenfelek is hasonló helyzetben vannak, mivel nem  tu d já k  v a g y  nem  a k a rjá k  fe lism ern i  
a manipulációs gyakorlat mélyebb összetevőit, sokszálú összefonódását az imperializmus jelen 
helyzetével: vezető köreinek politikai-lélektani törekvéseivel, az úgynevezett fogyasztói társa
dalom ellentmondásainak és leplezésük kísérleteinek újszerűségével. Pedig a manipuláció e l
v á la s z th a ta tla n  az állam irányításában is mind közvetlenebbül részt vállaló m on opo ltőkés k a p ita 
liz m u s  ren dszeré tő l. A második világháború utáni korszak ismert ellentmondásától, amely egy
részt a szocialista világrendszer létrejöttében, megszilárdulásában és viszonylag gyors fejlődésében, 
a két világrendszer erőviszonyainak eltolódásában, a kapitalizmus — mint világrendszer — gyen
gülésében, másrészt néhány fejlett tőkésország gazdasági és életviszonyainak kedvező alakulásá
ban jut kifejezésre. Ebben a helyzetben vált szükségessé és bizonyos mértékig lehetségessé a tö
megek tudatának, hangulatának ravasz befolyásolása. A manipuláció nem eg yszerű  becsapás. 
Utóbbira a történelem — és a sajtó története is — temérdek példát mutat a távoli vagy közeli 
múltból. Ezek azonban másfajta célt szolgáltak, s főleg másféle eszközöket alkalmaztak. A római 
császárkortól, N apóleon  uralmán keresztül, az első világháborús ellenfelek propagandakam
pányaiig azonos vonás a közvélemény tájékoztatásának — adott hatalom érdekei szerinti — 
n y í l t  e lk ö te le ze ttsé g e . A közvetlenség, amely hatásában aggálytalanul bízva valósítja meg kon
cepcióját mind az információs anyag szelekciójában, mind pedig a tények, összefüggések kommen
tálásában.

Az imperialista propaganda a világ mai helyzetében r itk á n  a lk a lm a zh a t ilyen módszereket; 
ezek már alka lm atlan ok  a tőkés társadalom szolgálatára, illetve a szocialista országok lakosságá
nak szánt propaganda céljára. A kapitalista világ ez utóbbi szférában is kénytelen a tényleges 
helyzethez igazodni. Propagandistái nem hagyhatják figyelmen kívül a Szovjetunió és az európai 
szocialista államok intenzív gazdasági fejlődését, társadalmi szerkezetük átalakulását, az országa
inkban kidolgozott és fokozatosan megvalósuló gazdasági reform kedvező hatásait, a szociális 
vívmányokat, az oktatási-tudományos eredményeket, a művészi- és sportteljesítményeket, tehát 
a gyors ütemű fejlődés kétségbevonhatatlan bizonyítékait. Arra is tekintettel kell lenniök, hogy 
ezek az eredmények határozzák meg a szocialista országok közvéleményének beállítottságát,
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hangulatát. Igyekeznek tehát az objektivitás látszatát kelteni, olyan színben feltűnni, mintha 
jó szívvel fogadnák haladásunk bizonyos jeleit. A tényeket tisztelő, részrehajlás nélküli megfi
gyelő pózában tetszelgő ellenséges propaganda valójában ugyanolyan eszköznek tekinti a józan 
értelem attitűdjét, mint tizenöt évvel ezelőtt a véresszájú uszítást. Minden vélt vagy valódi nehéz
séget kihasználva, összefüggéseket és tényeket meghamisítva, s főleg az események, folyamatok 
osztálytartalmát elsikkasztva igyekszik zavart kelteni. F u n kció ja  vá lto za tlan , csupán eszközei 
változók. Ami pedig az imperializmus saját házatáját illeti : álhírekkel, direkt hamisítással hosszú 
távon nem lehet befolyásolni a lakosságot olyan társadalmakban, amelyek nemcsak jólétüket, 
hanem d e m o k ra tik u s b eren d ezk ed ésü k e t és sza b a d sá g jo g a ik a t is  vívm ánynak  tek in tik .

Ilyen körülmények között a hamis tudat részleges vagy teljes kialakításának közvetett techni
káját alkalmazzák. Úgy érnek el hatást, hogy a befolyásolt közvélemény alig, vagy egyáltalán 
nem ismeri fel: nézeteit, választásait nem az önálló ítélőerő, a személyes érdek kifejezésében 
munkáló józan ész, hanem egy olajozottan működő apparátus határozza meg. Olyan apparátus, 
amelynek eszközei rejtve maradnak a közvélemény gyanútlan része — túlnyomó többsége — 
előtt. A manipuláció technikáját itt vázlatosan sem jellemezhetjük. Csupán a lényegről szól
hatunk: a manipuláció — bonyolult hatásrendszerének minél tökéletesebb működtetésével — 
a z t  k íván ja  elérni, h o g y  a z  e m b erek  te rm é sze te s  é rd ek e ik , s z e m é ly e s  m eggyőződésü k  é rv én ye s íté sé 
n ek  tek in tsé k  a  k ívü lrő l rá ju k  k é n y sze r ite tt  o rien táció t, a  fe lk ín á l t  dön téstípu soka t. A tőkés orszá
gok állami-társadalmi berendezkedése és a szolgálatában kialakult tömegkommunikációs rend
szer egyaránt arra törekszik, hogy választási szabadság illúzióját keltse. A szembenálló irányzatok 
konfrontációja azonban nem érinti a lényeget, és gyakran csak látszólagos. Hatásos példákkal 
szolgál erre egy-egy amerikai választási kampány. A megütköző pártok propagandistái zavarba 
jönnek, amikor sarkítottabb programot kellene adniuk. A társadalom alapvető átalakítása — 
szocializmus és kapitalizmus alternatívája, a társadalmi és a gazdasági élet demokratizálása — 
szóba sem kerül. Más tőkésországok közélete és sajtójának zöme is illusztrálja a politikai-társa- 
dalmi-gazdasági szférában adott választási lehetőségek korlátozottságát, az objektív mozgástér 
szűkösségét és azt, hogyan próbálja a manipulációs gépezet ezt álcázni, olykor nagy ügyességgel 
a döntés szabadságának feltüntetni.

Mindezzel nem m e r íte ttü k  k i  tém á n k a t, pontosabban szóivá: a témának csupán egyik vonat
kozásához közelítettünk. S még ezt is ki kell egészíteni egy megszorítással: annak jelzésével, 
hogy a manipuláció mértéke tekintetében nagy kü lön bségek  fig y e lh e tő k  m eg az egyes tőkés orgá
numtípusok és az egyes orgánumok között is. Akadnak olyan újságok és hetilapok, amelyek — 
ha nem is mindig teljes sikerrel — méltánylandó erőfeszítéseket tesznek egyes valóságmozzana
tok, életszektorok deformálás nélküli, valós bemutatására. (Vállalkozásuk eredményességét vagy 
kudarcát csak konkrét elemzés mérheti.) A manipuláció alkalmazási módját — ha el akarjuk 
kerülni a mereven sommázó minősítést — a magunk gyakorlata számára is differenciálnunk kell. 
S z e c sk ő  Tam ás A propaganda rendszere című tanulmányában meggyőzően érvel amellett, hogy 
a manipuláció fogalmát eszmecseréinkben manapság hármas jelentéssel használjuk. A hamis 
alternatívák elfogadtatásához kötődő manipulációértelmezés mellett a vizsgált műszó jelentésé
nek — és főleg tartalmának — két további változatáról ír. Az egyik, „leg tágabb  é r te lm e zé s  
m anipulációnak te k in ti  a  k ö zvé lem én yn ek  m inden olyan  irá n y ítá sá t, befo lyáso lásá t, a m e ly  b o n y o 
lu ltabb , finom abb e s zk ö z ö k k e l  tö r tén ik  . .  . K issé  sa rk ítv a  n é z e tü k e t:  a  hatásos p ropagan da  m in dig  
m anipu láció .” A másik, szűkebb értelmezés „ m ár nem  a z  e s z k ö z ö k  finom ságára, a  p sz ic h o te ch n i
k á ra  te s z i  a  hangsú lyt, hanem  a  rava szk o d á sra , a z  a g ya fú rt, néha m orálisan  is v ita th a tó  m ó d sze re k re . 
E z a  fe lfo g á sm ó d  g y a k ra n  a b b ó l indul k i, hogy a  c é l s z e n te s í t i  a z  e s zk ö z t,  s  a  m an ipu láció t n em es  
va g y  hasznos cé lok  érd ek éb en  tö r tén ő  k e g ye s  csalásnak te k in t i .”

A két változat közül az egyiket hasznosítani kívánjuk, a másikat — mint elveinkkel, szándéka
inkkal ellentétes kommunikációs és társadalmi gyakorlatot — elvetjük. Az első változat a pro
paganda hatékonyságának, korszerűségének, tudományos megalapozottságának és magas 
sza k m a i szín von alának  ig én yéve l fü g g  ö ssze . Azt jelenti, hogy a pszichotechnika, a kommunikációs 
tudományok, a szociológia és általában a társadalomtudományok marxista módszereit és ered
ményeit felhasználva igyekszünk az olvasók százezreire, millióira hatni: összpolitikánk, gazdaság-, 
társadalom- és közművelődéspolitikánk megalapozottságát bizonyítani, perspektíváit érzékeltetni. 
Minél tudatosabb, műveltebb a társadalom, annál inkább szükséges a propaganda módszereinek 
korszerűsítése annak érdekében, hogy a szocialista nemzet eggyéforrása és dinamikus fejlődése 
optimális tömegtámogatást kapjon, milliók tudatában reális fogalmi- és értékrendszerré szer
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vüljön. A manipuláció másik változata nálunk csupán nagyon csekély részeredményeket biztosít. 
Egy-egy osztály, csoport vagy réteg ideig-óráig meggyőzhető a tények és összefüggések konstruált 
megcsonkításával, az ajánlott döntés ellen ható érvek és mozzanatok elhallgatásával, a pozitív 
motiváció felnagyításával, a valóságos arányok meghamisításával. Ez azonban hamar lejáratja 
önmagát, és azokat, akik építenek rá. A ravaszkodás, a hamisítás nem a mi módszerünk : idegen 
a szocialista demokrácia és a fejlődését szolgálni kívánó sajtó szellemétől. S zá m u n k ra  nem  el
fo g a d h a tó  a  ,cé l szen tesíti a z  e s z k ö z t'  je ls zó . Tapasztalatunk szerint a céljainktól idegen eszközök 
alkalmazása magát a  célt is  d iszk re d itá lja , ami pedig hatékonyságukat illeti, nem segítik, hanem 
in k á b b  a k a d á ly o z zá k  történelmi programunk megvalósítását.

A mindennapi munkában persze nem mindig könnyű megkülönböztetni a hatékony propa
gandát és a félrevezető manipulálást. A választóvonal pontos kijelölése a gyakorlati tapasztalatok 
folyamatos általánosítását kívánja. Annyi azonban elmélyült kutatómunka nélkül is világos, 
hogy elfogadható és nem elfogadható, alkalmazandó és mellőzendő módszerek dilemmájában 
p o l i t ik a i  g y a k o rla tu n k  dön t. Ennek pedig lényege az a törekvés, hogy az állampolgárokat ellássuk 
a közügyekben való részvételhez szükséges információmennyiséggel. A fejlett szocialista társa
dalom ismérvei között jelentős szerep illeti meg az egyes osztályok, csoportok, rétegek, sőt, az 
egyének tudatállapotát, szellemi közérzetét, a közügyekben való részvétel lehetőségeinek fokát, a 
szocialista demokráciának azt a mértékét, amely lehetővé teszi, vagy nem teszi lehetővé az állam
polgárok aktív és tudatos befolyását az őket érintő ügyek alakulására.

S Z Ö R É N Y I  L Á S Z L Ó

A g n o s z t ik u s  g r o t e s z k  N ád as  P é te r*
m ü v e ib en

G n ó zis

Ha a művek felszínéről indulunk, rögtön szembeötlik, hogy hősei mind kereső, nyugtalanul 
megoldásra, éltük megváltoztatására, mondhatjuk: megváltásukra törekvő lelkek. Elsősorban 
gyermekek és serdülők. Ha eltekintünk most nyugtalanságuk társadalmi környezetétől és konkrét 
formáitól, látjuk, hogy oka mindannyiszor a félelem. Félelem az ismeretlentől, félelem a meg- 
magyarázhatatlantól, félelem az érthetetlen és átláthatatlan cselekedetektől. Egyszóval a tuda tlan 
s á g tó l , illetve a tudatlanság okozta bizonytalanságtól. Ennek a félelemnek a feloldása — tehát 
a szorongásba megnyugvást, a sorsba „megváltást” hozó mozzanat: a m egism erés. Vagyis, hogy 
a megváltást, üdvöt adó, s így tulajdonképpeni mivoltán túlmutató „tudás” szakkifejezését 
használjuk: a  gnózis.

„Nem volt bennem félelem. Tiszták voltak előttem most az emberek. Értettem őket. Én csak 
akkor féltem tőlük, ha beszéltek, amikor szavaik elvesztették jelentőségüket, és az értelmét csak 
mögötte találhattam.” ( A  B ib lia , 90. lap.) Till Gyuri, a kisregény főhőse olyan szituációban 
mondja ezt, mikor a nagy összecsapás már megtörtént, ki-ki végre megjelent tiszta lényegében: 
a volt cselédből szocialista nagyságos asszonnyá avanzsált nagymama: mocskos kicsinyességében, 
gyűlölködésében, anyja, a jóindulatú funkcionárius gyáva megalkuvásában, valamint Szidike, 
a kis cseléd, riadt, kiszolgáltatott elszántságában.

A történetek felépítése, mozgása tehát eleve adott. A hős igyekszik szabadulni a zavarból és 
félelem-hálóból, mindenáron a helyzet tisztázására törekszik, és eljut olyan pontra, ahol végül is

* A z  elem zés a lap já t képező  m ű v e k  a  szerzőnek  A  B ib lia  é s  a  K u lc sk e r e s ő  já t é k  cím ű, a  S zép iro d a lm i K önyv- 
k ia d ó  á l ta l  1967-ben, illető leg  1969-ben k ia d o tt  kö te te i.
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tisztán és leplezetlenül szembekerül az Ismeretlennel. Tulajdonképpeni célja nem a változtatás: 
minden kísérlete, amely a rendszer, e félelemmechanizmus felülmúlására, legyőzésére irányul, 
eleve kudarcra ítéltetett. Amit tehet és amit meg is tesz: a könyörtelen szembenézés. Az illúzió
vesztés és illúziórombolás, saját elítéltségének felismerése, у ць

Az író jelenléte (akár mint egyes szám első személyű elbeszélőé, akár mint kommentátoré) 
állandóan nyomatékosítja a m egism erés fenti sajátosan „üdvhozó”, gnosztikus értelmezését. 
Egyúttal, az állandóan közbeszőtt értelmezések és elmélkedések révén, hangsúlyozza a történet 
filozofikus példázatmivoltát. Ez a sűrű kommentálás, amennyiben végül is a szereplőt (s vele 
együtt az olvasót) juttatja el a gnózishoz, tehát a mű kereteit nem töri át, nem hat zavaróan. 
Ilyen novella az A p in ce . Megtörténik azonban az is, hogy az első személyes elbeszélő hang
súlyozottan múltbeli alakja, és a kommentárjait közbeszövő író jelenlegi attitűdje kettéválik, 
a felismerés az utóbbinak jut osztályrészül, s ilyenkor az olvasó külön kapja a „tanulságot” 
és külön a történetet (A  b á rá n y).

„ N o  inn ate  prin c ip les."  Locke híres alapelvét viseli homlokán az A B iblia . Tényleg hű képét 
adja annak az ezernyi meghatározottságú fonálszövevénynek, amely társadalmunk eszméit, 
„jóságát”, „humanizmusát”, „demokratizmusát” stb. rángatja. E mechanizmus, ha le nem 
lepleződne, Till Gyurit is a maga képére formálná. A gnózis ez esetben magára e mechanizmusra 
vonatkozik, leleplezésével — legalábbis a hősre nézve — ezt a mechanizmust bénítja meg. Ennek 
a gnózisnak a fényében tágítja a család mikrovilágát az ország méretére a kisregény utolsó 
fejezete: a rózsadombi funkcionárius-paradicsomból a Rákosi-korszak paraszti nyomorának 
poklába vezető autóút.

A gnózis föllibbenti a fátylat, s megadja azt a soványka „megváltást”, amit egyáltalán meg
adhat: lehetőséget az egyén n ek , hogy az elnyomott, az alulmaradt, a nyomorult mellé álljon 
részvétével és szeretetével. így, ebből a racionalista ihletettségű gnosztikus megváltássóvárgásból 
is érthető a sűrűn alkalmazott vallásos utaláshálózat, szimbolika (A  B iblia , A f a l ,  A  b á rá n y ).

G ro te szk

Milyen az a színpad, amelyet ezek a gnózisra törekvő figurák taposnak? Többnyire társadal
milag, történetileg és földrajzilag elidegenített színhelyek : az 50-es évek elejének, illetve a mának 
aktív funkcionáriusokat, illetve nyugdíjas mártír-özvegyeket befogadó villái; a Pest környéki 
szemétdombon szabálytalanul épült lakótelep; vagy a washingtoni diplomata- és gengsztervilág. 
Kivételes az A p in c e :  a legközönségesebb pesti külvárosban játszódik. Nem véletlenül. Ez a tör
ténet a leggroteszkebb. Pontosabban, az E lté v ed tek k e l együtt ez az elbeszélés az igazi, majdnem 
„szabályosának nevezhető groteszk parabola. S a groteszk jellemzője, hogy a hangsúlyozottan 
köznapi világba tör be a fantasztikus a maga borzalmával. Paradigmatikus a hős, Széli Kálmán, 
nyomorékságától, nyomorától és múltjától meghatározott, ezeknek negatívumaiból és pozití
vumaiból megszerkesztett több síkú álomvilága. Példaszerű az, a groteszkre általában jellemző 
hirtelen „billentés” is, amellyel a ketté- (esetleg többfelé) hasadt egyéniség egyik fele átveszi 
az uralmat a másik felett, amellyel a valóság és álom különböző síkjai filmszerű vágással egymásra 
következnek. Az előrontó rémületre következő hirtelen váltás: a pinceajtó mögött föltáruló 
racionalista-humanista mennyország, a tiszta, testvéri emberi szeretet, a jólét és könnyedség, 
az elegancia és a megértés túlvilága (amelynek édestestvérei Hans Castorpnak a hó  ban látott 
álma, vagy a késői Kosztolányi gyermek-mennyországa, nagy égi vendégsége) azonban még nem 
a befejezés; ez a szint ismét visszabillen a széngázos szoba keserű valóságába. Mégis, felvillanása 
erőt ad arra, hogy Széli Kálmán végre igaza t m ondjon , ezért az egyedülmaradást is vállalja 
és azt, hogy utána a „pincébe” menjen. „Itt egy ajtónak kell lenni. Egy ajtónak, amely feltárul 
előtte. Nekifeszül a falnak, nekiszorítja az arcát, szája puha salétromot érint, nedves falakat. Itt 
egy ajtónak kell lenni. Ezt tudja. Hiszen ismeri az ajtó helyét. Ordít. Dörömböl léte homályos 
pincéjében, öklével üti a téglafalat, dörömböl léte homályos pincéjében, hogy táruljon fel egy 
ajtó, keresi az ajtót, amely mögött emberek vannak.” A groteszk hagyományos eszközeit, úgy 
mint a kettéhasadt személyiséget, a hirtelen felbillenő valóság-síkokat, az álomszerűséget, a 
szarkazmusig keseredett szatírát tehát csak eszköznek használta, a gnosztikus igazságkeresés 
menetének ábrázolásában. „Valódi” groteszkbe a magyarázatnak még ilyen foka se férne bele.

Tisztább groteszk az E lté v ed tek . E z  él a legharsányabb karikaturisztikus eszközökkel. A kez
dete: „Bagi Ernővel (később Ambassador extraordinary and plenipotentiary of the Hungarian
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Peoples Republic) nem volt semmi baj. A második világháborút megelőzően szakmájában dol
gozott drogistaként.” A vége: „ T u d o d ... — mondta később Bagi Ernő — én mindig arról 
álmodoztam, hogy nagy drogista leszek. És mi lett belőlem?” Azonban, a lényeg nem a leven- 
dulás zacskóit otthon felejtett kanmajom-szagú nagykövet botrányának vérfagyasztó anekdotája. 
Még csak nem is a magyar honfitársait honfibúval levetkőztető gengszter kicsit olcsó története. 
Hanem az a szívszorongató idill, amely Bagi Ernő és felesége között kivirágzik. Amihez az 
előzmény, az abszurd „eltévedés” csak a lehetőséget szolgáltatja. Lehetőséget a gnózisra. Aminek 
itt a történetben (és nem katharktikusan, az olvasó lelkében) történő lejátszódása ismét távolodás 
a „klasszikus” groteszktől.

T á rsa d a lo m m o d e ll

„. . . a gyerekszobában megindult az a természetes mozgás, amelynek minden emberi közös
ségben meg kellene indulnia, ha egymást nem ismerő emberek kerülnek össze. Összeverődnek 
azok, akiknek össze kell tartozniuk, és hátat fordítanak egymásnak azok, akik úgy érzik, semmi 
közük a másikhoz; s egyedül maradnak a magányosok.” ( S a n y ik a ) .  Minden elbeszélés elidege
nített, s így általánosított színpadán mozgó igazságkereső figurák kisebb-nagyobb érvényességű 
modellkísérlet részesei és szereplői. A társadalom kisminta-kísérleteié. A kísérlet végső határa: 
„ ..  . mert a növényekkel is úgy van, mint az emberekkel, akinek semmi hasznát nem veszik, 
azt kiirtják vagy kilökik.” (K lá ra  a sszo n y  h á za ). Bizonyos feltételeket persze figyelembe kell 
venni. „D e az ember, akármilyen legyen, mégsem hasonlítható a fekélyhez. Ezért eltávolítása 
békeidőben bosszantó akadályokba ütközik.” (A  b á rá n y ) . Az utóbbi idézet jelzése konkrét 
történelmi helyzethez köti a történetet. Nádas írásai nem fukarkodnak az ilyesfajta jelzésekben. 
Történetei egyrészt a félmúltban, a személyi kultusz idején, másrészt azonban félreérthetetlenül 
a jelenben játszódnak. Kisminta-kísérlete tehát a magyar szocialista társadalomra vonatkozik. 
E társadalom valóságára és lehetőségeire.

Sanyika, a fenti novella főhőse, egyszemélyben irányítója és alanya az egyik kísérletnek. 
A kísérlet célja: a hatalom megszerzése. Becsöppen a gyerekzsúrba, és a sok széthúzó erő játékát 
áttekintve, kiválasztja azt az egy erőt, az ünnepelt kislányt, aki komolyan szembeszegülhetne 
vele. Megalázza őt durva agresszivitásával, így megtöri és saját szolgálatába állítja, s most már 
nekifoghatnak a zsúr új rendjét megszervezni. A diktatúrát. A képlet világos. A változók helyébe 
be lehet helyettesíteni a konkrét értékeket.

A behelyettesítés meg is történik. „Amikor a lebukást meg a rendőrséget kellett vállalnom, 
akkor jó voltam. Most meg írjam csak az emlékeimet. Azt kéne megírni, hogy mit csinálnak 
már m egint. . .  Ha Zoltán itt lenne, mit szólna ehhez? Zoltán soha nem így képzelte a . . .  Nem 
így képzelte! Istenem, hogy képzeltük? Ügy képzeltük, hogy mindenki egyenlő lesz. Ha itt 
lenne . . . Istenem, hogy képzeltük mi? Valahogyan másként.” (K lá ra  a sszon y  h áza , 53. 1.)

Klára asszony léte látszatokon, hazugságokon épül. Tűzharcban elesett hős férjéről írja emlék
iratait. A rendelkezésére bocsátott villában. A villában, amely egyre jobban elszigeteli nemcsak 
a folyton továbbhaladó élettől, hanem saját magától is. Klára asszony mélyen lenézi szomszédait, 
Kalheréket, a békésen disznót hizlaló rendőrcsaládot, akik a rózsadombi létalapot biztosító 
magánmitológiájukat immár nem 1944-től, hanem 1956-tól számítják. Ez a felsőbbség és elkülö
nülés mégsem elég arra, hogy élete félresiklását leleplezze.

A felismerést, hogy a múlt halott, hogy „Zoltán nincs”, s hogy az élethazugsággal életének is 
vége: ezt a gnózist Jucika hozza. A házába fogadott cselédlány. Akinek ilyesfajta élményei 
vannak a kommunizmusról: Nálunk Mácsogon volt egy párttitkár. Megtették rögtön,
mert amikor nálunk is kikiáltották a köztársaságot, utána jól megverték a csendőrök, és úgy 
megverték, hogy be sem forrt jól a lába, és amikor jött a pártrendszer, azt mondták az emberek, 
ki lehetne más a párttitkár, mint a sánta Gergő bácsi. Volt neki három fia. A legidősebb meg
alakította a téeszt, a Dezső, aztán hogy ő jól összelopta magát, kitanították a középsőt, a Jenőt, 
a legkisebb meg pap lett. Ki gondolta volna? (— — — ) — hogy a Gergő bácsit leváltották 
a legkisebb fia miatt, szinte belezavarodott, és nem volt maradása, mert amikor kikiáltották 
a forradalmat, akkor ő állott az élére, csak az lett a baj, hogy a nép azt követelte, hogy kössék 
föl a fiát, a Dezsőt, de ő megüzente ezt a Dezsőnek, ez meg kitudódott, és most a nép lett dühös 
rá, és éjjel zavarták ki a házából, s ha a legkisebb fia nem jön utána, a pap, felnyársalták volna 
a vasvillával.”
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Jucika a maga aggasztó szabadságával, hetyke kötetlenségével és őszinteségével, felelőtlen 
szeretetreméltóságával felébreszti Klára asszony halott lelkét, kihívja a minden lélek mélyén 
szendergő forradalmat: a szeretetet. Azt a tüzet, amely hajdan földbirtokos családjából is ki
szakította és férje oldalára állította. Klára asszony azonban ezúttal gyengének bizonyul. „Csak 
azt tudta, hogy nem haragszik már rá. Akármit csinált. S a békülés az első lépés a szeretet felé. 
De ettől a lépéstől Klára asszony félt. S mert félt, s mert semmi nem volt már a világon saját 
magán kívül, amit választani tudott volna, s mert kiszórta magából a múltat, azt is tudta: — ez 
az élet vége.” (102. 1 )

A B ib lia

„Közülünk kerültek ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közénk tartoztak volna, 
velünk maradtak volna. Rajtuk kellett nyilvánvalóvá lennie annak, hogy nem mindenki tartozik 
közénk.” Szent János apostol 1. levelének ezek a mondatai ugyan a korai keresztények közül 
kivált eretnek „antikrisztusokra” vonatkoznak, de igen jól jellemzik a Nádas-írások többségének 
figuráit is. Főhős csak egy akad az „új osztálynak” ebből az alapító nemzedékéből: Klára asszony. 
Többnyire rossz lelkiismeretű gyermekeik bukdácsolnak a színen, és apáik világa az, amelyben 
vagy amelyből szabadulást, megváltást keresnek.

A legjelentősebb: Jancsi, A  f a l  főhőse. Valószínűleg Istent keresi. S először — meglesi Rákosit. 
„A villa lépcsői előtt várakozó tiszti egyenruhás férfi a középütt érkező kocsihoz lépett, és igen 
gyors mozdulattal fölfutott a lépcsőkön. Sokkal lassabban — mivel hosszabbak voltak lábai
— egy magas, meglehetősen vékony, aktatáskás ember lépdelt utána. Ez az ember rövid pillan
tással kísérte a fogadók mozdulatait, valamit mondott is a kocsi ajtaját tartó tiszti egyenruhásnak
— mire az szalutált —, majd eltűntek a villa belsejében.” (K u lc sk e re ső  já té k ,  116. 1.) Utána 
szüleivel találkozik; a gyanú légkörében már szűkül körülöttük a világ. Útjának harmadik 
s egyben utolsó állomása: Remete bácsi, a hegy különc örege. Amit tőle kap, az se a h it;  se 
az öreg által áhítattal idézett fönti János-levélnek a világ megvetését tanító része, sem a hozzá
fűzött „reakciós” politikai értelmezés nem ébreszt benne hitet. Csak az öreg rossz ösztöneinek 
kitörésétől kap végre valamit. H it  h e ly e tt  g n ó z is t. „Éreztem, hogy megérinti az arcom. S ahogy 
töredezett keze a bőrömhöz ért, mintha a sötét mélységből a napvilágra szállnék, hirtelen meg
világosodott előttem az arca. Minden rideg lett és egyszerű. Kitértem a keze elől, de a helyemről 
nem mozdultam még mindig. Ő, azt hiszem, nem látott már. Keze megmeredt a levegőben, 
a törzse felém hajolt, másik kezével elengedte a botot, a bot puffanva hullott a földre, s kis 
porfelhőt kavart. Mosolygott. És a hangja. Suttogás és kiáltás volt együtt. Suttogás és kiáltás 
közt csapdosott a mondat.

— Tudod, mi irányítja a testet?
Felálltam, kettőt léptem hátra. Rövidet kacagott, és obszcén mozdulatot tett.
— Ez.
Botladozva rohantam át a kerten, és átbújtam a szakadt kerítés alatt. Nagy szemekben kezdett 

cseperegni az eső, de aztán nem esett. Csak a szél hajtott fekete-szürke tömegeket a sivár ég
bolton.” (141.1.)

A Biblia Till Gyurinak és Jancsinak egyaránt az elveszett, megtagadott, mégis sóvárgott 
erkölcsi kódexet és zsinórmértéket jelenti. Olyan zsinórmértéket, amelyet már nem tudnak 
követni, mégis hozzá viszonyítják maguk és mások cselekedeteit. Ám végül is: csak szó. Szó, 
amely elfed és nem világosít. Erkölcs és mérték nélküli világban mozognak: mindenáron erkölcsöt 
és mértéket keresnek. Lenin-jelvényben és gyermeteg Amerika-ellenes tüntetésben. Ilyen kísérlet 
a Biblia is — mégis több ennél. Azzal, hogy még a hozzá forduló is kudarcot vall, a reá hivatkozó 
is megszégyenül, mintegy visszaperdül faláról — utal valami más, a félelem — szabadulni akarás
— gnózis körén kivül fekvő tartományra. Arra, ami elveszett — s még vissza nem nyeretett; 
arra, ami a hősök egyéni erőfeszítéseivel vissza sem nyerhető: a hitre.

Ez a hit nem feltétlenül azonos a pozitív vallásosságból fakadó hittel. Till Gyuri anyjának 
például — groteszk módon — a Biblia az antifasiszta harci múlt jelképe: ezzel takarta le a kosa
rába rejtett röpcédulákat. De mindenképp a hit, az elvesztett paradicsom szimbóluma. A gro
teszk műfaja a hívő korokra következő kiábrándulások, összeomlások idején virágzik, és az 
összeomlott hitek törmelékéből építkezik.

Nádasra erősen hatott a Biblia nyelve, képkészlete is. Különösen az emlegetett János-levél 
és a János-evangélium fekete-fehéren viliózó antitézisei.
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A z  em beri természet

„Számos véletlen és az évek múlásának összejátszása kellett ahhoz, hogy megértsem, milyen 
helyrehozhatatlan tragédiához vezethet, ha nem vagyunk képesek elfogadni a természet törvé
nyeit, nevezetesen az ember titokszerűségét. Ha fel akarjuk oldani az egyént a közösségben. 
Az egyéniséget olyan közösségben, amely nem áll egyéniségekből. Közösségekbe tömörülni, 
közösséggé lenni — szerintem — csak egyéniségek tudnak.” ( A  bárán y, 218. 1.) Nádas tehát 
a társadalom szerkezetének szükségszerű eltorzulását az emberi természet megsértéséből eredez
teti. Könyörtelenül racionalista: a bűnöst az ösztönökre hivatkozással sem menti fel. „S ha már 
itt tartok, szükségét érzem, hogy elmondjam, az ösztönös cselekvés nem mentesít a felelősség 
alól, mert véleményem szerint az ösztön nem más, mint a tudatunk legmélyén elraktározott 
szokásoknak és törvényeknek rendszere, szétbogozhatatlanul összefonódva kívánságokkal, 
vágyakkal és az ember természetében rejlő agresszivitással. Ha valamiről, akkor tehát az ember 
ösztöneiről le kell rántani a leplet, nehogy eszébe juthasson mentegetőzni, hiszen a mentegetőzés 
nem más, mint a felelősség áthárítása; de kire hárítjuk a felelősséget, ha ösztöneinkre hivatko
zunk, mentségért könyörögve? Az emberre hárítjuk a felelősséget, az emberekből összeálló 
rendszerekre, s ezen túl mindenre, csillagokra, napfogyatkozásra, piaci válságra, de ez a törekvés 
egy egyszerű hazugságot és félelmet takar. Szeretnénk felmenteni magunkat mások bűneivel, 
s nem hisszük el, hogy az ember, egyetlen ember is, maga a teljesség. Teljesség, mert titokszerűsége 
nem ösztönéletében, nem a génekben és nem a tudatalattiban rejlik, hanem a mindenre és önmagá
ra utaltságban, abban, hogy testének bőrkérge egészen különös, senkihez és semmihez nem hason
lítható lényt rejt, olyan lényt, aki azonos a világmindenséggel, mert csontrendszere olyan elvek 
alapján épült, mint a hidak, melyeket épít, s anyagszerűsége annyira végtelen, mint a világban 
mindené.” (Uo., 233. 1.) Ez az emberi autonómiát hirdető, velejéig tudatos etika nem elvont 
szabályrendszer: a történet, ahonnan idézeteinket gyűjtöttük, egy ember elpusztításának története. 
Az elpusztításban, Róth bácsi, a zsidó, rituális szimbolikával hangsúlyozott feláldozásában 
részt vesz a szeméttelepi nép egésze. Ez a társadalom-sejt (— modell) a megalázás és megaláztatás 
hierarchiájába szerveződik. Ilyen rendszerbe nem fér az az ember, aki nem aláz meg senkit, 
de magát sem hagyja megalázni. Pusztulnia kell. Elpusztítói azonban magukat is megsemmisítik. 
„S a tragédia ezen a ponton átcsapott a groteszkbe, mert anyám hálás volt érte, hogy nem ütle
gelik, s úgy tett, mintha észre sem venné, hogy előtte az élet minden lehetősége bezárult. A  lever t 
lá za d ó  hálásan  csókolta  e lle n fe lé n e k  k e zé t,  s  a hatalom  a  v é g ső k ig  é lvez te , hogy a z t  te s z , a m it a k a r,  
m in t m a c sk a  a dög lö tt eg érre l. S bár lelkűk mélyén ellenfeleknek érezték egymást, szövetségesek 
voltak, egymás érdekeinek tökéletes kiszolgálói, csak éppen az a tartás veszett ki belőlük vég
érvényesen, amitől az ember embernek neveztetik. Személyiségük falai a hatalomért vívott harc 
porában hevertek.” (259.1 )

A történet — amelyet, sajnos, sok helyen megtör a közbeszőtt elmélkedés — szerkezete az 
egyik póluson, az elbeszélőén ugyan a megszokott: zűrzavar — eszmélkedés — gnózis; de a 
másikon, a Róth bácsién, már eltérő. Róth bácsi, a Bárány, nemcsak tu d  valamit; ő h isz  is vala
miben. Ő belül van a hűvös eleganciának és elnéző jóságnak azon a bűvös körén, ahová a till 
gyűrik és jancsik vágyakoznak. Ha ő locsolja a füvet, sohasem sározza össze magát, nem úgy, 
mint Jancsi. Mégis — pusztulnia kell.

Nádas történetei tehát korhoz és helyhez kötöttek olyan értelemben, hogy példatárukat 
pontosan körülhatárolható helyről és időből: a tágabban értelmezett jelenkori Magyarországról 
veszik. A hazai ellentmondásokra és torzulásokra reagálnak. Mégis elvontak, helytől és időtől 
elrugaszkodottak abban az értelemben, hogy jelentésük túlmutat a praktikusan leképezhetőn. 
Minden társadalom, minden hatalom, az emberi együttélés in  gen ere  strukturális hibáit keresi. 
És nem leíró közömbbel. Hanem jót és rosszat megkülönböztetve. ítélve. Az emberi méltóság 
bírói polcáról. Mint egyenes ősei, a XVII. század szkeptikus filozófusai és a XVIII. század 
emberhívő, mégis pesszimista felvilágosítói. Akiktől, látnivaló, többet tanult, mint a XIX. 
századtól.

Politikus ihlete tehát alapjában véve rokonítja a groteszk kortárs magyar és kelet-európai 
művelőivel. Mégis, sokban különbözik Moldova harsányabb és optimistább, vagy Rákosy 
szarkasztikusabb és fantasztikusabb groteszkjeitől. Csurka léhább, Örkény tartózkodóbb. 
Nádas hidegen szenvedélyes. Talán utalhatunk itt a cseh Ladislav Fuksra, akihez A  bárán y  
ajánlása szól.
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Forradalom?

A változtatás lehetősége éppen csak felcsillan itt-ott — hogy hamar ki is hunyjék. „Egyébként 
nem értem. Miért ne lehetne az embereket jó dolgokra rávenni?

— Mert az erőszak az már önmagában sem jó . . .
— Ezek szerint hagyni kell, hogy minden menjen a maga útján. Forradalomra nincsen lehető

ség?
— Te mondtad, Doktor: a történelem nem az elképzeléseinket igazolja, hanem önmagát. 

Forradalmat egyébként lehet csinálni, ha adottak a feltételek.” (A  p in c e , 189. 1.) Az egyéni 
gnózisra épülő struktúra különben sem teszi lehetővé ezt a megoldást.

A visszanyert paradicsom fényeit tehát sűrű éjszaka burkolja. Az elveszett fényei még pislákol
nak itt-ott. Főleg az ápolt, vagy elvadult, buján tenyésző vagy lassan hervadó k e r t  jelenti a kereső 
hősöknek a menedéket, az igazat a bonyolult emberi hazugságok elől. Ilyen menedék A  k ertész  
fiának kutyája. Ilyen a szerelem.

Ezek a menedékek állandóan veszélyeztetett kicsiny szigetek. A hazugság mindent „humani
zál”, mindent el akar nyelni. A kertfal túlsó felén Rákosi lakik; a gyermekek korrumpálják és 
egymásra uszítják az emberi hierarchia mintájára szerveződő kutyákat; Jucika és Jóska szerel
méhez disznóröfögés, ordenáré üvöltözés és Klárika néni ólálkodása adja a hátteret. A csak 
a szeretkezésben fölszakadó saját hazugságaikon kívül. A kertben a jókedvvel játszó Méta 
kutyát Till Gyuri félelmében agyonveri. Méta megölése zenei tudatossággal megkomponált 
nyitánya a Szidike megalázásáról tudósító történetnek.

*

Nádas Péter már nem sorolja magát „a fiatal élők közé” (Új írás, 1969/8. 79. 1.). Eddigi törté
netei a fiatalság viharait, keresését és letörését foglalták a „gnosztikus groteszk” szerkezetének 
kereteibe. Felnőtt figurái gyengébbek, kevésbé hihetőek. Talán, mert kevésbé megéltek. Ilyen 
A k e r té s z , aki özvegyen maradt, ilyen A p ince  Irénje. Nyelve helyenként bravúrokra képes: 
ilyen Méta megölésének igehalmozása. Mindenhol pátosszal telt, még a csatornanyelvet gondos 
jellemzésként felhasználó részekben is. Mégis, helyenként nehézkes és körülményes.

A férfimunka hátravan.

V áros  é s  v idéke
ím e  új s z á z a d  s z ü le tik  
a  tá j k o rm o s ra jza s z ta lá n

(Ladányi)

Erdei Ferenc legutolsó nagy műve, a Város és vidéke a Magyarország felfedezése 
sorozatban jelent meg, a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában. Betetőzve egy 
életművet és irányt adva egy jelentős mai magyar irodalmi vállalkozás szellemének.

Mielőtt magára Erdei könyvére rátérnénk, érdemes egy pillantást vetnünk a sorozat 
genezisére. Nyilvánvaló, a távolabbi hagyományt a harmincas évek irodalmának 
szociográfiái jelentik, de van frissebb hagyomány is, a mai magyar írók társadalom- 
kutató szenvedélye. A közvetlen szellemi előzmények közé olyan rangú vállalkozások 
tartoznak, mint a Húsz óra, amely eredetileg a címében is benne viselte a szociográfiai 
ihletést. S ugyancsak egy szociográfiai híradás lett a kiindulópontja az utóbbi évek 
egyik fontos társadalmi drámájának, A térképen nem találhatónak.
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Ma már aligha van vitának helye arról, mit adott a szociográfia a prózának. 
A dramaturgia, meglehet, nehezebben birkózik a drámai formák közt megjelenő 
szociográfiával. Darvas darabja mindenesetre megmutatta, hogy egy új dramaturgia 
lehetőségei vannak az általa feltárt életanyagban. A szokványos, álkatarzisra törő 
megoldás helyett a megdöbbentés érzelmi-racionális effektusait juttatta érvényre, 
s az értő közönség és kritika azonosulni tudott a darab valójában közösségi problé
májával. Meglehet, a magánélet zárt körében játszódó drámáknak megvan a maguk 
bevált hatása, de a szociográfus drámaíró szem változatosabb konfliktusanyaggal 
szolgál, s gazdagabb gondolati problematikának nyithat utat.

Mindezt csupán kitérő gyanánt, annak érzékeltetéseként, hogy a szociográfia ma 
is elsősorban irodalmi természetű mondanivalója miatt vállal jelentős részt irodal
munk fejlesztésében. Némely esetekben a szociográfia hamarabb és adekvátabban 
nyúl hozzá bizonyos témákhoz, mint az elbeszélő jellegű prózairodalom. Az elmúlt 
évtizednek kitűnő realista regényirodalma született, ez azonban a negyvenes és ötvenes 
évek problematikájából származott. Korszerűvé a megújhodott eszmei nézőpont és 
az irodalmi forma megújítása tette. Az említett korszak művészeti problematikája 
továbbra is él irodalmi (és filmbeli) feldolgozásokban. De akinek szeme és füle van 
az irodalmi folyamatok érzékeléséhez, észreveheti, hogy az igazi új problematika a 
regényírók (s talán más művészek számára is) ott van, ahova a ma szociográfusai és 
szociológusai nyúlnak.

A ma szociográfiája örökölte a régi társadalmi felelősségtudatát. Ez abban is meg
nyilvánul, hogy ha visszásságot talál az ország valamelyik szögletében, a társadalmi 
élet valamely fórumán, igyekszik szót emelni. Mégsem ebben a leleplező jellegben 
kell látnunk a mai szociográfia jellemzőjét, hanem abban, hogy a társadalomban 
végbemenő változási folyamatokról tudósít. A Magyarország felfedezése sorozat 
eddigi kiadványainak is ez a fő karaktere. Szerzőinek figyelme egy-egy konkrét 
közegben azokat a társadalmi változásokat jellemzi, amelyek a hatvanas évek végére 
lettek dominánsakká, s bontakoztak ki oly mértékben, hogy a szociográfus számára 
érzékelhetővé és általánosítások levonására alkalmasakká lettek. S túl ezen észre
vehető a mai szociográfia látószögének kiszélesedése. Míg a régi szociográfia el"5- 
sorban a falu életére figyelt, a maiban megfordul az érdeklődés iránya. Mutatta Mo
csár Gábor könyve, amely egy új munkásréteg és egy új szakma születését tárgyalja. 
Moldova György pedig egy új város, Komló kifejlődésének gyors és konfliktuózus 
állapotait körvonalazza.

Erdei Szegedet egész megyéjének környezetével együtt mutatja be. Művének 
stílusában, de szerkezetében és láttatási módjában irodalmi jellegzetességek vannak. 
A tudós módszerével dolgozik, s ez elsősorban abban nyilatkozik meg, hogy pon
tosan kijelöli azt az összefüggésrendet, amelyhez nyúl, s azon módszeresen végig
megy, tudóshoz illő mértéktartással és logikai erővel általánosít. Emellett konkrét 
kapcsolata is van meghatározott tudományágakkal. A régi szociográfia előszere
tettel kapcsolódott az etnográfiához. Erdei is rámutat arra, hogy az ő anyagában 
hol lel új kutatási lehetőségekre. De ő maga konkrétan két tudományágra támasz
kodik : a szociológiára és az urbanisztikára, s a maga eredményeivel ezek gazdagítá
sához is hozzájárul. S még egy gyakorlati stúdiummal van kapcsolata: az igazgatás- 
és vezetéstudománnyal, ennek a számára is fontos tapasztalati anyagot tár fel.

Erdeit munkássága kezdetétől fogva két egymással szorosan összefüggő kérdés
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érdekelte. Elsősorban a paraszti termelési és életforma megváltoztatásának és a 
szocializmus társadalmi rendjében való humanizálásának kérdése. Könyvei, a P a ra sz 
to k  és A m agyar p a ra sz ttá rsa d a lo m , s tanulmányai, amelyek A  s zö v e tk e ze ti  ú ton  cím 
alatt és számos folyóiratban megjelentek, ennek az érdeklődésnek a gyümölcsei. 
A szociológus makroszférának — a hatalom az osztályok közötti harc viszonyai 
stb. világának nevezi azt az összefüggésrendet, amelyben ez a harc folyt és folyik. 
A másik világ, amelyhez figyelme hozzáfonódik, a mikroszféra: a valóságnak az a 
szintje, ahol az elemi szerveződés folyamatai végbemennek, az alapvető családi 
intézmények és a családok formálódnak, és az egyén konkréten beilleszkedik a ter
melés és a fogyasztás folyamatába. Érdekelte tehát a táj élete is, a rajta megjelenő 
emberi települések fejlődése, társadalomba szerveződése. Első könyve, A m a k ó i  
pa ra szttá rsa d a lo m , a szülőföldről szólt, s későbbi könyvei sorra vették a magyar táj 
legjellemzőbb települési formációit: a M a g ya r  város, M a g y a r  fa lu , M agyar tan yák  
s a Futóhom ok.

Ezekből a művekből világosan kitűnik, hogy Erdei az urbanizáció sajátos proble
matikájának átfogó látással bíró tudósa, tökéletesen ismeri azt a specifikus történeti 
folyamatot, amelyben a magyar településviszonyok kialakultak, s ezek megváltoz
tatásának korszerű lehetőségeit látja. A saját tapasztalati anyagát szinte az egész 
magyar szakirodalommal szembesíti, s válogatni tud a külföldi szakirodalom értékei 
között is. Tájékozottságának jellemzéséül elég, ha megemlítjük, hogy az 1938-ban 
megjelent Magyar Város jegyzetanyagában utal rá, hogy számára „a város értelméről 
Le Corbusier felfogása nyújtotta a legkitűnőbb távlatot”. Nem volt azonban idealista, 
tudta, hogy a leghaladóbb törekvésekből a mi viszonyaink közt mi valósítható meg. 
S amikor néhány éve egy építészeti vitában megszólalt, azt az álláspontot foglalta 
el, hogy ma, a mi körülményeink között a társadalompolitikai és építőművészeti 
szempont között értelmes kompromisszum szükséges, fontosabbnak tartva a funkcio
nálisan jó több lakást a kevés, de építőművészetileg kielégítőbben megoldott épít
ménynél.

A Város és vidéke  mintegy magyarázatul is szolgál e kompromisszumos álláspont
hoz. Szeged és környéke urbanisztikai szempontból az ország legelmaradottabb 
vidékei közé sorolható. Mint adatai bizonyítják, korszerűnek egyedül a múlt századi 
nagy árvíz után újjáépített Szeged volt mondható, a körülötte fekvő mezővárosok, 
falvak és tanyák alapos fejlesztésre szorulnak. Az egy évtizeddel korábbihoz képest 
1969 — 70-re a helyzet ugrásszerűen javult, de még mintegy negyven esztendőre lesz 
szükség ahhoz, hogy az egész terület lakásállománya kicserélődjék. A javulást, 
amely urbanisztikai tekintetben egy rövid évtized alatt végbement, a társadalmi vál
tozásokkal hozza kapcsolatba: „Még egy évtizede sincs annak, hogy a mezőgazdaság 
szocialista átszervezése végbement Csongrád megyében. . .  Hasonlóképpen nem több, 
mint egy évtizede, hogy az iparosítás új hulláma kibontakozott. . .  A kommunális 
tevékenység, a város- és községrendezés, a közintézmények és a lakások építése is 
napjainkban kezd olyan jelleget és méreteket ölteni, ami megváltoztatja a táj arcu
latát, s kifejezi azt, hogy az élet minden területén korszerű módszerek és formák 
váltják fel a hagyományos régit.”

A sajátos magyar viszonyok megszabta feltételek kompromisszumokra kénysze
rítik olykor a társadalompolitikust éppúgy, mint az urbanisztikai célkitűzések kép
viselőjét. A V áros és v id ék e  azt is mutatja, hogy van, ahol Erdei nem gondol kompro
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misszumra. Az egyes építmények kiképzésében lehet engedményeket tenni, de alap
vető urbanisztikai célokat illetően nem. Művének jelentős vonása, hogy világosan 
érzékelteti: az urbanizáció nem egyszerűen egy megtorpant város továbbfejlesztésé
nek, vagy egy falu várossá alakításának gondját jelenti, hanem egy egész régiónak 
az urbanizációs folyamatba való beállítását. Jól látja, hogy a modern urbanisztika 
felismerései, feladatai a nagyobb területi, települési méretek, a tágabb összefüggések 
átfogását igénylik.

Egyben azt is jelenti ez, hogy nem gondol kompromisszumra abban a tekintetben 
sem, hogy a várost vidékével s az ahhoz kapcsolódó természeti környezetével együtt 
szükséges urbanizálni. Jól látja, hogy világtendencia az emberek nagyobb városokba 
özönlése, de azt is láttatja, hogy a mi sajátos fejlődésünk a táj hagyományos 
struktúrájának fennmaradását is ígéri. Szeged középponti helyzete ellenére sem 
szünteti meg a körülötte fekvő többi város önálló fejlődési lehetőségeit, kilépve a 
mezővárosi állapotból ezek mind önálló szerepet tölthetnek be. Erdei gondosan 
végigelemzi valamennyi Szeged körül fekvő város helyzetét, s éles szemmel mutat rá 
specifikumaikra, — s azokra az akadályokra is, amelyek épp a specifikumok kiala
kulását akadályozzák. Ilyesmiről van szó abban a fejezetben, ahol az értelmiség 
sajátos szerepéről, a vidéki értelmiség külön gondjairól beszél szegedi baráti körben, 
vagy amikor a makói hagymatermesztők perspektivikus nehézségeiről a szakember 
realitásérzékével és nyíltságával beszél.

Végeredményben tehát Erdei gazdag körképet ad arról, a szocialista mezőgazdaság 
és az indusztrializáció hogyan alakította át az ország egyik jellegzetes régióját. De 
mit mond arról, mennyire lett szocialistává a táj lakója, maga az ember ?

Mértéktartó módon közelíti meg ezt a kérdést, hiszen pontosan tudja, hogy 
az emberi habitusok társadalmi determinánsai e vidék életében milyen bonyolultak. 
Megszűntek a régi „családi munkahelyek”, a lakosság többsége „társadalmi mun
kahelyeken” dolgozik, ugyanakkor a kettősségnek is létrejöttek a legkülönbözőbb 
és föltételezhetően még sokáig szükségszerű típusai. Ez pedig mindenképpen las
sítja az urbanizációt éppúgy, mint az emberek tudati átalakulását. Ugyanakkor e 
kérdés megítélésében távol áll az egyoldalú empirizmustól. A hétköznapi általánost 
a „különössel” is tudja szembesíteni, s ily módon rá tud mutatni mindarra, ami a 
szocialista habitus jelenlétére vall.

Könyvében kitér az 1970-es nagy tiszai árvíz alkalmával szerzett tapasztalataira, 
s ezeket elsősorban az általunk feltett kérdés szempontjából értékeli. Ekkor, mutat 
rá, szinte elemi erővel mutatkozott meg a szocialista közösségi szellem, amely fel
tétele volt a természeti elemek feletti győzelemnek. Az effajta közösségi szellemben 
nem valami elvont, messianisztikus erőt lát, s korántsem csupán az emberek mindig 
meglevő kollektív védekezési ösztönét mindenféle ellenséggel szemben. E békében 
lezajlott háborút a szovjet nép negyedszázaddal ezelőtt lezajlott háborújával veti 
egybe, olyan értelemben, hogy azonos motívumait látja a küzdelem megszervezési 
módjának. Itt is, mint ott, döntő volt az intézmények helytállása, önmagukban, 
a reájuk bízott feladat teljesítésében. Közülük a vízügyi szervezetet emeli ki, amelyik 
a „hadviselést” szakmailag szervezte és irányította. S kiemeli, milyen hatásosan 
érvényesült a pártszervek politikai vezető szerepe. „Úgy, hogy nem az operatív és 
szakmai döntéseket igyekeztek kisajátítani, hanem az egyértelműen felelős szervek 
mögött az összehangolás politikáját képviselték és érvényesítették.”
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E kitérő Erdei művének fontos eszmei tartozéka, s ha témája epizodikusnak tetszik 
is hétköznapokat analizáló fejezeteihez képest, mégis kulcsszerepe van a fő mondani
való kifejezését illetően. Arra figyelmeztet, hogy a mikrovilág megszervezésének 
gondjához a már megszerzett javak védelmének, megőrzésének tevékenysége is 
hozzátartozik. Sajnálja, hogy a sikeres és utólag könnyűnek tetsző győzelem  
szinte feledésbe merült. Jó lett volna, — hangsúlyozza — ha mindaz, ami abban a 
néhány hétben megnyilvánult, tudatosulva a hétköznapi munkának is részévé vált 
volna. S Csurka Istvánt idézi, aki szintén megpróbálta levonni az 1970-es tavaszi 
hadjárat néhány tanulságát. „A vereségből való tanulságlevonásban nagy gyakor
latunk van nekünk, magyaroknak. Próbáljunk meg egyszer tanulságokat levonni 
ritka győzelmeink egyikéből is.”

Végül utalnunk kell könyvének még egy módszertani jellegzetességére is, amely 
mintegy szintézisét is jelenti a többi kutatási nézőpontnak. Mint könyve előszavában 
írja, azt a helyzetet kívánja rögzíteni, amelyet az adott tájegység 1969 —1970-ben 
mutatott. Ez azonban csak konkretizálása annak az időpontnak, ahonnan vissza
fele nézve voltaképp egy történelmi víziót képes felidézni. Öncélú historizálás nél
kül a táj, a tájegység történelmi összetartozásának kialakulását, egyes részeinek 
szerves egybetartozását és a részeknek egymás által való determináltságát analizálja. 
Voltaképpen egy struktúrát ír le a maga történeti genezisében: a múltból a jelen felé 
haladó mozgásának állapotaiban, a jelenben való elrendeződésében és a jövő felé 
való irányultságában. A kép, amely így elibünk áll — maga Erdei is gyakran mondja — 
„izgalmas”, „drámai” s hogy mi is annak érezzük, ezzel a sajátos történelmi láttatás- 
sal is összefügg.

D iószegi A n d r á s

Fiatal p róza írók  ú ja b b  a n to ló g iá ja *
Ezeket a javarészt csak a pályakezdés véletlene révén összeálló novellákat mégis 
összefűzi valami. Az a kétarcú élettény vagy alkotói ellentmondás, melyet mindnyá
jan éreznek. Egyfelől érzik és keresik az irodalmi-művészi megfogalmazás, a stilizálás 
megszépítő vagy legalábbis lekerekítő hatásának kötelességét és lehetőségeit, — más
felől szégyenük is ezt a „megszépítést”, a formába öntés békéjét, mert elsősorban 
a valóságos — vagy kitalált — élmények „durvaságának”, az élet olykor kibogoz
hatatlanul kusza „csúnyaságának” szeretnének hangot adni, s erre hivatkozva 
fütyülni a novellaforma kerek szépségére. A „megszépítés” vagy „piszokban vájká- 
lás” igénye így együtt és egyszerre jelentkezik, s valahogy majd mindegyik elbeszélés 
belebotlik ebbe az ellentétbe, s vagy leplezetten, vagy kackiás kihívással akasztja 
írása cégéreként a leginkább látható jellemzők közé. Szinte látványos, milyen sokan 
háborodnak fel vagy panaszolják el ezt a kényszerű ellentmondást. Van ahol ez 
a szakmai stress maga is esztétikai színt nyer, mint Nádudvari Anna Aranyszegély 
című elbeszélésében: kaífka margitos vagy krúdys álomvilág a formai keret, mely
ben egy kis emberi inferno — elhagyott feleség, kamasz lánya küszködő, olykor

* Ahol a sziget kezdődik (Magvető Könyvkiadó)
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mámorban vagy álmodozásban menedéket kereső kisvilága -  tengődik. Másutt 
egyszerűen felrúgják a stilizáló hatásúnak vélt, formákat és a keserűen nyomorúságos 
tényekre mutatnak: hazugság lenne ebből a tényanyagból lekerekített novellát írni. 
(Ilyen pl. Csörsz István tudósítása egy „állami gondozott” srác önpusztító, dacból 
romboló, majd bűnözésbe sodródó életéről.) S végül — sajnos csak lezser felszínes
séggel — ez az ellentét nevén is neveződik Tóth Bálint Händel jobb című írásában, 
ahol vallomásként fogalmazódik meg a „szépmíves” gyakorlat és a valóság tényleges 
rétegeinek ütközése. Egy szökőkutat filmeznek, s bár lépten-nyomon belebotlanak 
valami banális vagy undorító epizódba, — úgy tesznek, mintha észre sem vették 
volna, mintha nem tartozhatna az artisztikusan komponált képekbe.

Ezen az ellentéten csak a legjobbak tudnak túllépni: Vámos Miklós Kisfiúk és 
Nagyfiúk című írásában és Berecky László A hatalom kulcsai című novellájában: 
mindkettőben felporlik az élet szeméttelepe — de olyan emberi és társadalmi áttétel
ben, mely egy társadalmi problémára tereli a figyelmet is, s a cselekmény embereket 
bemutató fénykévéjét is. Ám ha jellegzetességet keresünk, úgy ennek az ellentétnek 
kínos vagy provokatív emlegetése, kimondása, hirdetése vagy csendes érzékeltetése 
lenne a legszembetűnőbb karakterisztikum, ami ezt a generációt összetartja — már 
amennyire ez egy kötetnyi prózából kitetszik.

A novellák többségén érződik a vita az avult stílusokkal, pontosabban a modern 
— vagy modernkedő — vázlatszerűségérí, impresszionista feljegyzésmód éri. (Ajtonyi 
Árpád és Ungvári Rudolf szürrealista rajzai, meghökkentő poénjai játékosan vágják 
el a hagyományos novellatradíciót, Tóth Bálint oldott könnyedséggel mossa szét 
a kontúrokat, Dobai Péter Robbe-Grillet-től tanulva törekszik egy objektív hang- 
kép-szóművesség-pillanatkép technika irányába.) Ez a lázadás javarészt stílus
talan, a kísérletekből csak a tiltakozás egyértelmű, ami megvalósul, kevésbé meg
győző. S ami olvasás közben legfeljebb zavaró hiányérzet, az a kötet átlapozása 
után már leleplező : csak foltokra, epizódokra, arctöredékekre emlékezünk, emberekre 
csak néhány szép írásból. A megjelenítés hagyományos módszerének avulásáról, 
a modern íráskonvenciók vázlatosabb megoldásainak korszerűségéről már sok vita 
folyt. Itt nem is az új eszközök jogosultságát akarom megkérdőjelezni, csak ezeknek 
az alkatrészeknek helyettesítő szerepét. Mert érzésem szerint a vázlatosság itt a 
kimunkált alak helyett szerepel: érezni, hogy egyszerűen nehezebb lenne ezeket a 
bonyolult kis figurákat körüljárni, modern szemmel egészében láttatni — s mivel 
ez a maximalista feladat agyonnyomná őket, ezért engednek a kínálkozó könnyebb 
megoldásnak: az impresszionista stílusnak, a folthatásnak, a közhelytechnikának. 
Tölteni, rágyújtani, közhelyszinten csevegni, inni, sétálni — mindez olyan panel, 
amit jóval könnyebb beiktatni bárhová, mint bonyolult karaktert — és társadalmi 
szituációt összehozni, ahol a szövedék maga bilincsel le. Berecky novellája azért 
tetszik, mert ezt a bonyolult sokrétűséget vállalja és valósítja meg. Először is a 
történet szereplői nem egyformák, értékükben, karakterükben különbözőként 
egymásra vonatkoztatott alakok, emberi különbségeik mögül viszont társadalmi 
kérdőjelek villannak elő, de ismeretlen ismerősként is meglepően új arcok, akiket 
a csattanó újra átszínez, új — ezúttal lényegesebb — vonásokkal, értékekkel vagy 
negatívumokkal jellemez, látszat és fonákja játékával „megcsavarja” a látható 
világát. Aztán a középiskolás emlék — az önmagában is kerek egész — éppen 
poénra záródása révén mélyebb réteget is sejtet: a manipulálás pszichológiájának
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működésére vet fényt, a hatalmi viszonyok kiépülésének pszichológiai hátterét 
elemzi, s ezzel — anélkül, hogy akár csak egy gesztussal is célozna erre — egy társa
dalmi jelenségre utal. A sokrétegű sztorit a szereplők „sok lapra csiszolt” emberi 
gazdagsága tudja hordozni. S mégis, Berecky ért hozzá, hogy a hagyományos szerkesz
tésű novella megoldása ne hasson avíttnak : akár parabola is lehetne, ahol az apró
lékosan kidolgozott részletek csak egy másik problémakörre való utalás álcái.

A formával való birkózás mögött azonban nemcsak szemléleti vita rejlik: élm én y-  
szeg én ység  is. Ezeknek az írásoknak nagy része á lla p o tra jz , leírása annak, ami van, 
legfeljebb az egyes szám első személyben elmondott előzményekkel enyhítve. A kötet 
sikerült elbeszélései viszont mindig előttünk kibomló akciók, feltáruló jelentéstöme
gek, pszichológiai motívumok, a szereplők által görgetett cselekvéslavinák, Dobai 
Péter geometrikusán rendezett jelenettechnikája is azért tartozik ebbe a „felsőbb 
osztályba”, mert átüt rajta ez a dinamika. Az állapotrajzot persze el lehet rejteni: 
a cselekvéspótlékok mozgalmas rajza, az impresszionista, ál-véletlenszerű gesztusok, 
dialógtöredékek átfedik. Csak a befejezésnél hámlik mindez, mint öreg házról 
a rosszul felkent friss vakolat. A cselekvéspótlékok trükkje persze nem szándékos, 
hiszen a legtöbbször csak az írói erőtlenség magabiztos kifejezése, nem raffinált 
maszk. Az olvasó azonban, aki csak a végeredményre van utalva, csak az állapot
képpel szembesül és unatkozik: nem kap semmi újat, revelációt. Amit várna.

Az írót javarészt alakjai, problematikája jellemzi, valamint az a rejtettebb közeg, 
melyben üzen valamit. S ezen a közvetett úton kaphatunk valami képet erről a kor
osztályról is: alakjaik árulkodnak vagy vallanak generációjuk habitusáról. Ebben 
a kötetben kétféle magatartásvázlat dereng elő, két típusra vagyunk kénytelenek 
felfigyelni. Az egyik a „fejjel a falnak” rohanó, legtöbbször a pusztító agresszivitás
ban magát is elemésztő figura már-már irracionális következetessége. (Csörsz István 
A leg jobb  le lépn i című mini-poklában ez a szenvedély dagad, árad, majd csendesül 
pusztító fájdalommá; Munkácsi Miklós M íg  b e á ll a  f a g y  című írásának iskolás 
srácát is ezek az agresszíven következetes, tudva a falnak rohanó gesztusok vezérlik. 
De még Vámos egyik novellájának, a P ofonnak  is ez a „csakazértis”, ez az irracionális 
következetesség és gonoszság a főszereplője.) A másik típus: a magabiztos bizony
talanság. A kívülről — szavakban, kényszerű döntésekben közönyösnek látszó, 
határozott egyéniség, akinek határozottságát a belső céltalanság, az „úgyis mindegy, 
tehát bármit tehetek” bizonyossága tölti ki. (Dobai Péter közel jár ehhez a figurához, 
Nádudvari Anna belülről érti meg ezt a magatartást.) Mindkét „jelentés” — a 
kíméletlen és a céltalan — egy társadalmi helyzetre utal: a meg nem értettséget, 
a kivetettséget akarja magyarázni, azt a közeget, melyben ezek a fiatalok élnek. 
A kivetettséget láttatják, amitől elvadul az ember, a panelszövegek ürességét, amit 
nevelés helyett kapnak, s amitől csak jobban utálják a felnőttek rendszeretetét, 
a szeretetlenséget, melyre a közönyös brutalitás csak hamis válasz, álarc, mely mögött 
szeretetre vágyakoznak. A szimptoma valóságos: mozzanataiban jól ragadják meg a 
dialógus kétoldaliságának kihagyását, a felgyülemlő fájdalom eltorzulását a „megma- 
kacsodás” felnőttek számára már érthete tlen  — ezért az irracionális g esz tu so k  so k a sá g a !  
— válaszát. Itt jelenik meg először — Marosi Gyula és Lugossy írásai után — a 
kiközösített és önmagát kiközösítő szituáció kölcsönhatása. Egy valóságos kérdőjel.

Csakhogy az írói probléma itt épphogy elkezdődne: Marosi — akit csak a véletlen 
jogán előrántott mérceként idézünk — legalább végigjárta ennek a korosztálynak
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kálváriáját, de az epizódjainak sorából kiderül egy társadalmi kérdés kétoldalúságá- 
nak, szerteágazó fonálrendszerének szinte egész bonyolultsága. Ő a jelenség mindkét 
oldalára — a felnőttek értetlenségére és a fiatalok vadságának természetrajzára — 
kíváncsi, mindkettőt egymásra vonatkoztatva, mindkettőt „belülről” is megértve 
ábrázolja. Ezek a novellák viszont ott hagyják abba a kérdezést, ahol az első kérdő
szót leírják: nem sokat törődnek azzal, hogy az egész kérdőmondatot leírják. Egy 
olyan törésvonalat éreznek, amit korosztályuk életkora határozott meg, de meg
maradnak e törésvonal innenső oldalán: közönyeiket vagy fájdalmaikat csak maguk
ra vonatkoztatva sorolják, csak belülről látják — s a  társadalmi illeszkedésből vagy 
értetlenségből adódó másik oldalt nem elemzik. A fájdalom természetesen egoista, 
s ha valakinek törődni kell vele, úgy a gond azé, akit kínoz. Az író azonban több, 
mint kínlódó átlagember : s ezeknek az elbeszéléseknek többségéből éppen ez a többlet 
nem dereng elő. Mintha ezeket a történeteket bárki elmondhatná — a kitekintés, 
összefogás, társadalomban való gondolkozás, vagy még egyszerűbben : a mélyebbre 
világító szó kimondása tekintetében — alig haladják meg ezek a novellák egy presszó
beli beszélgetés „okoskodását” .

Megint számok: félrevezető nyomon járunk. Mert ha ebben a kötetben két-három 
mesterfogású írás kapott helyet — Vámosé, Bereckyé, Dobayé —, úgy a többieknek is 
van értelme: végül is ezeknek az antológiáknak szerepe a rostáé. Kiválasztódni csak 
a művek versenyében lehet. S itt látnám ezeknek a művészi értékükben gyengébb 
antológiáknak nélkülözhetetlen irodalmi funkcióját. Nálunk mind a mai napig nincs 
megoldva az irodalom fejlődésének folytonossága. Egy időben skanzenben éltek 
az írók, fiatalok új hullámától védetten, vagy mondjuk így: magukra hagyatva. 
Aztán megnyíltak a kapuk, több kötetnyi fiatal nyomult a porondra — majd ezen 
felbátorodva, a korábbi gyakorlat érthető ellenhatásaként —, újabb, most már 
értékében is problematikusabb hullám is beérkezett. S már látom, hogy az inga 
eljutván holtpontjához, most újra ellenkező irányba fog kilengeni. A fiatalok túl
termelését most újra a kordon lezárása fogja kiegyenlíteni, s egy ideig elég lesz 
az új tehetségek felfedezéséből, a mai új generáció talán jó pár évig fedezi a „fiatal 
írókban” mutatkozó igényeinket. Karikírozom pesszimizmusom, félelmeim impro
vizálom: de vigyázzunk, ne így legyen. Mert egy ilyen lökésekben méricskélő gyakor
lat nem képes megoldani a normális fejlődés kontinuitásának biztosítását: nem 
várhatjuk, hogy az 5 —10 évenként megrendezésre kerülő „fiatalítás” azonos lehessen 
a tehetségek kiválasztódásának lassúbb menetével. Ha viszont ezek a kötetek nem 
így lökésszerű — és túltermelődési — hullámokban, hanem évenkénti eloszlásban 
jelennének meg, ha tehát az új tehetségeknek megmarad a természetes beáramlási 
csatornája, úgy a szelekció is pontosabban fedhetné a tehetségek rangviszonyait. 
Ettől a folyamatos rajzástól többet várhatunk, számontartásuk publikációs lehető
ségeik is kedvezőbb lenne. S a rostán kihullok személyes sorsa sem sínylené meg 
annyira a felfedezés és elfelejtés hullámzását. S ez sem utolsó szempont.

Mindezt nem a Vilmon Gyula által szerkesztett Ahol a sziget kezdődik című 
antológia ellen, hanem az ilyen jellegű antológiák védelmére mondottam. Ha most 
túltermelést érzünk, úgy ez a „dugó”, a korábbi kordon következménye, a törlesztés 
természetes velejárója. S talán az értékszelekcióra is csak ezután kerülhet sor: még 
ilyen gyűjteményes kötetek esetében is.

A lmási M iklós
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Az I ro d a ío m tö r tén e t i  F ü z e te k  
ú jab b  köteteirőS

E hasznos és értékes sorozat irodalomtörténetírásunk eredményeinek ma már 
nélkülözhetetlen publikációs fóruma. A több mint hetven füzet ugyanennyi fontos 
téma feldolgozását jelenti, s e tény, ha szükségképpen eltérő is a szerzők érdeme 
s az egyes művek szakmai értéke, bizonyítja a sorozat életképességét. A sorozat 
egyébként azért is alkalmas szerepének betöltésére, mert mindinkább kialakulnak 
azok a sajátos tudományos műfajok, amelyek jól megférnek a sorozat kereteiben. 
Számos kutatási téma ugyanis kiterjedtebb vizsgálatot igényel, mint amennyi egy-egy 
tanulmányban kifejthető, de nem feltétlenül és nem is szükségszerűen igényel mono
grafikus feldolgozást. így a sorozat szervezeti-technikai, valamint terjedelmi adott
ságaival mintegy serkenti az irodalomtörténetírás „középműfajainak” fejlődését, 
amelyek sorában helyet kaphatnak a kiterjedtebb, lezárt részletvizsgálatok csakúgy, 
mint a később megírandó összefoglaló monográfiák előtanulmányai.

Ezúttal nem vállalkozhatunk arra, hogy e több mint hetven kötet sok ezer oldalnyi, 
szerteágazó tematikájú, filológiai s esszéjellegű írásokat egyaránt tartalmazó anyagát 
akár általánosságban is mérlegeljük vagy méltassuk. Az utóbb megjelentek közül 
hármat említenék, amelyek eltérő témájukkal, jellegzetes módszereikkel jól illusztrál
ják a sorozat lehetőségeit. A sorozat maradandó értékű munkái általában reális 
tudományos igényekre válaszolnak, s régóta tapasztalt hiányt pótolnak, mint például 
Bán Imre tanulmánya, aki az Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a 
X V I —XVIII. században c. tanulmányában az irodalmi műveltség hosszú időn át 
kevéssé vizsgált forrását veszi szemügyre, a valaha bizonyára sokat forgatott poétikai 
összefoglalásokat, kompilációkat. Ennek az anyagnak a feltárása és kritikai ismer
tetése több szempontból is fontos. Nincs lehetőségünk itt arra, hogy érdemi meg
jegyzéseket tegyünk Károlyi Péter, P. Király Imre, Moesch Lukács munkáival, 
a különböző protestáns és katolikus poétikai kézikönyvekkel és retorikákkal kap
csolatosan. Egyetlen lényeges szempont kiemelése azonban kívánatosnak látszik. 
Ezek a munkák ugyanis nem pusztán elmélettörténeti kuriózumok, hanem a tárgyalt 
korszakban az irodalmi műveltség terjesztői és alakítói, az esztétikai szemlélet és 
az irodalmi ízlés pillérei. Noha bizonyára mind a humanista, mind a klasszicizáló 
irányúakban sok a másodlagosság, az átvétel, az eklektikus elem: Magyarországon 
az iskolák és a művelődést elősegítő fórumok csekély számából, illetőleg hiányából 
következően az ilyenfajta összefoglalások és szabálygyűjtemények az irodalmi 
műveltség tudatos részét generációkon át meghatározzák. Az irodalmi műveltség, 
illetőleg az esztétikum fogalmával persze ebben a korban csínján kell bánnunk, 
hiszen ez meglehetősen tág értelmű, a retorikák fontos, a poétikát szinte felülmúló 
szerepe arra vall, hogy az „ékesszólásnak” a fontossága nagyobb az irodalmi alkotá
sok elemzésénél a kor humán műveltségében.

Ez utóbbi körülmény magyarázza azt a tényt is, hogy nálunk még a reformkorban 
is, a romantikus alkotásokban, sőt a társadalomkritikai törekvésekben is jelen vannak 
a retorikai mozzanatok, stílusmeghatározó elemként. A hagyományok továbbélésé
nek folyamatában tehát ez a műveltséganyag nemcsak a tárgyalt korszaknak, hanem 
a következő évszázad első felének is hatékony része, s mint ilyen ott munkál a nemes
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ség ízlésében, az igényesebb társalgásban, az irodalomban, só't a politikai szóhasz
nálatban, a közélet stílusában is. Bán Imre alapos, filológiai igényű feldolgozása 
e kérdések megvilágításával, szűkebb tárgyánál általánosabb érvényű tanulságokat 
kínál.

Bán Imre munkája az irodalomteória régi, jórészt elfeledett ismeretanyagát tár
gyalja, H. Lukács Borbála tanulmánya a közelmúlt nagy hatású irodalomszemléletét, 
a szellemtörténet koncepcióit vizsgálja kritikailag. A könyv címe, Szellemtörténet és 
irodalomtudomány, átfogó igényű szintézist sejtet, amit azonban a témát szűkítő' 
alcím (Vázlatok a Minerva köréből) hoz összhangba a kötet tartalmával. A szintézis
igény kétségtelenül jelen van a könyvben, s így a sorozatban megjelent műveknek 
abba a csoportjába sorolható, amelynek kapcsán a készülő nagyobb munkák elő
tanulmányait emlegettük. A német szellemtörténet irodalomszemléletéről szóló 
fejezet lényegében tartalmazza egy elméleti összefoglalás alapvonalait, s ráadásul 
még igen tömör, logikus kritikai ismertetése a szellemtörténet problematikájának, 
s olyan érzést kelt, mintha egy átfogóbb vizsgálat már kiérlelt bevezetése lenne.

Ez a munka azonban még csak a Minerva körében kialakult, illetőleg ahhoz 
szorosabb vagy lazább szálakkal kötődő szellemtörténeti törekvések néhány jelleg
zetes produktumát vizsgálja, s rögtön hozzá kell fűzni, hogy nagyon tanulságos 
módon. A szellemtörténeti irányhoz csak bizonyos pontokon csatlakozó Horváth 
János Magyar irodalomismeret c. tanulmánya mellett Thienemann Tivadar irodalom
szemlélete, közelebbről az Irodalomtörténeti alapfogalmak c. tanulmánya egy-egy 
fontosabb elvi jelentőségű fejezet tárgya. E tanulmányok tüzetes elemzését Farkas 
Gyulárlak a faji erőkről, a táj- és nemzedékszemléletről, az asszimilációról alkotott 
nézeteinek ismertetése és bírálata követi. E fejezetekhez képest magának a Miner
vának, továbbá olyan kérdéseknek, mint az összehasonlító módszer, a hatáskutatás 
szellemtörténeti bírálata, a tanulmány viszonylag kevesebb figyelmet szentel, nyilván 
az alcímben is jelzett vázlatjellegből eredően.

Az előbbi két munka elsősorban teoretikus jellegű, e harmadik, Pór Péter könyve 
(Konzervatív reformtörekvések a századforduló irodalmában) elsősorban irodalom- 
történeti témájú. Ugyanis míg Bán Imre és H. Lukács Borbála munkáinak tárgya 
az elmélettörténet, addig Pór Péter olyan irodalomtörténeti jelenséggel foglalkozik, 
amelynek főként szemléleti-világnézeti elemeit boncolgatja. Tehát különböző 
módszerek, komplex témák szerencsés alkalmazásának, összeötvözésének lehetünk 
tanúi, s e tény is árulkodik irodalomtudományunk e sorozatban is megnyilvánuló 
módszer- és felfogásbeli gazdagodásáról. Mármost ami közelebbről Pór Péter mun
káját illeti, ő voltaképpen Justh Zsigmond és Czóbel Minka műveit elemzi abban 
a vonatkozásban, hogy ezek miként fejeztek ki olyan valós, osztályuk, jelesen a 
magyar arisztokrácia, életérzését, útkeresését tükröző tartalmakat, amelyek egy 
műveltebb, európaibb konzervativizmus igényéről tesznek bizonyságot. A szerző 
biztos analitikus érzékkel választja szét ennek a főként Justh Zsigmondra jellemző 
útkeresésnek a reális és illúziós (pl. a parasztmítosz) vonásait.

E sok szempontú tanulmány kétségkívül alapos, gondolatgazdag munka, követ
keztetései szellemesek és meggondolkoztatóak. Úgy tetszik azonban, mintha a szerző 
időnként a bőség zavarában szenvedne, s olyan összefüggések nyomában is vizsgáló-, 
dik, amelyek csak rendkívül távoli és közvetett módon segítik tárgya megértését- 
s így csak csavaros fejtegetések segítségével tud eredeti gondolatmenetéhez vissza-
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térni. Néha mintha félne attól, hogy az irodalom és az esztétika világában akadhatnak 
egyszerűbb tények és jelenségek is. Czóbel Minka esetében például joggal hangsú
lyozza ugyan e már elfeledett költőnő verseinek modernségét, érzelmi-gondolati 
összetettségét, s joggal különíti el attól a parlagi konzervativizmustól (a Petőfi 
Társaság írói köre), amelynek címkéjét az irodalomtörténet alaposabb vizsgálat 
nélkül, mintegy a szokás hatalmánál fogva ráragasztotta — a költemények szövegei 
nem bizonyítják világképének, költői motívumainak olyan mélységeit, mint az ezek
ből kiinduló elemzések. A tanulmány impozáns anyagismeretre, világirodalmi, 
esztétikai, filozófiai műveltségre vall, s ha a szerző majd lemond arról, hogy ismeretei
nek egész apparátusával nehezedjék az olvasóra, és megelégszik annyival, amennyi 
mégoly bonyolult tárgya megértéséhez és kifejtéséhez szükséges és elegendő, akkor, 
ahogy régebben mondották volna, munkássága „a legszebb reményekre jogosít” . 
( A k a d é m i a i  K . 1971) W éber A ntal

Mesterházi Lajos

Apaszív
Az olvasó örömmel fedezi fel: új regényében, 
az A p a szívb en  Mesterházi Lajos egy érdekes, 
tradicionális nagyepikai formát, a pikareszket 
használta fel mondanivalója kifejezésére. Oly 
bravúrosan bánik a formával, hogy alkotását 
legjobban megírt munkájának is tekinthetjük.

Kérdés azonban, hogy e tradicionális forma 
felújításakor milyen cél, milyen írói mondani
való kifejezésének gondja vezette?

Kiindulhatnánk abból, hogy Mesterházi 
olyan történelmi korszak képét tárja elénk 
ebben a regényében, amely nemcsak egy nép, 
egy ország, hanem az egész emberiség életében 
korszakalkotó jelentőségű volt. Hiszen egészen 
az első világháborútól napjainkig kíséri nyo
mon hőse életét, illetve mondatja el vele.

De kiindulhatnánk abból is, hogy talán 
nem is annyira az izgalmas kor rajzát kell 
látnunk a regény fő problémájának, inkább 
talán egy bizonyos embertípus különös viszo
nyulását a változó világhoz és emberekhez?

Az író maga is fogódzót akar nyújtani, 
amikor a regényhez fűzött kommentárjában 
fölveti, hogy vajon „Valóban csirkefogó 
Dániel Imre?”, a regény főhőse. ,,S ha az, 
miért?” — Valóban nem könnyű ezt így, 
egyértelműen eldönteni, hiszen — mint ahogy 
az író többször is rámutat — mindig attól

függ, ki és honnan nézi. Mindenesetre igyekszik 
több oldalról vizsgálódni, mintegy próbára 
téve az olvasót.

Kétségtelenül hangulata és sodrása van 
ennek az írásnak. Hangulatot, egyfajta közvet
lenebb kapcsolatot teremt mindjárt a keret. 
Mert az A p a szívet tekinthetjük keretes regény
nek is. Dániel Imre, a „balsors tépte” hetven
éves férfi betelepszik a regénybeli íróhoz a 
vonatban, és tanácsát, illetve segítségét kéri fia 
ügyében, aki megvetéssel elfordult tőle, de ő 
mindenképpen szeretné visszakapni, „vissza
hódítani”. Úgy véli, nem szolgált rá, hogy így 
bánjanak vele. Mást érdemelne a társadalom
tól, fiától meg különösen. S mivel tudja: a 
disszidálásból is ő, az író segítette haza a fiát, 
és most is csak tőle várhat segítséget. De nem 
szeretné a mestert kétségek elé állítani, nagyon 
mély és teljes őszinteséggel mond el mindent. 
Ez az őszinte, első személyben elmondott 
vallomás képezi a pikareszk forma anyagát. 
Végigkísérve hősünk svihákságait és balek- 
ségeit az évek, évtizedek, kormányok, sőt 
rendszerek változásai nyomán, mindenütt jól 
érzékelhetjük a pikareszk forma sajátságos 
szerepét. Dániel Imre mindig olyan szerephez 
jut, amelyek alkalmasak arra, hogy az író 
hőse cselekedeteinek vázolásával az egész 
korszak egy-egy jellemző kérdéséhez nyúljon.

Talán az eddig elmondottakból is kiderül, 
mennyire halmozódnak az események, hely
zetek, képek Mesterházi regényében. Dániel 
Imre fellép mint újságíró, katonatiszt, vörös.
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katona, majd ismét újságíró, író, a felesége 
révén nyomdatulajdonos. Érzelmeit tekintve 
székely hazafi, szava szerint demokrata és 
őszinte ember. A becsületre mindig sokat 
adott. A második világháborúban nem válik 
fasisztává, sőt, mint egy munkaszolgálatos 
század parancsnoka igen jól bánik embereivel. 
Nem is várja meg a háború végét. Lelép, s 
apósa Kiskőrös környéki tanyájára megy. 
Megvédi családját az SS-katonák ellen. Az 
apósa valósággal cselédszámba veszi, kétes 
üzleteinek a lebonyolítására használja őt fel. 
Jóhiszeműségéhez azonban nem fér kétség, 
hisz szubjektíve úgy érzi, ő becsületes ember 
maradt és demokrata. S minthogy tollforgatás- 
sal is próbálkozott már, meggyőződése, hogy ő 
valójában „kommunista” író, s úgy érzi most 
jött el az ő ideje.

A széles skálájú társadalmi háttér ellenére 
sem tekinthető a regény társadalmi regénynek : 
a pikareszk forma, amely a modern regény 
genezisénél a realizmus egyik megnyilvánulása 
volt, itt inkább romantikus, a differenciáltabb 
társadalomelemzést lehatároló formává válik.

Azt, hogy az író mennyire a romantika 
fekete-fehér kontrasztjaiban láttatja típusait, 
talán leginkább Dániel Imre és fia szembe- 
fordítása mutatja. A már említett írói nyi
latkozatban a két alakot ilyesfajta értel
mezéssel méri egymáshoz: „De tulajdonkép
pen itt teljesül be Dániel Imre tragédiája 
(vagy tragikomédiája) — nagy a gyanúm: 
a regénybeli író, akinek vall, akinek a segít
ségéért fohászkodik, az sem segít rajta. Az is 
a gyerek pártját fogja.” — Lehet. Mi azonban 
mégis úgy érezzük, hogy egy kissé idealizál. 
Vagy legalábbis az A p a szív  ezt aligha támasztja 
alá. Ehhez sokkal nagyobb szerepet kellett 
volna kapjon az ifjúság az egész regényben. 
Általában sokkal plasztikusabban kellett volna 
sejtetni legalább a pozitív társadalmi erők 
irányát is, ha az egykor még disszidens fiatal
ember apjával való meghasonlásának társa
dalmi tartalmát objektív megokolással kívánta 
volna ellátni. Az A p a sz ív  — ezt már említet
tem — sodró erejű, izgalmas regény.

S ha mégis realisztikusnak érezzük a művet, 
az valahogy Dániel Imre figurájával függ 
össze, azzal a pikareszkre jellemző naiv ember
ábrázolási móddal, amelyet Mesterházi oly 
kitűnően alkalmaz. Tradicionálisan pikareszk 
figurát ábrázol, olyat, aki nem éli az életet, 
hanem kihasználja és megússza — s ez a „meg- 
úszás” válik jellemének is fő alakító elemévé.

Megússza az 56-os ellenforradalmat is, de 
a fia, mielőtt disszidál, megjelenik nála és sze

mébe mondja minden aljasságát, alaposan 
elferdítve életének minden lépését.

De vajon igaza van-e? Csakugyan olyan 
svihák-e Dániel Imre, mint ahogy a fiú lefesti? 
Utaltunk már arra, hogy ezt a kérdést maga 
az író is fölteszi az olvasónak, s úgy hiszem nem 
tévedünk, ha úgy értelmezzük, hogy ezt ön
ismeretre ébresztés céljából teszi. Vádoló kér
dés a becsületes, szilárd elvekkel bíró em
ber nevében. Ösztönzés annak a felismeré
sére, hogy az elvtelenség, a gerinctelenség lehet 
rossz üzlet is: a svihák, eltévedve a kor bonyo
lult viszonyai közt, könnyen, sőt szükségszerűen 
balekké is válhat. Önmaga állhatatlanságának, 
örökös helyezkedésének áldozatává. Leg
nagyobb büntetése, hogy egyedül marad, aki
nek öregkorában a szeretetére és a megbecsü
lésére vágyik.

Ily módon megállapíthatjuk, hogy Mester
házi új regénye — legtöbb régi művéhez hason
lóan — moralizáló, tanító jellegű is. Ezt 
azonban hatásosabban valósítja meg, mint 
gyakorta más alkalommal. A választott mű
vészi ábrázolásmóddal szerves egységben, ezt 
a művészi formát könnyed műgonddal kezelve, 
a kalandos cselekménysorhoz illő ironikus el
beszélőtónussal. (S zép iroda lm i, 1 9 7 1 )

Seres József

Hajnal A n n a

C s a k  esinyi?
(Összegyűjtött versek)

„Magasan szálló költő” — mondta róla 1938- 
ban Radnóti Miklós, tegyük azonban hozzá, 
hogy nem csak Hajnal Anna választotta a fel
szárnyalás, a világtól való távolodás kockáza
tát, hanem az az egész generáció is, melynek 
tagja volt. A tragikus végű Forgács Antal ver
seskötetének címe („Hűvös magány”) lehetne 
világérzésük és lírai attitűdjük legjobb és leg
hitelesebbjellemzője. Arisztokratikus és kétség- 
beesett magány volt ez, melyet nem enyhített 
közös törekvés, program sem, s a lemondás 
színezte végképp kiábrándulttá. Olvassuk el 
Hajnal Anna C silla g o k  című versének indítását 
(mely megint nem különálló dokumentum, 
tízesével lehetne hasonlókat idézni a harmincas 
évek kezdetének lírai terméséből), a magára 
hagyatottságnak, céltalanságnak kevés ilyen 
megrendítő dokumentuma akad:
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Nyugodt vagyok ma már, távoli társaim, 
sorsunk parancsa ez: ragyogni egyedül. 
Hiába lázadozunk, 
mindenikünk rendre kering.

A természet marad a költő egyetlen vigasz
talása: itt, az apró mozzanatok, a fák, bokrok 
és virágok között találja meg magányának tár
sait, akiknek elpanaszolhatja szenvedéseit. 
Pantheisztikus, pogány világkép születnék 
e környezetben (akár Radnóti első köteteiben), 
ha a súlytalanság állapotában lebegő költőt 
nem a való világ és való nehézkedési törvények 
vennék körül, s lelkében nem érezné szüntelen 
az igazi társak utáni vágy kínzó nosztalgiáit. 
„Én tovább már nem bírom /  túlnehéz lettem 
magamnak . . . ” — olvassuk Hajnal Anna egyik 
árulkodó önvallomását. Hiába szeretne azon
ban valósabb közegbe kerülni : valami hiányzik 
ebből az egész nemzedékből ekkortájt — talán 
tudatosan is vállalták az elidegenedettséget —, 
ezért csak a valóság „pereméig” jutottak, s egy 
önmaguk által teremtett világ élményével kár
pótolták magukat:

s ha most keresne a korai halál, 
rejtőzöm egekbe, virágos berekbe, tavaszom 

karja közt meg nem talál!

— s ez megint csak árulkodó kép : a pásztorok
kal, nyájakkal, tündöklő színekben pompázó 
virágokkal ékes táj voltaképp a való világ ellen
párja, mely e „romlott” valóság idillisztikus 
kiegészítője, hová mindig elmenekülhet, aki 
idegenül érzi magát az egyre komorabb világ
ban. (S marad a menekülésnek még egy másik 
lehetősége, amely nemzedéktársaihoz hason
lóan Hajnal Anna korai lírájában is megvillan: 
a bravúros verselési készség, a szavakkal való 
játék felhőtlen öröme, csilingelő rímek egymás
ba játszatása s a ritmus szinte öntudatlan válto
gatása. Jó példa erre a F orrás m e lle tt néhány szép 
versszaka. S ez az adottság is hozzájárul képi 
világának, asszociációinak bőségéhez, már- 
már az expresszionizmust idéző lázas színezett- 
ségéhez. Csak egy példa erre is a B eethoven - 
kon cert a z  A U atkertben  című versből : „Magam
ban küzdve, lázadozva /  a tóhoz mentem le az 
éj elé, /  de zene szállt fel, s lassú szárnycsapással 
/emelkedett a sötét fák fölé”.

Persze titokzatos, szabad szemmel szinte 
kivehetetlen hajszálereken keresztül azérta való
sággal is kontaktust tart, segíti ebben a „min
denütt jelenvalóság” szerencsés lírai adottsága 
is. Hajnal Anna az a fajta költő, aki képekben 
látja a jelenségeket, s a legprózaibb dolgokban 
is észreveszi a felszínen vagy mélyében lebegő

költőiséget. Hogy mennyire ott él benne az 
átlényegülés képessége, ez a próteuszi tehetség, 
annak szép bizonysága fiatalkori szerelmi lírája, 
ez a páratlanul őszintének ható, a lélek leg
mélyéről fakadni látszó, valójában azonban 
sztereotipiákat is görgető, már-már ciklussá 
rendeződő versanyag. Szeretet, igazságra és 
jóságra vágyás hatja át e korszakának költésze
tét, s ebben — Radnóti figyelmeztetett rá — 
alighanem Babits volt a példája. Ez a példa
adás segítette talán ahhoz is, hogy körülbelül 
1936 körül új motívumokkal is gazdagodjék: 
az Akarathoz fordul, hogy „gőgjéhez méltó, 
tiszta tömb” lehessen, s a lemondó, reflexív 
verstípust mind gyakrabban helyettesíti egy 
ódái szárnyalású, képlékenyebb, dinamikusabb 
struktúrával, amelyben a régi felhőtlen idill 
harciasabbá, az oldott lírai tartás ironikusabbá 
válik. Megzendülnek líráján a kétség hangjai is 
(a Füst Milánhoz írt szép versben), s épp a 
kétkedés tudománya segíti hozzá, hogy leszűrje, 
megtisztítsa költészetét, hogy eltávolítsa a 
korábbi hordalékokat, elsősorban a hagyo
mány konvencióit. Új szemmel néz a világra, 
s a belehelyezkedés gesztusa csodálatosan tiszta 
sorokkal — hadd kockáztassam meg: József 
Attila-i trouvaille-okkal — ajándékozza meg:

Álmos pásztortűz lobog, 
álmosak a boldogok . . .  
lehunyódik már a szemem, 
elpihen
a boldogság szívemen.

(Esti idill)

Az idill és a megtalált boldogság harmoniku
san fénylő egére azonban komorabb árnyak is 
vetülnek : a valóság — a második világháború 
kitörésének időszaka ez — reménytelenné válá
sával párhuzamosan Hajnal Anna lírájában is 
megerősödnek a sötétebb színek. Eleinte köz
vetve, természeti képekben és jelenetekben, aztán 
az elmúlás és a túlvilág közelségét idézve: „Hi
deg széllel huzatos /  kapubolt itt életem, /  mint 
a pókot fonalán /  függve tart a félelem, /  resz- 
kettet a fuvalom . . . sírás himbál ideát, /  néha 
kinyílik egy ajtó, / s idesüt a túlvilág.”, végül 
már ex p re ss is  verb is , a háborúellenes humanista 
antifasiszta líra olyan szép darabjaiban, mint 
az 1940 m áju s, melynek szóhasználata és kép
anyaga teljesen egyértelmű. „Az idill ostromá”- 
nak időszaka ez lírájában, amikor hiába fohász
kodik kétségbeesve „az ifjú kedvről”, a valóság 
egészen más látomást kínál:

De füstje van, nem illata, 
de korma van, nem harmata.
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Aludj, aludj emlékezet, 
tél van, a tarló hófedett.

Egyre több lesz verseiben a látomás, kulcs
szavává válik a csillag — költeményt ír a 
C sil la g o k h o z  —, s egyre közelebb jutva saját 
halála elfogadásához, lírájában is megteremti 
azt a végtelenül puritán, csak a lényegre össz
pontosító típust, amelynek legszebb példája 
a F a rk a s :

A farkas jön utánam, 
fagy van, fogam vacog, 
szívében s vad szívemben 
egy-egy csillag sajog.

S hogy a farkas mégsem pusztította el, azt a 
világ átfordulásának köszönheti. Egyik legszebb 
verse, A szabadságh oz ad számot e boldog pil
lanatról, s egy nagyszerű lírai kalandozás, 
a G y e p ű fü zé s , amelyben az ifjúság tájait idézi, 
egybejátszatva a legkülönbözőbb költői eleme
ket, mindvégig megőrizve azonban az optimiz
mus alaphangját.

Az optimizmus, az önmagára, rendeltetésére 
és erejére ébredő ember hangja forrósítja át 
ekkortájt keletkezett verseit. Nem lesz hűtlen 
egyelőre korábbi témáihoz s a nagy sikerrel 
művelt idillhez sem. Most bontakozik ki igazán 
ez a bukolikus természetélmény, amelyben a 
színek helyükre kerülnek, s az. ellentétek villód
zásából hibátlan teljességű kép bontakozik ki. 
Átveszi Hajnal Anna azt az alkotó, dinamikus 
szemléletmódot, amely e korszakot jellemezte, 
s néhol szinte himnikus szárnyalással igyekszik 
mozgósítani (Ó d a ) . Nagy hatású, átélt versek 
születnek ekkor tolla alatt, bár némelyikben 
érezni a csináltságot is, amikor a versben nem 
érvényesül a mondanivaló harmóniája, s a 
költő szavakkal igyekszik kifejezni azt, ami 
nem következik az események belső logikájá
ból. (Jó példa erre a T éli D u n a tá j, amelynek 
pompás bevezető képei után egyszerre felesle
gesnek érezzük a tanulság pedagogikus meg
fogalmazását: „az élet írt hős levelet /  hogy 
győzni kell s győzni lehet”). Problémát jelent 
az is, hogy a gazdagodó s gyarapodó világrend 
érzékeltetésére a költőnek nem voltak adekvát 
eszközei : az idill és bukolika nem volt kedvelt 
műfaja ezeknek az éveknek. Hajnal Anna nagy 
tehetségére vall, hogy így is tudott magának 
témát találni, s megtalálta a méltó művészi 
keretet is hozzá (P a p r ik a s ze d ő k ) .

A közéleti szinten művelt líra mindenesetre 
megajándékozta az egyetemes összefüggések
ben való gondolkodás lehetőségével, elmélyítet
te felelősségtudatát, és új elemekkel a tárgyak

meglírizálásának lehetőségével — gazdagította 
költészetét. S amikor ismét visszatér a mikro
kozmoszhoz, noha kétségtelenül válságok is 
szaggatják (elég csak a T igris című verset vagy 
a többször, sajátos összefüggésben felbukkanó 
gyermekmotívumot idéznünk), mégis gazda
gabban, szélesebb látókörrel készülődhetik a 
nagy aratásra; a dialektikának olyan csillogó, 
nagyszerű felismerésével és alkalmazásával, 
mint a kötet címadó versében. Ez a költemény 
már a mába ívelő korszakának nyitánya. Az 
idill végleg megleli értelmét és rendeltetését: 
a természet helyett immár emberközpontúvá 
váló líra tengelyében végérvényesen humánus 
formáló elvvé válik. Ismét ki virulnak a színek, 
s a táj csodálatosnál csodálatosabb variációk
kal örvendezteti meg az embert. Ebben a gaz
dag vegetációban, kiteljesedő költészetben való
ban azt a nagyszerű teljességélményt kapjuk 
meg, mint az antikvitás nagyjainál, ahogy Vas 
István fogalmazta meg Hajnal Anna „újra
felfedezésében” : „ . . .  költészetében ahhoz a 
tiszta, magas mámorhoz jut hozzá (az olvasó), 
amit először a világirodalomban egy másik 
költőnő szüretelt: Sapphó.” (Magvető, 1971.)

Rónay László

Végh Antal

E g y ed ü l  a  
k a s té ly b a n

Vajon valóban regénynek lehet-e nevezni Végh 
Antal könyvét, mint ahogyan azt az író is teszi ?

Regényemnek a világa Somogyország — írja 
Végh Antal. Azonban csak a könyv első fejeze
tében nyújtott színvonal méltó egy regény kez
detéhez, amikor már bővíti alakjainak számát, 
amikor már az emberi viszonyok mozgásterét 
kell esetlegességeitől megtisztítania, az ered
mény, a végső eredmény: egy közepesen sike
rült kisregény.

Ilona — az Egyedül a kastélyban — fiatal 
tanítónője megérkezik Répáspusztára, hogy 
azután egyedül tanítsa a pusztai gyermekeket, 
s ugyanakkor ettől a perctől kezdve a saját 
példájával bizonyítsa azoknak a sorsát, akiket 
a hivatásszeretet a pusztához köt. Az Egyedül 
a kastélyban problematikája, gondolatvilága 
időszerű és fontos ma is, a főszereplő — peda
gógus — kiválasztása pedig kiváltképpen alkal
mas annak a küzdelemnek a bemutatására, 
amelyet az értelmiség egy részének kell nap 
mint nap megvívnia.

106



A fiatal tanítónő már az érkezése utáni napon 
— megijedve az első benyomások szülte tétova- 
ságában — vissza akar menni a városba, de a 
tizenhét répáspusztai „iskolaköteles” megaka
dályozza: minden előzetes hívás nélkül beültek 
a tanterembe, s a tanítónő megtartja az első órát.

Ilona még alig nézett körül a pusztán, alig 
ismert még embereket, de már megfogalmazta 
programját: Egy nap alatt világosságot az 
Isten se tudott teremteni. Elhamarkodta. De 
én itt maradok és teremtek.

A fiatal tanítónő vezetésével értelmes és 
lelkes fiatalok megalakítják a Répáspusztai 
Fiatalok Klubját. Csatát, forradalmat akarnak 
vívni a puszta lakosaival. „Magunkhoz tesszük 
hasonlóvá Répáspusztát, és nem mi hasonulunk 
hozzá . . .  a butasághoz, a sötétséghez, a lom- 
possághoz, a szegénységhez.” S mert ezek mér
hetetlen arányokban és mélységekben találha
tók ebben a pusztai közösségben, a harc, a 
forradalom a pusztai életforma teljes megvál
toztatásáért indul.

Ilonka „tisztaságával, nyíltságával” maga 
mellé állította a fiatalokat, de ellene fordultak 
a répáspusztai felnőttek. Ebben a regényben 
ugyanis — s ez semmiképpen sem vall az író jó 
arányérzékéről — minden felnőttkorban levő 
ember: kövér, lompos, fogatlan, ápolatlan, 
lucskos és születésétől kezdve rosszindulatú, 
a fiatalok pedig: abból a tűzből, ami Ilonában 
van, átvettek magukba egy-egy szem parazsat. 
Izzanak tőle, szeretnének valamit csinálni, má
soknak is adni belőle. Az egyik répáspusztai 
fiatal így beszél: Azt akarjuk, mi meg Hona, 
hogy itt is legyenek az embereknek gondolataik. 
Ha két asszony megáll a kerítésnél, akkor ne 
arról beszéljenek, hogy a harmadik mit főzött 
az urának, meg hogy a kéményseprő meddig 
volt nála. Ne kelljen szégyellni sehol, ha azt 
mondják: te paraszt. Európában csak nálunk 
szégyen ez. Mert koszt, műveletlenséget, tudat
lanságot, szellemi silányságot, olcsóságot, pisz
kos körmöt, szennyes alsóneműt, mosdatlansá- 
got, igénytelenséget, fukarságot, neveletlensé
get jelent. Mi ezek nélkül akarunk élni.

Végh Antal hősei gyakran beszélnek pub
licisztikai hangnemben, emelvén a mondani
való szenvedélyességét, igazságát. A szenvedé
lyesség erejét azonban gyöngítik a hasonló 
jellegű tartalmak ismétlődései. Arról nem is 
beszélve, hogy a szenvedélyes hang akkor válik 
igazán meggyőzővé, ha mögötte a művészi 
egyénités gazdagsága húzódik, ha az alakok 
élők, hitelesek és nem az írói munka rutinja, 
közhelyei mozgatják életüket. Végh Antal pél
dául így jellemzi főhősének elkeseredését:

Odaállt az ablakba, kinézett, kint már szürkült, 
csak homályosan látszottak a park fái. Meg
fogta a függönyt, végiggondolta az életét, olyan 
szomorúnak érezte a fák közé belopózó, egyre 
mélyülő szürkeséget, hogy azon vette magát 
észre, potyognak a könnyei.

Az Egyedül a kastélyban azzal zárul, hogy a 
fiatal tanítónőnek el kell mennie a pusztáról, 
a répáspusztai asszonyok elűzik.

A regény Végh Antalnak a már ismert írói 
felfogása, programja alapján született, amely
nek következetes vállalása már eddig is ismertté 
tette a nevét több írásában, elég csak a penész- 
leki riportjára gondolnunk, de ide sorolhatjuk 
a Nyugtalan homok című kötet több novellá
ját is. Az Egyedül a kastélyban annak a képnek 
a teljesebbé tételéhez járul hozzá, amelyet eddig 
a szegénységről, különösképpen a szellemi 
szegénységről tudtunk, s amelynek a jelenléte 
ma különösen fájdalmas.

Fontosabbnak tartjuk azonban elmondani 
azt, hogy Végh Antal elsősorban novellista. 
Az Egyedül a kastélyban a főhősön kívül alig 
tud figyelemre méltó, emlékezetes alakokat be
mutatni, s az első fejezet után nyilvánvaló: 
a sorjázó események alkalmasabbak egy no
vellafüzér alapjául, mint egy meglehetősen 
elnagyolt regényszerkezet kitöltéséhez. Ebben 
a regényben nem érezzük az író egyéniségét, 
szemléletének szintjei nincsenek jelen, a va
lóság fényeinek az értelmezése csak és kizá
rólag a valóság fényeinek bőbeszédű körüljá
rásában merül ki.

A bőbeszédűség, a túlírtság az Egyedül a 
kastélybant egyenetlenné teszi. A kötet stílusa 
monoton, alighanem azért is, mert írója szereti 
az igeneves szerkezeteket. Ez lehet egyfajta 
kényelmesség, de még inkább az igényes mon
datszerkesztésre való törekvés hiánya. 
(Kozmosz Könyvek, 1971)

Balázs József

Ágh István

A tü n d é r
m e g k ö t ö z é s e

Egy nemzedék beérkezésének lehetünk tanúi 
mostanában. Azokra gondolok, akik a hatva
nas évek közepén indultak, s máig eljutottak a 
második-harmadik kötetükig. A rajban indu
lók között szükségszerűen csak néhányan lehet
nek a „kiválasztottak”, az átlagon felüli tehet
ségek. E nemzedékből egyelőre Ágh István,
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Bella István, Buda Ferenc, Ratkó József bizo
nyított leginkább, valamint a tőlük erősen 
különböző, náluk később induló s idáig egy 
kötettel jelentkező Tandori Dezső. A télen 
Buda Ferenc bizonyította kiválasztottságát, 
most pedig Ágh István harmadik kötete nyújt 
kivételes élményt. Sajnos a pozitív értékítéletű 
jelzők eléggé devalválódtak már, ezért hang
súlyoznom kell, hogy A tün dér m e g k ö tö zé se  
valóban kivételes élmény, s az elmúlt években 
megjelent magyar verseskötetek legjobbjai 
között a helye.

Ágh István par excellence lírai költő. Ennek 
a líraiságnak a mikéntje azonban kötetről kö
tetre változott. A S zabad-e  én ek e ln i?  (1965) 
c. kötetet még a frissen és gáttalanul áradó dal, 
a fiatalos természetesség, a versírás gyönyörű
ségének érzése határozta meg. Az erős nyelvi 
érzék, a képalkotó fantázia, a világ alapvetően 
érzelmi megjelenítése már ekkor a versek szem
beötlő jegyei voltak. Ilyen versrészletekre figyel
hettünk fel : „Ébredek csikónyerítésre, / szo
bámba tipeg a jérce, / piros bot a napfény, / 
gyenge még ütése.” (Reggeltől estig). Az első 
kötet Ághnál is a hangpróbálgatásé volt. A te
hetség jelentkezéséé, amely egyelőre azzal bizo
nyít, hogy kitől és mit tanult meg. Ágh jó helyen 
kereste mestereit, s már első kötetében sem 
találunk olyan verset, amelyben alkatától ide
gen feladatot próbálna megoldani.

A S z a b a d -e  énekeln i? vezérlő motívuma a 
faluról városba került fiatalember szülőföld 
iránti szeretete, nosztalgiája, hűsége. Alap
hangja derűs, szinte bukolikus világot idéz, 
a tiszta kék ég, a termő és embert teremtő ter
mészet állandó jelenléte hívja fel a figyelmünket.

A második kötet, a R é ze rd ő  (1968) éles for
dulat, tartalmasabbá mélyedés. Az áradó lírai- 
ság így kérdőjeleződik meg: „ezen a földön, 
ezen a földön, ahol / lehettem volna jó szántó
vető, / ezen a síkon, ahol minden faformát is
merek, /  minden útelágazást, még azt sem felej
tettem el, / merrefelé nőnek az ehető gombák. / 
hol fészkel a legtöbb örvösgalamb, / mit aka
rok? mért jöttem ide?” (Harangszó a tengeré
szért.) A tengerész — a szülőföldjétől elszakadó, 
a tengerrel, a bonyolult és rejtelmes világgal 
megismerkedő, s attól a régi énjéhez vissza
térni már nem tudó költő, s a vers édes öccse 
Juhász Ferenc és Nagy László hasonló alap
élményből sarjadzott költeményeinek. A Réz
erdő tehát a szakítás élményét örökíti versbe. 
A nosztalgiát keserűbb és zaklatottabb hang 
váltja fel, a költő búcsúzik a felhőtlen emlékű
nek látszó gyermekkortól, az ifjúságtól, amely 
a férfikorba váltva át, már nem a szép remé

nyek, hanem a keserves csalódások és felisme
rések ideje. Az első kötet nyitóverse még 
himnusz az ifjúsághoz: „Szemhéjam alatt verő
fény, / kiskutyás mosolyom, /  édes harmattól 
maszatos / suhancarcom, / erdei szűz vilá
gom ,/ragyogó jegygyűrűm, / te égen földön 
enyém, / ifjúság, ifjúságom.” Néhány év múlva 
a Búcsú a z  ifjú sá g tó l már így hangzik: „lábak
hoz görbítettél, amikor / tornyokhoz kellett 
volna egyenesednem, / boldogan búcsúztatlak 
ifjúságom.”

Drámai elemekkel telítődik Ágh költészete, 
a világ már nem mozdulatlan idill, hanem vál
tozó és ellentmondásokkal terhes valóság, 
amelyben a diszharmónia állandóan jelenlevő. 
A szülőfölddel való szakítás, az első nagy szere
lem kudarca a legközvetlenebb emberi kapcso
latok széthullásával, az ólálkodó magánnyal 
fenyegetik a költőt. A József Attila-i „az meg
lett ember” gondolata válik Ágh személyes 
élményévé, de úgy, hogy akárcsak József Attilá
nál, Ághnál is ott a feleselés ezzel a gondolat
tal, a küzdelem az ember egyre végletesebb el
magányosodása ellen, a „megtartó közösség” 
oltalmának keresése.

Az ellentmondásoknak, a drámai elemnek a 
megjelenése Ágh költői nyelvére, versépítkezé
sére, versformájára is hatással volt. Összefogot- 
tabbá, keményebbé, zordabb erejűvé válnak a 
versek. A dalszerkezet fokozatosan eltűnik, s 
vele együtt a rím is. A vers a képek sűrű egy
másutánjából épül. Az indítás többnyire egy 
konkrét helyzetet vesz alapul, s a környező tár
gyi-természeti valóság indukálja a képek lánco
latát. A befejezés általában egyenes beszéd, de a 
megjelenő képsor után ez a „prózai” lezárás 
igen nagy erővel tudja éppen egyszerűsége révén 
átvilágítani és összefogni az egész verset.

Mindezeket a változásokat a R é ze rd ő  ben a 
születés pillanatában érhettük tetten. A harma
dik kötet felől nézve látszik, hogy a R é ze rd ő  az 
átmenetiség állapotát tükrözi, a saját, a min
denki másétól megkülönböztethető Ágh-vers 
kikovácsolásának műhelye. A műhely-jelleget 
— magasabb szinten, merészebb kísérletek
kel — A tü n dér m eg k ö tö zé sé -b en  is megtalálhat
juk, de ez már az eredmények könyve.

A kötet verseinek fő motívuma az ember és a 
világ kapcsolatának a vizsgálata. Az emberé, 
aki társadalomban él, emberiségtudata sok 
ezer éves múlttal megerősített, ugyanakkor 
egyszeri és megismételhetetlen, múlandó és 
életében is magánnyal fenyegetett személyiség. 
S a világé, ahol a természet és az ember által 
teremtett, az embertől elidegenedett második 
természet egymással is és az emberrel is kibékít-
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hetetlennek látszóan ellentétes. Az embert 
körülvevő világ abszurditásokat, képtelensége
ket halmoz egymásra. Talán a legnagyobb 
közülük: az embernek el kell pusztulnia, meg 
kell semmisülnie. A kötet nyitó ciklusát ( M usée  
de l'h om m e) ez a felismerés fogja egységbe. 
A halál nem absztrakt módon foglalkoztatja 
Ághot. A halál számára emberi értékek erősza
kos elpusztítása. Nem véletlen hősei így Jézus, 
Balassi, a Kennedy fivérek : „szemfényvesztés 
a derűs hegyoldal, / fű alá löknek ifjakat, 
minek a fű / . . .  hazug a dél, / minek az ottho
nos évszak, / becsukom ablakomat.” (Virág
nyílásból földbe.) A halál, az erőszak elleni tilta
kozás szólal meg a F eg yverek -ben is: a nean
dervölgyi ősök óta öli ember az embert, fegy
vereket készít, katonásdit játszik, készül a há
borúra. A kikerülhetetlen halálnál is képtele
nebbnek — mert kikerülhetőnek, szükségtelen
nek, az ember megcsúfolásának látja Ágh az 
erőszakos halált. Ez a gondolat nemcsak nála, 
nemzedéktársainál: Ratkónál, Bellánál is hang
súlyos. Ady óta a huszadik századi magyar 
költő kötelessége: embernek lenni az ember
telenségben. Ezt tudják és vallják Ághék is.

A halállal az életet szegzi szembe Ágh István. 
Az élet számára nem megérkezés, hanem harc 
esetleg elérhető eszményekért. Ezen eszménye
ket a szabadság és a boldogság fogalmával ha
tározza meg. Ha ezek megvalósíthatók, akkor 
a magány megszüntethető, a halál feloldható. 
A z  én erdőm  az élet dantei erdejének titkait 
fürkészi, a szarvast keresi: „Láttam a szarvast 
rabnak, fiatal és / megtépázott vo lt. . .  Nem 
láttam szabadnak. / Ha nem lettem olyan sza- 
badonfutó, / szabadon dőzsölő, szabadon szen
vedő, hát / meglátni áhítozom legalább.”

Az A ra n yk o rb a  v e z e tő  az idill lehetőségét 
villantja fel: „Ne csak gyerekkorából hozzon 
egy percnyi aranykort”, hanem a mindennapi 
életben, a felnőtt életben is keresse azt, szólítja 
fel a költő önmagát. Az önmegszólításhoz 
gyakran önirónia társul. Főleg, ha egy a világ 
miatt nehezen elérhető boldogságképzet a cél. 
Talán ez tévesztette meg a Napjaink kritikusát, 
aki ezt a verset szatírának, a hazug kispolgári 
boldogsággal való leszámolásnak látja. Szó 
sincs itt erről. A vers hangneme, hangsúlyos 
sorai, a gyerekkor édenére való hivatkozás 
lehetelenné teszik ezt az értelmezést. De ellenáll 
ennek a két másik vers is, amellyel ciklusba ren
deződik A z  a ran ykorba  v eze tő . A ciklus címe 
is éppen ez. De elvileg is: a mindennapi életben 
elérhető boldogságeszmény nem feltétlenül 
kispolgári jellegű. Sőt. A vers éppen a magány 
leküzdésének lehetőségét villantja fel: az em

beri értékeket megőrző szerelem az, ami bol
doggá tehet. Nem véletlen, hogy felszólító 
módban íródott a vers: nem egy megvalósított, 
hanem egy megvalósítható aranykorról van 
szó. Ez a kötet azt mutatja, hogy Ágh ezt a 
fajta „aranykort” a maga számára egyrészt 
nem tudta megvalósítani, másrészt nem tartja 
a teljes ember ideálját célul kitűző költő szá
mára teljes megoldásnak. Az aranykor — a 
magánéletben megvalósítható harmónia, amely 
az ellenmondásoktól szétszabdalt világban csak 
időleges lehet. Ezért az ironikus hang, a kételke
dés a megoldás érvényességében. Ezért a kese
rűség egy másik versben: „Én már nem boldog
ságra vágyom, kihidegedtem.” A F ejem  fö lé  
ciklus indító darabjában olvasható ez. A ciklus 
a költő motívumainak összegzése. Végső hangja 
a mégis reménykedő költőé, aki otthon szeretné 
érezni magát a világban: „Hajlékom, földbe- 
mélyülő életem, / enyémmé lakom ezt a mélyü
lőt, / hozzáhajlok, mint harmathoz a fű, / hoz- 
zámhajlik, kibélelem.”

Ágh számára a világ és az ember viszonya 
elsősorban nem általánosságban érdekes. Az 
ember, a költő magyar is, itt és most él. A haza- 
és magyarságélmény több versének meghatá
rozó jegye. A csodálatos B a la ss i-vers epigram- 
matikus tömörséggel, a Szózatra való tudatos 
rájátszással fogalmazza meg a haza-élményt: 
„Ha bölcső Magyarország: koszorú ravatal, 
ha ravatal: nászágy.” De a hazaszeretet kötelez 
is. A K ö ltö zk ö d ő  nemzeti történelmünk tragi
kus voltának tudatával általánosít. A kijelentő 
mondatok megmásíthatatlannak tűnő világot 
írnak le, de éppen ezzel a hanggal tud feléb
reszteni, gondolkodásra, cselekvésre késztetni. 
A „szegények szenvedését” kilakoltatni a nap
világból: lehetetlennek látszó, de kötelező 
feladat.

Az édes haza és az életet adó s felnevelő 
édes szülők, a szülőhaza és a szülői ház egy
mástól elválaszthatatlan, rokon értelmű fogal
mak Ágh költészetében. A Fejem  f ö lé  ciklusban 
válik ez leginkább nyilvánvalóvá (VIII., XII., 
XIII.). Az édesapa elvesztésének tragikumát 
örökíti meg az Ö t zod iákus je g y .  A V ilágvég i 
o tth o n o m  pedig a magyar irodalom egyik leg
szebb édesanya-verse.

Minden költészet perlekedik a halállal. Ágh 
e tudatosan megkomponált kötetében a halot
tak megidézésétől jut el az emberiségnek szóló 
üdvözletig. Számos versében megfigyelhető, 
hogy állandó haláltudattal él a költő. Ezzel a 
gondolattal indul a kötet, s ennek a gondolat
nak egy szimbolikusabb-oldottabb megfogal
mazásával záródik.
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A  tü n d ér  m eg k ö tö zése-Ъеп Ágh költői nyelve 
tovább erősödött. Rendkívül tömör és érzék
letes, a nyelvvel játszani is tudó költő. A 
játék mögött néha rendkívül mély a monda
nivaló ( H á ro m  hír első darabja), néha szinte 
nevetségessé válik (Ü d v ö z le t  a z  em bernek  
visszafelé olvasandó sorai). A nyelvi biztonság 
és a nyelvi kifejezés lehetőségeinek kutatása is 
jellemző e nemzedékre. E téren kétségkívül 
Tandori jutott el legtovább, s ösztönző hatása 
nyilvánvaló. De Ágh emberivé-társadalmivá 
tudja hódítani, a nyelv eredeti funkciójának 
megfelelően tudja alkalmazni az új lehető
ségeket is.

Az eredmények könyve ez, mondtam, de a 
kísérletezésé is. Ez teszi érthetővé, hogy a ver
sek asszociációsorai többször követhetetlenné 
válnak nemcsak a közvetlen, hanem az elvont 
szemlélet számára is. Főleg a F ejem  fö lé  egyes 
darabjaiban és kötetzáró versben figyelhető ez 
meg. Nagyobb mértékű fegyelemmel, a ráció 
állandó önellenőrzésével e hibák könnyen le
küzdhetőek. S az egyenetlenségek, a gyenge, 
a megoldatlan versek semmit se vonnak le a 
kötet értékéből, jelentőségéből. Azok a költe
mények maradnak meg bennünk, amelyeknek 
hét évszázad legszebb magyar versei között a 
helyük — s ilyen nem egy-kettő akad A tündér 
m e g k ö tö zé sé -ben. ( M a g v e tő , 1 9 71)

Vasy Géza

L u g o s s y  G y u la

A jövev én y
Lugossy Gyula rossz megfigyelő. Bár szándéka 
kiválóan érzékelhető: a francia „új regény” 
technikáját óhajtja alkalmazni, a megvalósítást 
félreértések sora akadályozza meg. A  jö ve vé n y 
ben  a periodikusan ismétlődő leírások és a tör
ténés között semmiféle összefüggés nincs, az 
ismétlődő betétek nem valamiféle másképp 
meg nem közelíthető lényeg föltárására irá
nyulnak, nem értékelődnek át az események 
rendjének megfelelő új és új nézőpontokból: 
statikusak, megemészthetetlenek maradnak, 
a könyv bármely helyén bukkanjanak is fel, 
kizárólag az önmagukban rejlő értéket, jelen
tést képviselik. Lugossy, hogy elkerülje a teljes 
funkcióvesztést, a „technika” által rákénysze- 
rített ismétléseket az idő múlásának ábrázo
lására igyekszik felhasználni: ily módon a pos
tás annyiszor jelenik meg a könyv lapjain, 
ahány nap telik el stb.

A leírások nem feledtetik a szerkesztésbeli 
hiányosságokat: döcögő nyelvezetű, élmény
szegény betétek. Példát találomra idézhetek: 
„ A  l ig e te t  a zon ban  a város nagy ívekben  k a n y a r 
g ó  fő u tc á ja  is  é rin ti;  e z  a z  utca a  h e g y rő l jö n , 
e lh a la d  a z  á llo m á s m ellett, k e re s z te z i  a  vasú t
vo n a la t, m a jd  e g y  k is  torony a lakú  tem p lo m n á l  
b a lra  fo rd u l,  h á za k , ü zle tsorok  k ö z ö t t  h a la d  el, 
m a jd  a  l ig e te t  érin tve, nagy ívben a p a r tr a  k a n y a 
ro d ik , h o g y  a z tá n  a parto n  húzódjon a  m ó ló ig , 
szé le s  s é tá n y k é n t a  kerth ely iség  e lő tt , s ő t ,  m ég  
azon  is  tú l, h o g y  néhány s z á z  m éter u tán , o t t ,  
a h o l ism é t f á k  és bokrok  kezd ő d n ek , a z  o rs zá g 
ú ib a  to rk o lljo n . Innen, erről a  szek é rú tró l, a m e ly  
g ö rö n g yö sen  h a la d  a p a r t  m entén em e lk ed v e , 
sü llyed ve , h o l erre , hol arra k a n ya ro d va  a  fö ld -  
h a jla to k  sz e r in t, azonban m in debből se m m it sem  
lá tn i;  a z  e m b e r  azonban m égis se jti, h o g y  m ik é n t  
h e ly e zk e d n e k  e l  e ze k  a z  u tcák, h á za k , k e r íté s e k ,  
a  lo m b o k o n  tú l.”  Az idézett rész egyéb tanulság
gal is szolgál: az „írói mindentudás” és az 
„érzékelhető valóság” konfrontálásával igyek
szik leírásait dinamikussá tenni Lugossy. Az 
effajta feszültség megteremtéséhez viszont ismét 
csak mélyrehatóbb, lényegibb élményekre volna 
szükség, másként a megvalósítás a szándék 
paródiáját eredményezi: „S zem ben  a  f a l ,  a m it  
m eg fe le z  a  fa a j tó ,  tulajdonképpen hófeh érre  van  
fe s tv e , a z  é js za k a i hom ály azonban szü rk én ek  
m u ta tja .”

Ilyen körülmények között a visszatérő leírá
sok rendszere — amelyre a történet hordozása 
és értelmezése hárulna — értéktelen ballaszttá 
válik. Nem jár több sikerrel Lugossy a cselek
mény alakításában, a szereplők megformálásá
ban sem.

Áron, a főszereplő, meglátogatja gimnáziumi 
osztálytársát, Ábelt, aki a tóparti kisvárosban 
tanárkodik. Majd összeismerkedik Ágotával, 
egy elvált fiatalasszonnyal, néhány napon ke
resztül vele szórakozik. Ágota hirtelen visszatér 
férjéhez, erre Áron otthagyja a kisvárost. A sze
replők között van még egy „rejtélyes” öreg
ember, aki botjával hadonászva alkalomról al
kalomra összefoglalja az addig történteket.

Lugossy felismeri, hogy a banális történet 
önmagában nem állhat meg, kísérletet tesz 
tehát a szereplők misztifikálására. Ezen a pon
ton azonban cserben hagyja fantáziája. A meg
oldás, amit végül is választ — az elhallgatásos 
jellemzés —, nincs mire épüljön. A szereplők 
így légüres térben mozognak, egyéniségükből 
csak annyi válik ismeretessé, amennyit Lugossy 
kiszámíthatatlan szeszélye közöl. A főhős gon
dolataiban és párbeszédeiben együgyűségén 
kívül ürességet és felületességet árul el, külső
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jellemzése azonban többet sejtet, a könyv végén, 
a kisvárosból történő menekülésszerü távozá
sával pedig Lugossy rokonszenvét is kivívja. 
A többi szereplő jellemzésének következetlen
ségeit bemutatásuk sablonossága enyhíti.

Mint ahogy következetlen Lugossy hang
vételében is. Az objektivitásra törő, szándékol
tan száraz, hűvös ábrázolásokat effajta „lírai” 
betétek szakítják meg: „A k é t  g yerek  szó tlan u l 
k a p irg á la  p o rb a n , a  fö ld re  guggolva  ; p is zk o sa k ,  
m a sza to sa k , de  m ég is o lyan  érin tetlen ek  és t is z 
tá k , m in t a zo k  a  f r i s s  g yü m ö lcsö k , a m elyek  a  
fá k o n  lógn ak , éppen  a  fe jü k  fe le t t .” , vagy: 
„Innen azon ban  m á r lá ts z ik  is  annak a  h ázikón ak  
a  fe h é r  fa la ,  ahonnan va lam iféle  sze líd  zene elhaló  
han gja it h o zza  a  s z e llő .”

Az erotikus jelenetek ábrázolásában Lugossy 
szakít a mesterkéltséggel, még ha iróniával 
szemléli is hőseit, A  jö vevén yn ek  ezek a leg
spontánabb, legsikerültebb részei.

Mint az eddigi idézetek is világosan meg
mutatták, Lugossy hadilábon áll a magyar 
nyelvvel. Ez a hiányossága olykor a képzavarig 
fokozódik : „A  b o rb é lyü zle t a jta ja , ab la k a i csu- 
k o t ta k ;  m inden ü z le t m ár régen b e zá rt;  a  h ázak  
ablaka iban  azonban annál inkább csillognak a  
lá m pafén yek  és zen efo sz lá n yo k  ; hangok, zö re jek  
h a lla tsza n a k  innen is, onnan is .”

A  ß v e v é n y  című mondatgyűjtemény azon
ban a könyv értékelésén túli feladatokat is ró a 
bírálóra. Ez a könyv nem egyedüli példája a 
sikerületlen, mégis kinyomtatott műnek. Mint 
jelenség, újabb példáját szolgáltatja annak az 
ízlésbeli elbizonytalanodásnak, amely a pálya
kezdő írók és költők megjelentetésében és fo
gadtatásában tapasztalható. Végül is legkevésbé 
Lugossy hibáztatható A jö ve vé n y  gyengéiért — 
az ebben a kritikában foglalt észrevételeket a 
lektori jelentésnek kellett volna tartalmaznia. 
(M a g v e tő , 1971)

Takács József

Várkonyi Anikó

A g r i f f  ha lá la
A most induló fiatalok népes táborában szint 
képvisel Várkonyi Anikó lírája. Kiépít egy 
mítoszt, kimunkál egy megváltónak, megmentő- 
nek vélt csodavilágot, majd ráérezvén arra, 
hogy ez a griff nem röpíti üdvösségre — meg- 
énekli a griff halálát, szétfoszlatja a meseorszá
got, de az építkezés és rombolás tanulságait, 
eszmei és eszközbeli hozadékait megőrizve az 
önkifejezés új, immár részleteiben is a realitások

világában mozgó szintjét találja meg. Ily módon 
nem egységes a kötet, fejlődésének, változásá
nak meredek íve van: mítoszt épít és mítoszt 
foszlat. A két világkép között a válaszutat, 
fordulópontot a címadó nagy vers jelzi. A költő 
ebben is mitikus, népmeséi elemekkel dolgozik, 
de már a mítosz, a griff-lét halálát énekli meg.

Több vers vall a griff születéséről. A lélek a 
rendkívüli magárahagyatottság, a félelem és 
társtalanság önmagát sokszorozó kínja elől 
menekült a varázsláshoz. Kiszakította magát a 
realitások elviselhetetlennek tetsző szorításából, 
birtokba vette az átváltozás hatalmát, így pró
bálta elviselni sorsát. Külön törvényű világot 
épített. Mesékkel és babonákkal zsúfolt gyer
mekkor segített ebben, a népköltészet és a 
mitológia ajánlkozott társnak. Virágénekek 
rejtekező finom hangja és dallama szól itt a 
tiszta szerelemről:

Sólyommadár leszek a fürdőd 
Pihenő csillag-ágad 
Az álmod leszek 
Aranyollód
És levágom a szárnyad.

Intenzív a vallomás, közhelyektől mentes, 
kemény, mégis érzéssel szóló. Máskor a reális 
és a mitikus, mesei szint keveredése töri meg a 
tiszta varázslatot, gyakran szólal meg József 
Attila is egy-egy kép mögött. Leggyakrabban 
akkor törik meg a szép tiszta hang, ha a költő 
összetettebb érzéseket szólaltat meg, ha mitikus 
motivációt ad egyszerű eszközökkel kivallott 
érzéshez (L u ca  n a p ).

Ha a költő saját helyzetét méri fel, ha sor
sáról készít lírai számvetést, úrrá lesz rajta 
valamiféle elmulasztottságérzés. Ezt panaszol
ja a keresztény mitológia képeiből sűrűn szőtt 
V endégség, a B allada  szarvas legendája, a 
három „hamvas hold-legények” tragikus M esé
je ,  de a pontos, megnevező dal, a D á lia  is. 
Az ifjúság múlásával sem szokványos versek
ben vet számot Várkonyi Anikó. Boldog, suga
ras, nagy reményekkel ékes gyermekkor képe 
bontakozik ki előttünk, örökös szembeállítás
ban az illúziók későbbi szétfoszlásával. A szép 
H ívo g a tó  gyors zenéje, pontos és finom képei 
szinte visszaigézik a „karikát kergető fények 
illanó lábú seregét”, hogy legyen ma is legalább 
egy sátoraljnyi boldogság. A H in ta  dallama is 
követi a kétívű himbálózást, amíg ketté nem 
töri a megállító mai számvetés. Két vers is 
csikó-mítoszban búcsúzik a szabad gyermek
kortól. A Vers harmadfű csikójának meg kell 
ott halnia, ahol „meddő kerteken csend terem”, 
hiszen féktelen volt, tomboló, nem szelídülhet
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meg. A H é tp á n y v á s  ugyanezt a látomást nem a 
vállalt halállal, hanem fenyegető — mert maj
dan számvetésre érkező — elmeneküléssel zárja. 
A mitikus-szimbolikus, tehát közvetett vallo
másoknál szebben és mélyebben ragadja meg 
ezt az érzést, ezt a keserű és kényszeredett le- 
higgadást a S u h o g ó : „Suhogó szoknyában jöt
tél, gyökeret eresztett a lábad.”

A nehéz emberi próbák az önként vállalt 
halál vízióit, esélyeit sugallják a költőnek, más
kor a kemény szembenézésre bátorítják, ismét 
máskor a halállátomások lassú és kegyetlen 
méltóságával játékos, gyors zene felesel ( Z en e, 
B ö lc ső ) . A kötet első részének mitikus világában 
varázslatok mögé rejtőzve, közvetetten szól a 
költő. Világképéből szinte teljesen hiányzik a 
közéletiség, a közvetlen társadalmi érdekeltség 
is. Bonyolultabb mondanivaló kifejezésekor 
gyakran megbicsaklik a varázsos építmény, 
egységét a versek megragadó zenéje óvja. Már
pedig a költői fejlődéshez elkerülhetetlen az 
összetettebb érzésekkel, értelmekkel való birkó
zás. Várkonyi Anikó költészetének útja is ezt 
mutatja. Ezért kellett megválnia a szép, mitikus 
világtól, ezért kellett meghalni a griffnek.

A címadó verset követő, mítoszok nélküli 
szembenézés a világgal szép újabb értékeket 
hozott. A t is z ta  ég a la tt  című versben a mitikus 
szférából származó, szürrealista jellegű kép
alkotás már a legpontosabb valóságrögzítés 
eszköze, a sugaras napvilág alkonyba fordulá
sának pillanatát kapja el egyéni varázzsal: 
„Mint álom az elfutó felé / pók szalad az el
szakadt / fény után”, a fák pedig „derekukban 
az éjszakát ringatják”. Óriási törvények mun
kálkodása sejlik fel a pontos leltár mögött. 
A F ebruár-ban ennek a törvénynek a hatalma 
már az emberre nézve is kényszerítő erő. Nem 
mítoszok és látomások oldják az ember fájdal
mát igazán, hanem a realitásokkal való elszánt 
szembenézés. Az éjszakának — e költészet 
gyakori motívumának — korábban mágiákba 
űző kínjait is „tárgyilagosan” elbeszéli már a 
költő. A kötet második fele úgy tetszik, az első
vel perlekedik. Ennek a mítoszfosztásnak nagy 
számvetése, a költői továbblépésnek is prog
ramverse a P ie ta . „Asszony volnál verset író / 
hová futnál töredelmes” — kezdődik a költe
mény, jelezvén hogy nincs menekülés, szembe 
kell nézni a sorssal, a gondokkal, bármily nehéz. 
Ezután a kötet első felében munkáló menekü
lési, megváltódási lehetőségek — a halál és a 
mágiák-mesék — határozott elutasítása követ
kezik, a korábban is gyakorta felsejlő segítési 
szándék sugarasítása. Hiába futna a mesékhez, 
a tulipánból, muzsikából épített paloták nem

adnak megnyugvást, mert „Mesén innen, 
szárazszemű / népek hallgatnak hazátlan”. A 
költőnek ezek bánatával kell magasodni, kín
jaikat enyhíteni, szépséges igazságot vetni. 
A P ie ta  utolsó strófáinak imperatívuszai éppúgy 
igéznek, kényszerítenek, mint a mitikus-babo
nás világképű korszak R ontás énekében — az 
eszközök ott csiszolódtak, onnan valók —, itt 
mégis humánusabb, tisztább értelmük van. 
A költő önnön sorsát reálisan és mélyen vizs
gálva tárulkozik ki mások felé is, az anyaság
motívum megéneklésétől erkölcsi logika vezeti 
a közös gondokkal való küzdelem vállalásáig, 
gondolativá is érzelmi indítás segíti (P ie ta ,  
B izán ci M a d o n n a ) .

Várkonyi Anikó verseinek népköltészeti és 
modern elemeket összeszövő motívumkincse 
egyéni atmoszférát és megkapó költői erőt ad. 
Kötete értékes, sokat ígérő indulás.

G ö r ö m b ei A n d r á s

„U tu n k ^ -an to ló g ia
A közelmúltban ünnepelte huszonötödik év
fordulóját a kolozsvári Utunk című irodalmi 
hetilap. Gaál Gábor, a kitűnő kritikus és szer
kesztő — korábban, a két világháború között 
a kiemelkedő jelentőségű Korunk szerkesz
tője — e hetilap bölcsőjénél a következő szava
kat írta: „Mindannyiunk előtt most egy nem
zetiség dolga s egy új foganású világ bontakozó 
képe áll sorsunk ez újból újat váltó mély pilla
natában.” Az Utunk huszonöt évének eredmé
nyeire pillantott vissza most a kolozsvári ünne
pi irodalmi esten a lap költő-főszerkesztője, 
Létay Lajos: „Az Utunk fórumlap, pártos 
kritikai eszmecserék színtere, s egyben külön
féle művészi törekvések tág határú találkozója.” 

Évek énekei címen érdekes és értékes költői 
antológia látott napvilágot az évfordulóra. 
A válogatás igazolja Létay Lajos megállapítá
sát: valóban a legkülönbözőbb nemzedékek 
legkülönfélébb ízlésű képviselőinek verseit ol
vashatjuk ebben a kötetben. Tompa Lászlót, 
a már elhunyt kitűnő költőt idézték az antoló
gia elején, kinek keményre ötvözött, férfias 
fegyelmű, klasszikusan egyszerű verseire szere
tettel emlékeznek vissza a régi versrajongók. 
A Nagyváradon élő Horváth Imre az irodalmi 
esten is részt vett. Epigrammatikus tömörségű, 
aforisztikus gondolati tartalmat hordozó rövid 
verseiről híres. Az antológiában egy régebbi 
versét olvashatjuk, A sárga ház címűt, melyben 
az őrültet keresőknek így válaszol: „Ha az
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örült rémtette érdekel, / ne jöjj ide, csak nézz 
az égre fel, / az égre, hol ezernyi harci gép / 
emlékeid ködéből im kilép, / hogy bombázzon 
a békés táj felett. .

Az idősebb költőnemzedék egyik legjelentő
sebb egyénisége Bartalis János, kinek első ver
sei még a Nyugatban jelentek meg. Kosztolányi 
Dezső vallott Bartalis szabadverseinek apollói 
művészetéről, bűvös szerénységről, szavainak 
ércfedezetéről. Az örök-fiatal Bartalis követ
kezetesen folytatva költői útját, mint versének 
címében jelzi, Késői bukolikát ír. Az erdélyi táj 
szépségei végtelen távolokat nyitnak meg a 
költő előtt: „Látom a végtelen vonalakat, éjjel 
a sok milliárd csillagot az égen.” A kolozsvári 
irodalmi esten Kiss Jenő az antológiában sze
replő szép versét, a Kurgánt mondta el. A múlt
hoz ezer szállal kapcsolódó költő magával 
hozta a „nagycsöndü Mezőség” ezernyi emlé
két: „lm a pohár, amiből ittam, / lm a veder, 
amiből itattam;/a késem, mellyel annyi hu
sángot / metszettem a fiatal berekben.” Emlék
csillagait nábobú gesztussal szórta szét a költő. 
A sokáig hallgató Olasz Lajos verse újat jelent 
a költő régi ismerőseinek. A zártabb világú 
költő — kiről egykor Dsida Jenő és Illyés 
Gyula írt elismerő kritikát — a Halálos könyör
gés című versében az igazán emberhez méltó 
Életért szól, mert tenni kell, mert össze kell 
fognunk a Rossz ellen, az emberért.

Az utánuk jövő költőnemzedékek követték 
a magyar líra, az erdélyi poézis és a román köl
tészet hagyományait. E hatások eggyé forrtak 
a távolabbi múlt klasszikusainak és a modern 
líra avantgarde törekvéseinek reminiszcenciái
val. Gellért Sándor a népdalok formai fegyel
mét őrzi levélformában írt verseiben. Legtöbb 
költeményét — mint az itt megjelent Szállt a 
fehér kócsag, elszállt az időben címűt is — a 
mikolai falusi emlékek, a Gyulu fiának írt 
intelmek, a népi epika eseményelmondása és a 
magyar múlt évezredes távolának összeolvasz
tása jellemzi. Létay Lajos, az Utunk főszerkesz
tője sem tudja feledni a szülői ház melegét, 
a lassan kiürülő udvar képét: „Csak ház, csak 
udvar, semmi más / maholnap a szülői ház, / 
alig több, mint az ára ; / eladni-megvenni lehet : / 
ki lelke volt, oly messze ment, / emlékem se 
találja.”

A fiatalabb költők új törekvéseire, eredeti 
hangjára már felfigyelt a magyarországi kritika 
is, közülük leginkább Páskándi Géza és Kányá- 
di Sándor műveire. Páskándi sokoldalúsága 
meglepő: groteszk hangú, izgalmas problémá
kat eredeti módon színpadra vivő drámáit 
(pl. A bosszúálló kapust) nem felejtjük; „mel

lesleg” még ragyogó esszéket, novellákat és 
verseket ír. Egy korai versét közli az Évek 
énekei című antológia, mely a későbbi Páskán- 
di-líra felé is mutat. A Csodaváró kék álom: 
nem könnyed, impresszionista hangulatú, álom
szerűén lágy vers. Páskándi itt is olykor gro
teszkké formálja versét: „himnusz lett, himnusz 
a tökvirág jámbor és szép mosolya.” Kányádi 
Sándor ezerarcú költő, szinte minden verse más
felé nyit kaput. Hol játékosan-komolyan vall 
a „kőkorszakról” (Kőkorszak), hol Gy. Szabó 
Béla metszete ihleti versre (Kicsi behajló nyár
fa), hol pedig különösen mély szubjektivitással 
éli át egy fenyő halálát (A fenyő úgy látta).

S felzárkózott mögéjük egy újabb költő
nemzedék: örömmel olvastuk Palocsay Zsig- 
mond népies, emberarcú versét (Séta), Páll 
Lajos keményre kalapált, szikár sorait (Apá
mért), Király László merészebb vágásait (Lo
vasok), Farkas Árpád a távoli tanyák világát 
felvillantó verssorait (Lányok a tanyán).

Az Évek énekei érdekes verskötet: felsora
koztatja a romániai magyar költészet legjavát, 
s mellettük gazdagítja az ottani líra spektrumát 
néhány szép román verssel (például Aurel Rau 
Azt mondják hazulról című költeményével) és 
számos magyar és román festőművész reproduk
ciójával. Tanulhatunk ebből is, hogyan lehet 
szép versantológiát szerkeszteni, hogyan lehet 
kitágítani a költészet országának határát, 
s gazdagítani sok színnel a szavak pompáját. 
A szép antológia borítóján az Európa-hírű 
és -rangú Szervátiusz Jenő Cantata profana 
című fa domborművének egy részlete gyönyör
ködteti az olvasót.

Huszonöt éves a kolozsvári Utunk. Ez évek 
énekeit csokorba kötő antológia jó szolgálatot 
tesz: bemutatja az ottani költészet és képző
művészet java termését.

S z e k é r  E n d r e

A Mikes krit ikai  
k ia d á s  m a r g ó j á r a

A régi magyar prózából, bárhogy igyekezzenek 
is életben tartani a filológusok és a kiadók, úgy 
tetszik, múzeumi tárgy lesz hovatovább. Iskolai 
szöveggyűjtemények holt anyaga, antológiák 
visszhangtalan fejezete, néhány „megszállott” 
magánügye. Pedig sokan perelnek érte, sokan 
szeretnék a mai olvasó kezébe adni Heltai Gás
pár, Bethlen Miklós, Kemény János, Szepsi 
Csombor Márton, Árva Bethlen Kata írásait 
És főként Mikes Kelemen T ö rö k o rszá g i leve le it,
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amely hagyományosan a felnövő nemzedékek 
iskolai emlékei közé tartozik. Sajnos mind hal
ványabb és soványabb emlék, a tudat peremére 
űzi a modern irodalom. Pedig Mikes „élő” író is 
lehetne, aki közönséget vonz, gondolatokat 
ébreszt, nemzeti önismeretre nevel ma is. A most 
folyó szövegkritikai kiadás sem arra törekszik, 
hogy jegyzetek közé balzsamozza, hanem hogy 
valóságos értékeire és jelentőségére hívja fel 
figyelmünket.*

Könnyű lenne a L e v e le k  írójának vonzó 
emberi személyiségével, stílusának — az ortog
ráfia régiségén is átütő — eleven ízével érvelni. 
Hiszen Mikes, a szó jó értelmében, olvasmá
nyos író, izgalmas, színeiben ma sem fakult 
személyiség. Huszadik századi hívei: Ady, 
Kosztolányi és Juhász Gyula maguk is az ember 
és a stílus vonzásában vallottak róla, érveltek 
időszerűsége mellett. A L e v e le k n e k  van azonban 
egy nem kevésbé időszerű tanulsága is: olyan 
tanulság, amely — a magyar próza természeté
ről, hagyományairól és lehetőségeiről zajló 
viták idején — irodalmunk tulajdonságainak, 
belső törvényeinek megértéséhez visz közelebb.

Kolozsvári Grandpierre egyik tanulmányá
ban, a H alá lfia iban  végbement „kopernikuszi 
fordulatáról beszél, amely fordulat révén a 
magyar próza „lemondott az eleve reménytelen 
kísérletről, hogy a nyersanyagot a regény esz
ményéhez idomítsa, ahelyett a benne rejlő for
mák szerint mintázta meg”. Ám ha meggondol
juk, Babits csak annyiban hozott fordulatot, 
hogy modern irodalmunkat visszavezette pró
zánk természetes és hagyományos alakzataihoz. 
A magyar próza ugyanis eleve a memoár és a 
krónika különösebb kompozícióit nélkülöző 
formájában öltött alakot. Jellemző, hogy olyan, 
különben eltérő módon gondolkozó tanulmány
írók is egyetértenek ebben, mint Féja Géza és 
Cs. Szabó László. A magyar próza reprezenta
tív műfaja — a novella mellett — alighanem ez 
az emlékiratból és krónikából szerveződött 
dokumentum-műfaj, amely egyformán hordoz 
történetíró és epikus, lírai és értekező elemeket. 
Amely nem a „nyugati” regény arányos és kon
centrikus kompozíciójával, konkrét történetet 
és általános mondanivalót egymásba játszató 
jelképességével készül, hanem egyféle „lineáris” 
szerkezetben, amely egymás mellé rendelt, 
különféle nemű elemek révén kíván valami álta
lánosat kifejezni az emberi, a történelmi és a 
nemzeti sors sajátosságairól. E szervetlen forma, 
amelynek egységét csupán az önéletíró (króni
kás) személyisége és a történelmi korszak kontú

rokat rajzoló kerete adja meg, a legkülönfélébb 
elemeket tartalmazza: önéletrajzot, novelliszti- 
kus betéteket, krónikát, esszét, kommentárt, 
szociográfiát. Ebben a formában valósultak meg 
alighanem a magyar próza legérdekesebbnek 
tetsző teljesítményei: az erdélyi emlékírók 
memoárjaitól az E g y  em ber é le téig , a P u sz tá k  
n ép é tö l az í t é l e t  nincsig.)

Mikes Kelemen L eve le i is ezt a prózai alak
zatot példázzák, legfeljebb műfaji tulajdonsá
gaik alakultak az író személyisége, helyzete és 
ízlése szerint. („A nagyszabású barokk memoá
rok után, a rokokóra jellemző miniatűr prózai 
műfajok [novella, anekdota] divatja idején, 
Mikes »művi« remeke maga a levél” — írja 
Hopp Lajos az irodalomtörténeti kézikönyv
ben.) A memoárból levél lett tehát, a levelek 
összessége azonban mégis memoár. A részle
tekből szerveződő tágasabb műfaji alakzatot 
sugallta különben Mikes francia mintája is: 
Roger de Rabutin és Mme de Sévigné levele
zése, amely irodalomtörténeti érvénnyel hatá
rozta meg a levélregény műfaját.

Mikes francia minta nyomán alakította ki a 
műfajt, de a hazai (erdélyi) memoárirodalom 
hagyománya és saját mondanivalója révén töl
tötte meg tartalommal e műfaji kereteket. 
A L ev e le k  információs anyaga a legkülönfélébb 
rétegekből és elemekből áll. Ezek az elemek 
nagyjából a következő típusokra oszthatók: 
1. krónikás jellegű tájékoztatás: részben a buj
dosók életéről, sorsának alakulásáról, fordula
tairól (pl. az első levelek a törökországi meg
érkezésről, a 112. levél II. Rákóczi Ferenc halá
láról, a 133 — 156. levél az 1735 —39-es osztrák- 
török háborúban részt vevő magyar bujdosók 
kalandjairól), részben a világpolitika és a nagy
világ eseményeiről (pl. a 103—106. levél a 
lengyel örökösödési háborúról, a 163. az oszt
rák örökösödési háborúról, a 203. a hétéves 
háborúról, a 198. az 1756-os lisszaboni föld
rengésről); 2. ismeretterjesztő információ (pl. a 
60. levél a selyemhernyó-tenyésztésről, a 80. a 
keresztes hadjáratokról, a 176. a török császári 
udvar szokásairól, a 179. a mohamedán vallás
ról stb.); 3. epikus anyag: általában anekdoták 
az antikvitás és a 18. század gyűjteményeiből;
4. „publicisztikus”-elmélkedő jellegű részletek 
(pl. a 27. levél a nemes asszonyok művelődésé
ről, a 62. fiatalok neveléséről stb.). És mindezt 
átszövi Mikes lírája: szomorúsága, honvágya, 
évődése és humora.

A levelek tematikus rendjét elsősorban a 
történelmi események menete szabja meg.

* M ik es  K elem en: Összes m üve i, I— I I I .  k ö t. 1966— 1970. A k a d é m ia i K ia d ó . S a jtó  a lá  rendez te : H o p p  L a jo s .
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s inkább csak a „csendesebb” időszakokban 
uralkodnak el az epikus-anekdotikus vagy el
mélkedő jellegű részletek. Szerves és zárt kom
pozíció általában nem zavarja a mesélő kedv 
szabad szárnyalását, a témák váltakozásának 
szeszélyes folyamatát. „De most veszem észre 
magamot — jegyzi meg Mikes is 68. levelé
ben — , hogy Rodostón kezdettem el a levele
met, és azután a régi rómaiakhoz repültem, 
de vissza kell repülni . . .” Az elbeszélő kedv 
e szabad „röpködése” során bontakozik ki a 
levelek írójának hatalmas műveltséganyaga. 
Ma már — Király György, Gálos Rezső, Zol- 
nai Béla, Szigeti József és a kritikai kiadást 
évtizedes munkával sajtó alá rendező Hopp 
Lajos munkája nyomán — tudjuk, hogy a 
T ö rö k o rszá g i levelek  írója művelt, sőt tudós 
író volt, aki nemcsak a kolozsvári iskolában 
tanult klasszikus műveltséget őrizte meg, hanem 
párizsi tapasztalait is. És nemcsak őrizte, ha
nem gyarapította. Mikes Rodostóban könyvek 
között élt, mindent elolvasott, amihez hozzá
férhetett, műveltsége a kor európai színvonalán 
állt. A kritikai kiadás — különösen a fordításo
kat összegyűjtő II. és III. kötet — jegyzet
anyaga érzékelteti a maga lenyűgöző gazdag
ságában ezt a műveltséganyagot. Más művelt
ség volt ez, mint a kor magyar értelmiségéé. 
Mielőtt idehaza a magyar értelmiség latin 
auktorokat, törvénykönyveket olvasott, Mikes 
francia és angol útleírásokat, anekdotagyüjte- 
ményeket, filozófiai, teológiai műveket. És nem
csak olvasott, hanem fordított is, igaz, csak 
saját magának; anélkül a remény nélkül, hogy 
fordításainak ismeretterjesztő vagy nyelvműve
lő szerepe lehet. Érdeklődése és ízlése messze 
megelőzte magyarországi kortársaiét. A rodos- 
tói száműzött a magány éveiben is azt a kultú
rát művelte tovább, amit a párizsi emigráció évei 
alatt ismert meg.

Krónikás igény és elbeszélő hajlam, önma
gyarázat és műveltség szövevénye bontakozik 
ki Mikes leveleiből, akárcsak irodalomtörté
neti környezetének: az erdélyi memoáriroda
lomnak műveiből. Mint mondottuk, ez a pró
zai alakzat lehet a magyar elbeszélő irodalom 
leginkább hagyományos és karakteres műfaja. 
És ahogy Kolozsvári Grandpierre kifejtette, ez 
a forma következik a nyersanyag: ajtörténelmi 
valóság természetéből is. Közismert, hogy a fe
lemás, szociális és nemzeti kudarcokkal, ellent
mondásokkal terhes magyar társadalmi fejlő
dés nem tette lehetővé a közéleti cselekvésnek 
azt a formáját, amely a francia vagy az angol 
fejlődés jellegzetes meghatározója és energiája 
volt, s ezért nem tehette lehetővé a cselekvésre

épülő realista regényt sem. Sőtér István 1946- 
ban, híressé vált tanulmányában, a J á ték  és 
va lóság  ban egyenesen a magyar társadalom 
„valóságát” vonja kétségbe; s a realista regény 
létrejöttét e valóság (vagyis a világosan struk
turált, cselekvésre késztető társadalmi élet) 
feltételei közé helyezi. „Vannak a valóságnak 
— írja — nagy, sugárzó periódusai, társadalmi 
és politikai körülményektől nem is függetlenek, 
melyek a művészetet parancsolóan befolyásol
ják, könyörtelenül kényszerítvén rá a realiz
must — s vannak korszakai az álomnak, a talá
nyos félhománynak, tények és törvények deren
gésének, midőn a művészet minden érzékelése 
bizonytalanná, többértelművé, kéjesen sejtel
messé, irreálissá válik.”

Nem kell különösebben bizonyítani, hogy 
Mikes ebben az „irreális valóságban” élt. Vagy 
képzelhető-e a társadalom életétől, a cselekvés 
lehetőségeitől, a valóságtól elszakítottabb te
rep, mint a rodostói emigráció? Egyáltalán az 
emigráció? (Amely évszázadok magyar törté
nelmi létezésének egyik alapvető formája, ha 
tetszik, egyik „modellje” lett!) Hazájától, a vi
lágtól, a történelemtől távol valóban „abszt
rakt” és „irreális” létet élt Mikes, az élet pótlé
kát ezúttal valóban az irodalomban szerezve 
meg. (Még törökországi ismereteit sem szemé
lyes tapasztalatból szerezte, hanem Sir Paul 
Ricaut hatalmas könyvének francia nyelvű 
kivonatából.) 1734-ben irt 106. levelében ő 
maga is csendes humorral jegyzi fel: „Néncrn, 
irtóztató nagy dolgok mennek végbe ezen a mi 
keserves lakó helyünkön, mi csendesen elú
szunk, másutt meg erővel fektetik le arra a 
hosszú álomra az embereket.” Sorsát nem
létnek tudta, a halállal állítja párhuzamba. 
Helyzete ezért a nem cselekvő, történelemből 
kimaradó, mulasztások között hányódó ma
gyar társadalmi létnek szélsőséges típusa. És 
műve talán ezért lehet e társadalmi léttel adek- 
vát epikus forma oly tiszta változata.

A cselekvést nélkülöző élet szemlélődésre 
vezet. E szemlélődés, vagyis Mikes helyzete 
és a művészi igény, vagyis Mikes írói személyi
sége között tragikus ellentmondás feszül. A 
szemlélődés monologikus formát kíván. Mikes 
viszont minden ízében társas lény volt, aki még 
a győzelmes Rákóczi udvarában, majd a francia 
szalonokban gyakorolta magát a társasági élet 
művészetében és örömeiben. A rodostói ma
gányban, könyvek között aztán éppen a társa
sági életet és a dialógust kellett nélkülöznie. 
Egyénisége dialógusra vágyott, helyzete azon
ban monológra kényszerítette. Ennek az ellent
mondásnak a feloldása volt az a forma, ame
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lyet mondanivalójának megfogalmazására ta
lált : a fiktív levél. A leveleskönyv éppen azál
tal tölthetett be irodalomtörténeti szerepet, 
hogy képes volt megoldani írójának személyes 
konfliktusait, és így egy életsors, egy helyzet fog
lalata és összegzője lehetett. Ez egyszersmind 
elevenségének és evokatív hatásának záloga. 
A személyes élet, amely más lehetőség híján e 
formába kényszerült, ma is vonzóerőt jelent.

P o m o g á t s  BÉLA

„M ai M a g y a r  
M ű v é sz e t”

A Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata né
hány évi szünet után újra elkezdte a művészeti 
könyvek megjelentetését. Sokat ígérő vállalko
zása a „Mai magyar művészet” címet viselő 
sorozat, amelynek eddig (1971-ben) négy da
rabja látott napvilágot: Anna M a r g it  művésze
tét. S. Nagy Katalin, K onecsni G y ö rg y é t  Tölgye
si János, G á d o r  Istvánét Horváth György, K o r-  
n iss D e z s ő é t  pedig Körner Éva mutatja be egy- 
egy rövid írásban és a kötetek 16—16 színes 
reprodukciójához mellékelt magyarázó szöveg
ben.

Magyar művészek életművét időnként sorra 
vette a Corvina (valamikor a Képzőművészeti 
Alapnál indult) „A Művészet Kiskönyvtára” 
sorozata is. Pontosabban: a hagyomány által 
szentesített „nagy” művészetek művelőiét, a fes
tőkét és a szobrászokét (és egy gobelin-művé
szét). Ez a sorozat nemcsak azzal vállalkozik 
újra, hogy kizárólag a mai magyar művészet 
képviselőit mutatja be, hanem azzal is, hogy a 
művészet fogalmát kitágítja, korszerűsíti. Már 
az első négy művész közül kettő nem a tradicio
nális művészeti ágak képviselője, hanem „ipar
művész” , illetve „alkalmazott grafikus” . De új 
donsága a sorozatnak az is, hogy lényegében 
a színes reprodukciókra építi a bemutatott 
művész megismertetését; bár a szöveg között 
néhány kis méretű fekete-fehér kép is segíti a 
tájékoztatást, a tizenhat színes kép és a hozzá
juk tartozó magyarázó szöveg a kis méretű (és 
elviselhető árú) kötetek legfőbb értéke. (A ma
gyarázatra szánt hely, sajnos, sokszor kihasz
nálatlan marad. Ismerjük a tipográfus érvelését: 
így szép a kötet, ha szellős — de korszerűtlen
nek tartjuk. Azt belátom, hogy sok szövegre 
nincs mindig szükség — pl. egy absztrakt 
geometrikus kompozíciónál —, de nem tudom,

miért ne lehetne ilyenkor a szövegoldalon ma
radt üres helyet kis méretű fekete-fehér repro
dukciókkal megtölteni: egy-egy vázlat vagy 
variáns bemutatása a mű megértését s a művész
portré teljesebbé tételét szolgálhatná. S hogy ez 
esztétikusán, könyvművészetileg szépen legyen 
megoldva, egyáltalán nem lehetetlen, legfeljebb 
több gond a könyv tervezőjének.)

Amikor a sorozat szerkesztője (Dávid Kata
lin) elkészítette tervét, még élt Konecsni György 
is. Az ő fényképe alatt azonban ott a gyászke
retbe foglalt évszám: 1970-ben elhunyt. Ez a 
fájó veszteség is arra intheti a sorozat munká
sait, hogy igyekezniük kell: sok adósságunk 
van mai, eleven művészeti értékeink megismer
tetésében. Az indítás ellen semmi kifogásunk 
nem lehet, hiszen csupa jelentős művészt mutat
nak be a kötetek, olyanokat, akiknek már ma 
is megvan a helyük a modern magyar művészet 
történetében. Mindőjük művészetének bemu
tatása hiányt pótol, várakozást elégít ki. Az 
azonban nem mindegy, hogy milyen módon 
történik ez a bemutatás; ezzel kapcsolatban 
néhány meggondolásra érdemesnek vélt kér
dés vetődik fel.

A bemutatás módszere látszólag azonos 
mind a négy kötetnél: egy rövid esszé vázolja 
fel a művész pályaképét. (Vagyis: az élet
rajzi — esetleg művészettörténeti — keretben 
egyrészt a főmüvekhez, az életmű fő motívu
maihoz, illetve stílusaihoz kapcsolódó alkotói 
problémákat, másrészt az ezek tanulságaiként 
értelmezhető eszmei, művészettörténeti kérdé
seket foglalják össze a szerzők.) Itt is igyekez
nek lehetőleg a kötet képanyagához igazodni, 
s ez rejti az első kifogásolható mozzanatot: 
így szükségképp gyakran ismétlések veszik el a 
helyet az új mondandó elől. (Kivételképp, de 
megesik, hogy a képszövegben szó szerint ismét
lődik az esszé szövegrészlete.)

S ha az ember figyelmesen veszi szemügyre 
a négy kötetet, kitűnik, hogy a módszer egy
ségén belül komoly eltérések is mutatkoznak. 
Mégpedig olyan eltérések, amelyek a művészet 
felfogásában meglevő kritikai-szemléleti kü
lönbségekre vezethetők vissza. Nem arra gon
dolok itt, hogy az egyik szerző külön is össze
foglalja az életrajzi adatokat, a másik nem 
(bibliográfiát, képjegyzéket egyformán adnak), 
az egyik közöl kiállításlistát, a másik nem, 
bár még ezeket is jó lenne egységesíteni. Ha
nem a következő problémákra: hogyan fogják 
fel az egyes szerzők a tárgyalt művész életmű
vét, hogyan értelmezik és értékelik azt? A kö
vetkezőkről van szó: vajon Konecsni csak pla
kátgrafikus? A kötet, bár az esszé emlegeti
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illusztrációit, pannóit, Kossuth-dijas táblaké
pét, lényegében csak a plakátművészt mutatja 
be. Vajon Gádor művészetében nem illetné 
meg a kötetben (képben és szövegben) bemuta
tottnál sokkal nagyobb hely az ún. „néprajzi” 
korszakának alkotásait, elsősorban edényeit? 
És vajon Kornisst nem lett volna illőbb szuve
rén művészként bemutatni, mint csak Vajda 
társaként és bátor kísérletezőként? Retorikus 
kérdéseimben benne a feleletem is. Nekem az a 
véleményem, hogy Konecsni életművének be
mutatásához legalább a szöveg közötti, kis 
illusztrációkban, de mindenképp szükség lett 
volna az annak idején nagyrabecsült művekre. 
Gádor művészetében, úgy tartom, a művészet- 
történetileg legfontosabb fejezet éppen a har
mincas évek, amikor a népművészettől tanult 
ornamentikával teremt egy sajátosan magyar 
és modern kerámiát — ezt a szövegnek is, 
a képek kiválogatásának is hangsúlyozni kel
lett volna. Végül : Korniss művészeti törekvései
nek jellemzésére nem tartom szerencsésnek ki
zárólag Vajda idézeteinek (és ilyen mennyiség
ben való) felhasználását, másrészt az útkeresé
sek és elvetélt kísérletek teljes számban való 
felsorakoztatását. Olyan tudatos és homogén 
művészi univerzumot, egyben olyan egyedül
álló eredményt, amilyet — ahogy a szerző 
esszéjében megállapítja — a szín-, forma- és 
vonalritmusok nyelvének kiművelésében Kor- 
nissnak tulajdoníthatunk, szűkebb válogatással 
jobban lehetett volna reprezentálni.

Ugyanakkor persze az esszék szerzői értékes 
gondolatokkal és információkkal gazdagítják 
olvasóikat; az esszék rövid terjedelmét figye
lembe véve, példásnak kell tartanunk, ahogyan 
Tölgyesi János a magyar reklámgrafika vagy 
ahogyan Körner Éva az egész modern magyar 
művészet problematikáját megfogalmazza a 
tárgyalt művész életművének és alkotói problé
máinak megértéséhez. Legsikerültebbnek mé
gis S. Nagy Katalin munkáját tartom; kétség
telen, szerencsés helyzetben volt, mert Anna 
Margit művészete elég homogén ahhoz, hogy 
egy ilyen kis kötet keretében is alkalmat adjon 
a meggyőző ismertetésre. A szerző a bábu 
motívum középpontba állításával megtalálta a 
kulcsot; a képmagyarázatok szépen megírt s 
mégis pontos leírásokból bomlanak minta
szerű értelmezésekké; esszéjében jó arányban 
kapunk életrajzi adatokat és alkotói fejlődés
rajzot. Gondos munkáját nemcsak a műbarát 
forgathatja haszonnal, hanem a szakember is 
élvezheti. Remélhetőleg sok ilyen munkát üdvö
zölhetünk majd a most indult sorozatban.

M ik l ó s  P á l

K r i s t i j o n a s  D o n e l a i t i s

É v szak o k
Kristijonas Donelaitisról, a litván költészet 
klasszikus alakjáról a hazai olvasó a legutóbbi 
időkig éppoly keveset tudott, mint magáról a 
litván irodalomról. 1970-ben azonban megje
lent É v sza k o k  című poémájának magyar fordí
tása, s általa megismerkedhettünk egy föld
rajzilag tőlünk távolálló, de társadalmi proble
matikájában mégis sok tekintetben rokon nép 
nemzeti irodalmának alapvetésével.

1765 és 1775 között írta D o n e la itis  az É vsza 
k o k a t, azon a tájon, ahol Herder is alapvető 
élményeit szerezte, s éppen akkortájt, amikor 
az irodalmi népiességnek e magisztrális alakja 
megalkotta híres fragmentumait a német iroda
lomról, illetve hozzákezdett úttörő népdal
gyűjteménye összeállításához. Ugyanaz a szel
lemiség is hatja át a litván költő müvét, mint 
német pályatársáét.

Az É v sza k o k  eredendően klasszicista idill 
— tárgya jellegzetesen a „fentebb stíl” irányza
tának nagy témái közé tartozik: az évszakok 
változásai, a természet hanyatlása és meg
újulása, a földművelő ember életének körfor
gása, illetve az ehhez fűzött költői reflexiók. 
Az első kelet-európai müvek egyike, melyben a 
parasztság kisemmizettsége, a földesúr-job- 
bágy ellentét, a természeti élet szabadsága, vég
telensége és a jobbágyi kötöttségek ezernyi 
nyűge közötti kontraszt nyíltan és magasrendű 
művészi szinten nyer megörökítést. Bizonysága
ként annak, hogy a valóság hogyan alakítja át, 
töri szét, formálja újjá e tájon a klasszicista 
doktrína eredeti jellegzetességeit, hogy annak 
követelményei hogyan telítődnek romantikába 
hajló mozzanatokkal, a népiesség ösztönzései
vel, sőt már a realizmus egyes indíttatásaival is. 
A XVIII. századi Európában szinte páratlan 
stíldemokratizmust figyelhetünk meg ebben a 
klasszicista poémában: dikciója annyira szó
kimondó, annyira hangsúlyozottan természe
tes, közvetlen, egyszerű, hogy hellyel-közzel 
szinte nyersnek hat. Nemcsak hogy stilizálat- 
lan, de eszközei, hatásformái közül merőben 
hiányzik az a konvencionalitás, emelkedett 
exkluzivitás, allegorizmus, mitológia stb., 
amely nélkül ekkor nyugaton például klasszi
cista poéma aligha képzelhető el.

Valósággal robbanásszerűen tör be Donelai
tis művébe a teljesen élőbeszédszerű versnyelv, 
az emberi együttélés alakitatlan, sőt vaskos, 
földszagú, nemegyszer triviális szóhasználata,
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stiláris eszköztára. Szinte csikorognak a hexa
meterek eresztékei a spontán beszédszerűség 
lobogó áramaitól, újabb és újabb lírai-szubjek
tív explóziókat kell visszafogniok a formák 
fékeibe. A csűrök és pajták lakóinak, a „ládán 
magukat hanyatt vágni szerető” emberek 
nyelve itt és ekkor vonul be először hódítóként 
— már a XVIII. század közepe táján! — a poé
tái műfajok és műnemek ezoterikus világába.

Csupa mozgás, nyugtalanság, expresszív len
dület ez a költemény. Az ezerarcú teremtő tevé
kenység és a bénító szolgaság, az elemi erejű 
naiv, lélektől lélekig ható életbizalom és a 
nyomasztó társadalmi diszharmónia ellentéte 
folyvást feszültséget támaszt, s a műnek e szinte 
fékezetten vitális és szenzuális energiáját a 
hexameteres forma kötöttsége és a beszőtt 
tanulságok szabályrendszere még tovább fo
kozza. Maga a költő cseppet sem vonul sze
mélytelenül a háttérbe, sőt nemcsak jelen van 
müvében, de folyvást „kibeszél” abból, meg
szólítja az olvasót, vitázik velük, kommentálja 
a cselekményt. Mindennek nyomán már-már 
romantikusan lazává, szubjektivisztikussá és 
kötetlenné válik a szerkesztés, ehhez járulnak 
a szüntelen hangulat-, érzelem-, tónus- és köl
tői gesztusváltások, amelyek úgyszólván szél
sőségessé polarizálják a mű hordozta alapvető 
társadalmi feszültséget. Realista életképszerű 
jelenetek, népies szemléletvilágú és Ízlésű való
ságábrázolás együttesét kapjuk így, amellyel 
furcsán — mégis művészileg szervesen ! — fele
selnek a klasszicista hagyományok : a szócsősze
rű alakok, a didaktikus moralizálás, a benőtt 
reflexiók ódon-patriarkális-biblikus bölcses
sége.

Kifejező tanúsága az É v s z a k o k  annak, hogy 
mily nagy esztétikai-eszmei lehetőségek rejle
nek a népiességben akkor, ha nem kell vállalnia 
a nemzeti lét képviseletének, fenntartójának 
szerepkörét. Donelaitis Kelet-Poroszországban 
élt, ahol a rendszer bizonyos történeti okoknál 
fogva támogatta a poroszokhoz etnikailag 
közelálló litvánok kultúráját, ennek következ
tében a költő ábrázolásának egész „össztüzét” 
a jobbágyprobléma felelősségre vonó bemuta
tására fordíthatta. Költeménye így leginkább 
az angol George Crabbe T he V illage  (1783) 
című poémájával rokonítható : a nemzeti prob
lematika tehertételétől ment plebejus-demokra
tikus népiesség kiváló produktuma mindkettő. 
T a n d o n  D e zs ő  fordítása minden dicséretet meg
érdemel: egyaránt friss és erőteljes a naiv, 
a köznyelvi, a triviális, a rezonőr módon ironi
kus, a részletezően elbeszélő vagy az indulato
san lobogó nyelvi tónusok tolmácsolásában.

B ojtár E ndre  lényegre törő utószava azt közli 
az olvasóval, amit a mű megértéséhez tudni 
kell. (E u ró p a  K ö n yvk ia d ó , 1970)

F e n y ő  I s t v á n

W i l l i a m  S t y r o n

F ek ü d ]  le s ö té tb e n
(Fordította: Göncz Árpád)

Jeles írók pályakezdő művét utólag rendszerint 
csalódással olvassuk. William Styron első re
génye viszont későbbi alkotásai fényében is 
igazolja azokat a kritikusait, akik 1951-ben a 
Faulkner utáni nemzedék legnagyobb ígéreté
nek kiáltották ki a F eküdj le sö té tb en  íróját. 
A H á za m  lá n g ra  g yu lla d , a N a g y  m en ete lés  
és a N a t T urn er va llom ása i felől mégis egészen 
másként látjuk a regény értékeit, mint a két 
évtizeddel ezelőtti olvasók.

Akkor a mű szertelen, nyers erejét tartották 
a legjellemzőbbnek, ma — amikor müvek sora 
tanúsítja Styron alkotó módszerének tudatos
ságát — föltűnik a szilárd, gondosan épített 
szerkezet: a látszólagos kuszaság alatt a cselek
mény szinte egyenes vonalban fejlődik vég
pontjáig. (Styron munkamódszerére az jellemző, 
hogy húsz év alatt mindössze három regényt 
és alig néhány elbeszélést írt!) A korábbi kriti
kákban erősen hangsúlyozott Faulkner-hatás 
sem abban nyilvánul meg elsősorban, hogy a 
F ekü d j le  sö té tb e n  tartalmilag összecseng a 
„mester” két híres (magyarul a közelmúltban 
megjelent) regényével. Igaz, a M íg  k ite r ítv e  f e k 
szem  címe hasonló, és a cselekmény itt is, ott is 
egy temetési menet elbeszélésére épül, ennek 
szálán ismerjük meg a hősök jellemét, család
juk belső életét. Míg azonban Faulknernél a 
halott végakaratának teljesítéséhez szükséges 
erőfeszítéseken van a hangsúly, Styronnál éppen 
az erőtlenség, tartásnélküliség okozza a tragé
diát. Ott a kalandos temetés időben hosszú fo
lyamatának elbeszélése során a múlt fölidézése 
mindig gyorsan visszavált a jelenbe; itt viszont 
az idő történelmileg pontosabban konkretizált 
(és aktualizált), de az elbeszélés jelen ideje csak 
arra szolgál, hogy a múltban megtörtént ese
ményeket előhívja. A történet — az előkelő déli 
család lezüllése — inkább A hang és a  téb o ly  
világával rokon. Különösen a befejezés, amely 
a néger cselédek — primitív, nevetséges, babo
nás — hitét állítja szembe a fehérek tökéletes 
hitetlenségével, kiábrándultságával, életképte
lenségével. A regény megítélésében változást 
hozó idő egyébként is sok mindent megváltoz-



látott. Sokáig azt hittük, az idősebb nemzedék
hez tartozó Faulkner c sa k  az amerikai Dél vál
ságáról beszél. Aztán észrevettük, hogy Styron 
hasonló történetei egy életforma, életszemlélet 
csődjét általánosabb távlatba helyezik. A mai 
olvasó számára pedig az Egyesült Államok tár
sadalmi válságának elmélyülése nyilvánvalóvá 
teszi, hogy mindkét író sajátos emberi helyze
tekre vonatkozó kérdéseket vet föl.

A felszínes, tartalmi hasonlóságnál fonto
sabbnak érezzük Styron első regényében a 
Faulkner-féle regénymodell átvételét. Azt, 
hogy az író mondanivalójának lényegét nem az 
eseményekre és személyekre vonatkozó közlé
sek hordozzák, hanem a rendkívül erős hangu
lati környezetben megidézett ismétlődő motí
vumok.

A F eküdj le sö té tb e n  alapmotívuma a bizony
talanság. A hősök isznak — népiesen szólva: 
mint a kefekötők —, mert mindenben bizony
talanok. Nem tudják megvalósítani vágyaikat, 
sőt azt sem tudják, mit akarjanak. Miután 
leitták magukat, még bizonytalanabbá válnak, 
így megy ez mindvégig, míg csak le nem feküsz- 
nek — különféle értelemben — a sötétben. 
(A sötét metaforája foglalja össze a fénytelen
ség, értelmetlenség, céltalanság és nem létezés 
állapotát.) A bizonytalanságérzet akadályozza 
meg az emberi kapcsolatok kialakulását, s teszi 
— ezen keresztül — lehetetlenné a magányos, 
széteső, személyiség mélyén rejlő értékekhez, 
igényekhez méltó „szerep” megtalálását és vál
lalását. A bizonytalanság ellen Helen Loftis a 
vallásban, a társadalmi szokásokban és nyomo
rék gyermeke kényeztetésében keresi a mene
déket, mivel pedig nem találja, tönkreteszi 
családtagjai életét. Férjét, Miltont, az teszi 
bizonytalanná, hogy nincs ereje saját társa
dalmi szerepének kialakításához; ahelyett, 
hogy sikeres ügyvéd és politikus lenne, tétlenül 
élvezi a felesége pénzén teremtett jólétet. Lá
nyuk, Peyton örökli szülei bizonytalanságát, 
s végül öngyilkosságba sodródik, mert nem 
talált az életben semmit, amiben megkapasz
kodhatna.

Itt lép túl Styron regénye Faulkner világán. 
Peyton New Yorkba „menekül”, s ott férjhez 
megy egy zsidó származású festőhöz, aki 
Hemingway hőseire emlékeztet — múltjával. 
Harry a Spanyol Köztársaság önkénteseinek 
sorában harcolt, de a második világháború ki
törésekor már mindenből kiábrándult, s az 
antifasiszta küzdelemtől tudatosan távoltar
totta magát. Baráti köre ugyanazt a bizonyta
lan, erkölcs nélküli, alkoholtól, szexuális és 
perverz élvezetektől, valamint narkotikumoktól

elkábított életet éli, mint a „déliek”. Maga 
Harry pedig ugyanúgy képtelen harmonikus 
emberi kapcsolatok kialakítására és megtartá
sára, ahogy Peyton, Milton és a többiek.

Végső soron arról szól a regény, hogy a leg
egyszerűbb emberi kapcsolat sem alakulhat ki 
kölcsönös megértés, lemondás, önzetlenség 
nélkül. Styron a szeretet és szerelem ősi fogal
mának modern tartalmát keresi. Hősei célta
lanul élnek a világban, nincs tudatosan vállalt 
és elfogadott társadalmi szerepük, így aztán 
szükségszerűen fordítják minden figyelmüket 
önmagukra, ami lélektanilag logikusan vezet 
teljes elszigetelődésükhöz, magányukhoz. Harry 
barátsága (az egyik mellékszereplővel) valóban 
tartalmas emberi kapcsolat, de abból az időből 
származik, amikor egy közösségi küzdelem 
részeseként kész volt az önfeláldozásra is. 
Házasságában még mindig ő az erősebb fél, 
ám ekkor már csak individuális célja van: 
művészi alkotásra vágyik. Befelé fordulva nem 
tudja megmenteni Peytont — noha szeretné —, 
sőt végül ő indítja el az utolsó lejtőn azzal, 
hogy nem fékezi meg pillanatnyi vágyát, s kör
nyezetének erkölcsi fölfogásához alkalmazkod
va kinyilvánítja szexuális vonzalmát egy érdek
telen „harmadik” iránt. A házasság, a közös
ségi élet alapvető formája csak a nyárspolgár 
prédikátor életében sikerül, aki megtalálja 
— igaz: anakronisztikus (és lényegében ha
mis) — társadalmi szerepét. Rajta kívül — noha 
a házastársi hűséget nem ismerik — csak a 
néger házicselédek élete harmonikus, mert ők 
közösségben, a faj, a kitaszítottság és szegény
ség testvériességében élnek.

Styron alapvető írói fogása az ismétlés. 
Persze sohasem elbeszélés-elemeket, hanem 
mindig motívumokat, érzéki és lélektani han
gulatokat, társadalmi és lélektani helyzeteket 
ismétel. Az asszociatív ismétlések teremtik meg 
a kapcsolatot az egymást váltó regénysíkok 
között, s az így kialakított feszültség adja a 
regény belső sodrását. Az elbeszélés idő- és tér
síkja, központi figurája, írói módszere látszólag 
önkényesen váltakozik. A gyors ütemű válta
kozások szigorú belső logikáját azonban min
dig az szabja meg, hogyan tud az író mind 
mélyebbre hatolni hősei jellemébe, emberi 
személyiségébe. Egyaránt ezt szolgálja a 
Hemingwaytől tanult, éles kontúrokkal dolgozó 
külsőleges megközelítés és a faulkneri belső 
megjelenítés a szélesen áradó esemény-elbeszé
léstől a — regény legfeszültebb fejezetében — 
első személyesre átváltó „vallomásig”, amely
ben a megbillent belső egyensúly következté
ben az érzékekkel fölfogható úgy tükröződik a
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hős tudatában, ahogy a részegség vagy elkábí- 
tottság kóros állapotában.

Styron nem marxista, sőt nyilatkozataiban 
(soha nem irodalmi műveiben) kommunista- 
ellenes hangok is előfordulnak. Itt kereshetjük 
annak magyarázatát, hogy műveiben a társa
dalmi válság elemzésénél fontosabbnak és hite
lesebbnek látszik az emberi helyzet válságának 
ábrázolása. A szocialista eszméken iskolázott 
olvasó könnyen fölismeri, hogy gyakran siklik 
el figyelme nyilvánvalónak látszó kérdések és 
válaszok előtt. De éppen ennek a régi könyvé
nek mai időszerűsége tanúsítja, milyen mélyen 
bevilágítanak művei az Egyesült Államok tár
sadalmi válságának rejtettebb rétegeibe.

Bizonyos szertelenségei, helyenkénti túlírt
sága és Göncz Árpád kitűnő magyar tolmácso
lásában szerencsésen elhalványuló nyelvi túl
díszítettsége ellenére a F eküdj le s ö té tb e n  remek 
fölépítésű, tökéletesen zárt műalkotás. Bizonyí
téka annak, hogy a fiatal (alig huszonötéves) 
Styron egyetemi tanulmányai során nem csu
pán Faulkner — és Hemingway —, hanem a 
regény klasszikusainak műveiből is tanulmá
nyozta a mesterség titkait. Első regényét ma 
aligha éreznénk időtálló olvasmánynak, ha 
erős és eredeti tehetségét nem szolgálja kiváló 
fölkészültsége. Fiatal magyar irodalmároknak 
ebből a szempontból külön ajánlom ezt a 
rendkívüli erejű regényt. (E urópa , 1 9 7 1 )

T a x n e r - T ó t h  E r n ő

I n te r jú  a  ha lá l la l
—  Nyugatnémet prózai antológia —

Antológiák jelentőségének, gondolati-tartalmi 
súlyának, művészi értékének felmérésekor a 
teljesség igénye eleve teljesíthetetlen mérce. 
Antológiát szerkeszteni sokféleképpen lehet: 
korszakok, nemzeti irodalmak, nyelvi tagozó
dás, tematika, műfajok és még sok más csomó
pont köré tömörítve a műveket. Egy korláto
zott terjedelmű könyvben túl sokféle szempont
nak eleget tenni lehetetlen, túl kevés szempont 
kiválasztása viszont az egyoldalúság veszélyé
vel fenyeget, s mindkettő ugyanazt eredménye
zi: a torzítást, a hangsúlyok eltolódását. Egy 
antológiába sok minden belefér, jó és kevésbé 
jó művek, értéket jelölő nevek és új felfedezet
tek, igényes és igénytelen gondolatok, csak 
egyvalami nem: az antológia által bemutatott 
kép egészének torzítása. Ez ellentmond az

antológia alapvető kritériumának, legfontosabb 
feladatának, a tájékoztatásnak, méghozzá nem 
a szakemberek, hanem az adott témával, kor
szakkal, írókkal, írócsoportokkal, nemzeti iro
dalmakkal általánosságban ismerkedni kívánó, 
ugyanakkor műélvezetet kereső olvasó tájékoz
tatásának.

Az Európa Kiadó gondozásában 1971-ben 
megjelent válogatás (Interjú a halállal. Két 
évtized német elbeszélései. NSZK, Svájc, 
Ausztria) címéből a gyanútlan olvasó arra meré
szel következtetni, hogy a német nyelvterület 
nyugati képviselőinek közvetítésével az utolsó 
20 év (1946—1966! ?) német irodalmának főbb 
gondolati, stílusbeli áramlatairól, íróegyénisé
geiről eleven, érdekes eligazítást kap.

A kötet elolvasása után azonban bebizonyo
sodik, hogy ez irányú reményei csak hiú ábrán
dok maradtak. Az antológiák összeállításának 
változatos szempontjaiból mintha csak egyet
lent vettek volna figyelembe, fonák módon: 
az unalmat.

A kötet hibája nem az, hogy szerzőit jórészt 
a Gruppe 47-hez szervezetileg szorosabban tar
tozókból, vagy csupán elkötelezettségükben és 
világnézetükben azonos platformon állókból 
választották, ez indokolt, bár 20 év nyugati 
német irodalmának belső tartalmát ez a korlá
tozás is feltétlenül leszűkíti. De akik 1947—67 
között valóban aláhúzták nevüket ebben az 
irodalomban, „antológia-nevekké” váltak, va
lamiféleképpen ténylegesen kötődtek ehhez a 
csoporthoz. A kötet legfőbb hiányossága, hogy 
egyáltalán nem érzékelteti az osztrák, svájci és 
főként NSZK-beli irodalmak gondolati-formai 
hullámzásait.

Az a fellendülés és újrakezdés, amely a nyu
gatnémet, osztrák és svájci íróknál (a két utóbbi 
esetében főként az NSZK-ban élőknél) 1945 
után, pontosabban 47-ben, a Gruppe 47 meg
alakulásakor megindult, az 50-es évek végéig 
tartott, néhány író kivételével, akik meg tud
ták őrizni ezt a folyamatosságot az elkövet
kezendő években is, mint pl. Boll. Grass, 
H. W. Richter, H. E. Nossack, Andersch, 
Schallück. Erre az első korszakra, a korszak 
polgári-liberális, baloldal felé hajló, vagy ép
pen baloldali íróinak munkásságára a háború 
megrázkódtatásainak, az azt követő évek két
ségeinek ábrázolása, az őszinte és mélyről fa
kadó lelkiismeretvizsgálat, a felelősök és fele
lősségek keresése, a német embernek a háborút 
megelőző és alatti időszak magatartásindokai
nak boncolása, a „hogyan jutottunk ide?” 
kérdésének elemzése jellemző, változatos, új
szerű művészi eszközökkel, gyakran az útkere
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sés és formakeresés eltévelyedéseivel, de min
denképpen izgalmasan, a németekre figyelő, 
és figyelni kénytelen Európa, sőt világ számára 
is, érdekfeszítően. Mindebből mit nyújt az 
antológia? E középszerűnek igazán nem mond
ható korszakból vajmi keveset, illetve semmit
mondó műveket. Az 50-es években jó novellá
kat író Bölltől, Hühnerfeldtől, Baumgarttól, 
E. Langgässertöl kiváló érzékkel sikerült a leg
laposabb írásokat kiválasztani. (Mikor a há
ború véget ér, Zártkörű társaság, Házimuzsika, 
Bújtatás.) Ebben az átlag mesélő, lazán terjen
gő szóáradatban valóságos felüdülést jelent 
Borchert és lngeborg Bachmann két novellája 
(Azon a kedden, Ifjú évek egy osztrák város
ban). Az előbbi szigorú logikai rendszerbe zárt 
szerkesztésével, szűkszavú stílusával, az utóbbi 
pedig éppen megkapó lírájával, sajátosan oszt
rák hangulatával, az emlékek fátylán átszűrődő 
háborús gyermekkor gyötrelmeinek, de ugyan
akkor szépségeinek érzékeltetésével.

A 60-as évek elején és közepe táján a nyu
gatnémet irodalomban kétségtelenül bekövet
kezett az az egyhangúság, hanyatlás, ami az 
egész köteten érezhető. Erre a jelenségre maga 
a német kritika is felfigyel, mint Illés Lászlónak 
a Helikon Világirodalmi Figyelő 1961/2. szá
mában közölt összefoglalójából is kitűnik. 
A hanyatlás okait elemezve a kritikusok pol
gári-liberális szárnya arra a következtetésre ju
tott, hogy a „Wirtschaftswunder” társadalmá
nak kínos a szembenézés, erre nem tart igényt. 
„A szellem semmibevétele határtalan. A művé
szi munka lényegéhez tartozik a nonkonformiz- 
mus, a közönség azonban nem igényli többé 
a szellem szabad alkotóerejét.” (Freidrich 
Märker, Die Kultur, 1960. 1. sz. Idézi Illés 
László.) E korszak termékei azok a rutin mea 
culpák és manirrá vált öngyötrések, kafkai 
utánérzésű elidegenedési folyamatábrázolá
sok, amelyeket szép számmal hoz az antológia 
(H. Fichte: Szabadkikötő, Walser kevés gyenge 
írása közül az egyik: Módszereim ellen mind 
többen . . . ,  Marie Luise Kaschnitz Telefonoké, 
novellája, amely csupán ügyes megformálásá
nak köszönheti, hogy nem azonnal ismerhetők 
fel rajta a lányregények „gondolati” határait 
súroló megnyilvánulások). Ide tartoznak a 
fogyasztói társadalom emberi tartást, jellemet 
és érzelmeket gyilkoló hatásának ábrázolásai, 
sehol sem ellenpontozva, drámai erő vagy a 
korábban kiválóan alkalmazott tragikomikus
szatirikus elemek hiányában szenvedve, csupán 
elcsevegve, csinos kis kerettörténetbe illesztve. 
(Gerd Gaiser: Zöld Antilop, Heinz Risse: 
Sima ügy).

Abból a szellemi-művészeti-irodalmi forron
gásból és kiforrásból, ami 20 év alatt játszódott 
le ebben az irodalomban, a 28 novella közül 
mindössze hat írás ad hírt. (Andersch: Lord 
Glouster megbízatása, Schnurre: Hadgyakor
lat, Nossack: Interjú a halállal, Max Frisch: 
Schinz, Dürrenmatt: A Sziszüphos kép.) Mind 
a hat novella közös vonása, hogy a groteszk, 
a szatíra elemeit abszurd szituációkkal ötvözi. 
A mai német társadalom egy-egy típusát mint
egy kísérleti alanyként e helyzetben megfor
gatva, lehántja róluk a társadalmi szokások, 
rítusok burkát. Vagy a hősiesség mítoszától 
fosztja meg őket (Schnurre kiváló tragikomi
kus kicsengésű novellája, a Hadgyakorlat).

A fenti szomorú statisztika azért is kiábrán
dító, mert a kötet szerzőinek névsora bizony 
eléggé „blickfangos”. A sznobizmus kérdéséről 
nem beszélve, e jelenség bizonyos messzebb 
vezető, könyvkiadásunkat közelebbről érintő 
problémát vet fel.

A vásárló megnézi a borítót, a fülszöveget, 
a tartalomjegyzéket. Ismert nevek, jó nevek, 
jó márkák, — és megveszi a könyvet. Az Inter
jú a halállal-t egy német antológia nyomán 
fordították le (Deutsche Erzählungen aus zwei 
Jahrzehnten, H. Edermann Verlag, Tübin
gen und Basel, 1966.). A nyugatnémet könyv
kiadás magánügye, hogy hogyan fogja meg a 
vevőt. A mi kiadóinknak azonban nem magán
ügye, amikor évente két-három (néha még 
kevesebb) antológia jelenhet meg egy-egy 
nyelvterületről. Elismerve a jól sikerült váloga
tások többségét (Mai osztrák elbeszélők, Eu
rópa, 1968; Mai német elbeszélők, Európa, 
1962; Német költők antológiája, Móra, 1963; 
Osztrák költők antológiája, Móra, 1968, Mai 
német líra, Európa 1966, — és még sorolhat
nánk néhányat), mégis úgy gondoljuk, jobban 
meg kellene nézni, mit fordítunk le, mit adunk 
az olvasó kezébe. Ezenkívül: a német kötet 
1966-ban jelent meg. Jól tudjuk, hosszú a 
nyomdai átfutási idő, számtalan más akadálya 
van a külföldi irodalmakra való azonnali rea
gálásnak. De talán nem lehetne mégis frisebb 
kiadványokat alapul választani, különösen 
indokolt esetben? Márpedig a mai német iro
dalom ilyen indokolt eset. Éppen 1966 után, 
bizonnyal a megváltozott politikai irányvonal 
függvényeként, új szelek fújnak, friss jelenségek 
mutatkoznak a nyugatnémet prózában és 
lírában egyaránt. Üj írók tűntek fel, s az idő
sebb nemzedék sok mindenben megújította 
munkásságát. Ez az egy időre megfáradt iro
dalom éppen napjainkban látszik megújulni. 
Ezt igazolja az október 11-én megnyílt NSZK
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könyvkiállítás válogatása, gazdag novella-an
tológia anyaga például. A könyvek megrendel
hetők. Hozzáférhetők. (E u ró p a , 1971)

K a jt á r  M á r ia

M i c h e !  B u t o r

Irodalom , fül 
é s  s z e m

Amióta felhagyott a regényírással, Michel 
Butor, akit több-kevesebb jogon a „nouveau 
roman” írói közé szoktak sorolni, főként elmé
leti kérdésekkel foglalkozik. Természetesen 
nem véletlen, hogy esszéiben döntő teret szen
tel a regény kérdéseinek, bár érdeklődésének 
sokoldalúsága más művészetek (zene, festészet) 
tanulmányozására is készteti.

Kutatásait a regénnyel kapcsolatban több 
irányban folytatja. Elemzi a klasszikusok mű
veit, egy-egy eddig kevéssé ismert vonást villant 
fel bennük és bebizonyítja, hogy az igazán jó 
alkotásoknak mindig van tanulságuk a jelen 
írói és olvasói számára. írásai olykor csak a 
kiválasztott mű egy-egy csomópontjára vagy 
főmotívumára hívják fel a figyelmet — ilyen a 
C léves hercegn őrő l írt igen frappáns esszéje, 
vagy a benyomások, emlékképek elemzése a 
proust-i életműben. Máskor hosszabb lélegzetű, 
nagy felkészültséget követelő tanulmányokat 
szentel egy-egy írónak — ilyenek a Joyce-ról 
és Racine-ról szóló írások. (Kár, hogy a kötet 
csak töredékét tartalmazhatja Butor esszéinek; 
szívesen olvastuk volna például a Rabelais-ról, 
Cervantes-ről, Laclos-ról, Hugóról szóló elem
zéseket is.) A kritikus Butor módszere az új 
kritikával rokon: a szövegelemzés az erőssége. 
Nagy figyelmet szentel a művek szerkezetének 
is. Joyce-tanulmányában például a regények 
zenei kompozícióját emeli ki. Az U lysses: két 
szimmetrikus szvit, mely egy középső crescen- 
dót fog össze. A Finnegans W a k e : szimfónia.

Igen érdekes a Racine-esszé is, ahol egy 
másik, mélyebb szempontból, a drámák mögött 
húzódó alapvető konfliktus alapján vizsgálja 
Racine műveit. A görög, római vagy muzul
mán világban játszódó vallási tragédiák mögött 
az ember és az istenek szembenállása, kibékít
hetetlen ellentéte feszül. Butor továbbmegy 
annál a megállapításnál, hogy Racine nem 
keresztény író: „Racine vallási ellentmondásai 
annak a társadalomnak ellentmondásai, amely
ben élt, de bizonyos, hogy senki sem tudott 
ezeknek hangot és arcot adni úgy, mint ő.”

Butor nemcsak az egyes művek konkrét 
elemzése során foglalkozik a regény és más 
irodalmi műfajok kérdéseivel: esszéi általános 
esztétikai kérdéseket is boncolgatnak. A  reg é n y  
és a  k ö lté s z e t-b e n  például a regény és a költé
szet közötti ellentét mítoszát támadja meg. 
A regény a maga egészében költői — mondja—, 
látszólag banális elemek új értéket kapnak ben
ne. De nemcsak az egyes irodalmi műfajok 
közötti rokonságot mutatja ki, hanem a művé
szetek közötti összefüggéseket, párhuzamokat 
is. A regényt például rokonság fűzi a zenéhez az 
időbeliség alapján, ugyanakkor a festészettel 
a térbeliség köti össze. A G orio t a p ó -ból vett 
példákkal bizonyítja, hogy a térbeliség, a hely
szín milyen fontos regényben: nemcsak díszlet, 
hanem a szereplők jellemzésének eszköze is. 
(Itt is, mint a legtöbb esszében, megtalálhatjuk 
Butor regényírói gyakorlatának emlékeit: gon
doljunk csak a helyszínek, a leírások, a tárgyak 
szerepére a L a M odifica tion -ban.)

Különösen izgatja Bútort a könyv jövője. 
Iro d a lo m , f ü l  é s  szem  c. esszéjében, melyben az 
írott szöveg külső formájával és a beszéd le 
nem írhatóságával foglalkozik, elénk vetíti a 
jövő századokat, ahol az irodalom egybeolvad 
más művészetekkel: hiszen a könyv már most 
is magában foglalja az orális (beszéd) és vizuá
lis (nyomtatás, formátum stb.) elemeket.

Butor a kritika fontosságát, méltóságát 
hirdeti. A kritika a művek interpretációja, 
a művek „befejezése”, jegyzetek, kommentá
rok, tanulmányok formájában.

Az író és a kritikus esszéíró Butor között 
nincs ellentmondás. Esszéi nem száraz érteke
zések, hanem kiváló olvasmányok: stílusa ép
pen olyan színes, mint regényeiben. Ugyanak
kor regényei is kritikák, abban az értelemben, 
hogy meg akarják változtatni a világot. Mert 
ez a Butor művein végighúzódó vezérmotívum: 
„meg kell változtatni az életet”. S ebben minden 
művészetnek segítenie kell. A regény „csodála
tos eszköz arra, hogy az ember megállhasson a 
talpán, hogy értelmesen folytathassa életét egy 
szinte dühöngő világban, amely minden oldal
ról ostromolja”.

Kiváló kritikust és esztétát ismertünk meg 
Michel Bútorban. Jó lenne a róla alkotott 
képet a regényíró portréjával is kiegészíteni — 
legjobbnak tartott műve, az 1957-ben írt La 
Modification csak részletben jelent meg az 
„új regény”-ről szóló antológiában.

Az esszéket Réz Pál válogatta, Fogarassy 
Miklós, Révfy Tivadar, Vajda András fordí
totta. Az utószót Fogarassy Miklós írta. 
(E u rópa , 1 9 71) K a r a f iá t h  J u d it
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w
A m ai a fr ika i  re g é n y

A fekete-afrikai irodalom elsőnek a költészetben tört magának utat a nemzetközi elismeréshez: 
a már írásossághoz kötött bantu aranykor (a századfordulótól a húszas évek végéig) anyanyelvű 
jeladását követően fordításokban mindinkább közkinccsé válnak a költészet — elsősorban a 
líra — legszebb darabjai, majd a harmincas évek közepétől először francia nyelven, a négritude 
mozgalmának sodrában, és főként a negyvenes évektől angol nyelven is, javarészt a négritude-től 
eltérő akcentussal, megszólal a líra, a mai afrikai irodalom mindmáig reprezentatív ága.

A próza követte a költészet felfelé ívelését. Az ötvenes évekig főképpen az afrikai mesevilág 
vált európai nyelveken hozzáférhetővé, európai kutatók és afrikai szerzők fordításaiban, illetve 
afrikai szerzők műmeséiben és elbeszéléseiben, amelyek ebből a folklórból nőttek ki. A regény 
azonban reprezentatív műfajjá, századunk fekete-afrikai irodalmának a líra mellett legjelentősebb 
tartományává mondhatni csak az ötvenes évektől kezdve vált.

T á j é k o z

E lő fu tá ro k

Nem mintha a regény gyökerei nem nyúlnának vissza Fekete-Afrikában az írásosság kezdetei
hez. A bantu aranykor idején szotho nyelven a klasszikussá vált Mofolo, valamint Segoete, 
khossza nyelven Ndawo, Mqhayi, Kakaza, Plaatje, Sinxo, Jolobe, Mlotywa, Makalima, R. 
Dhlomo és jWalaza regényei jelentik a kezdetet. Az anyanyelvű regény az ötvenes évekig javarészt 
a mai Dél-afrikai Köztársaság területén lakó népek körében él tovább, elsősorban a missziós 
nyomdák üvegházaiban. A harmincas évektől khossza nyelven Ndawo és Jordan, zulu nyelven 
Dube, R. Dhlomo, Vilakazi és legjelesebb szerzők. A dél-afrikai parancsuralmi rendszer azonban 
már a harmincas évektől kezdve fokozatosan elsorvasztja az irodalmi értékű anyanyelvű lite
ratúrai. Ma Kelet-Afrikában leginkább szuahéli, s Nyugat-Afrikában főként yoruba nyelven 
virágzik tovább az anyanyelvű próza, s vele a regény. Mindkét területről egy-egy idő előtt elhunyt 
író magasodik ki nemzedékéből : a költőként is klasszikussá vált S. Robert (Tanzánia), illetve 
D. O. Fagunwa (Nigéria).

Az anyanyelvű regény jobbára megmaradt a viszonylag gyér számú hazai írástudók s a 
külföldi afrikanisták olvasmányának. Az afrikai regényeknek a nemzetközi elismerést a francia, 
majd angol nyelven, főként az ötvenes évektől írott müvek hozták (a portugál gyarmatokon 
uralkodó embertelen állapotok visszafogták az ottani irodalmi fejlődést). Ezek jótékony árnyé
kában erősödik tovább az anyanyelvű regény a már független afrikai országokban a kulturális 
fejlődés folytán egyre szélesülő, s immár hazai olvasóközönségre támaszkodva.

A francia és az angol nyelven megszólaló regény fejlődése természetellenes közegben ment 
végbe, s ez fékezőleg, sőt mind tartalomban, mind formában torzítólag hatott: az afrikai írás
tudók gondolatai idegen nyelvi öltözékben jelentek meg, elsősorban az európai olvasóközönség
hez szólva, s a közelmúltig szinte kizárólag londoni és párizsi kiadóknál, amelyeket érthetően 
sajátos üzleti és egyéb szempontok vezéreltek a művek kiválasztásában. Az afrikai regény ottho
nává a közelmúltban vált, illetve válik újra az ősi kontinens, főként Nyugat-Afrika, s itt is első
sorban a legfejlettebb irodalmi élettel rendelkező Nigéria.

A francia s az angol nyelvű regény kezdetei a két világháború közötti időre nyomozhatók 
vissza. Mofolo regényei a húszas években jelennek meg angol fordításban. O. S. Diop szenegáli 
író 1935-ben fejezi be a ,,Karim”-ot, amelyben párhuzamot von a falusi és az urbánus életmód 
között, két évvel később pedig a „Mirages de Paris” (Párizs délibábjai) c. művében az emigrácó 
magányában élő afrikaiak nyomasztó életérzését dolgozta fel, polgári kritikusai szerint „balos 
öntudattal”. A dahomeyi P. Hazoumé 1938-ban adja ki a „Doguicimi” c. félezer oldalas törté
nelmi regényét, amelyben a 19. század első felének dahomeyi társadalmáról fest körképet.

Az ezeknél is régebbi regények közül talán hármat érdemes említeni irodalomtörténeti kurió
zumként: J. A. U. Gronniosaw 1770-ben, az észak-amerikai Newportban kiadott, s Európában
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is több kiadást megért önéletrajzát, a szierra leonei O. Equiano 1789-ben Londonban megjelent 
autobiográfiáját, s honfitársa, Casely-Hayford 1911-ben közzétett regényét („Ethiopia Unbound” 
— Etiópia szabad).

T ö r té n e lm i regény , fo lk ló r  e le m e k

A folklór kezdettől fogva jelen van az írásos afrikai prózában, s különösen a (Örténelmi 
regényben bővelkedik.

M ofolo „Chaka”-ja (1908), az első afrikai történelmi regény, bőséggel merit belőle, nem
különben a guineai D. T. Nianénak az ősi Mali birodalmáról szóló „Soundjata” c. regénye 
(I960). P. Abrahams, a dél-afrikai próza doyenje szabadon él a folklór adta lehetőségekkel a 
„Wild Conquest”-ben (Vad hódítás, 1951), amely a búrok elleni szabadságharc küzdelmeit 
örökíti meg. A kameruni M. Beti „Le roi miraculé” (Csodálatos király, 1958) vagy a felső-voltai 
N. Boni „Crépuscule des temps anciens” (Hajdani idők alkonya, 1962) c. műve szintén a szóbeli 
hagyományokkal tartott vérrokonság jeleit viseli.

Nem passzív múltbamerülés ez, hanem a történelem mint szövetséges segítségül hívása a ma 
harcaihoz. Talán éppen ezért feltűnő, hogy míg az afrikai literatúra jelesei a néger szellemiség 
igazolása végett a dicső múltat a lírában és a drámában széleskörűen feltárják, a történelmi 
regények száma viszonylag gyér. Megírásra vár még az a történelmi regény, amelyik igazán 
epikus szélességben ábrázolná az országvesztés tragédiáját, a hódítók bevonulását, az ősi biroda
lomnak életét és összeomlását.

Az afrikai folklór legizgalmasabb leleteire A. Tutuola nigériai író modern meséiben bukkanhat 
az európai olvasó. Számos műve közül magyarul is megjelent a világhírre szert tett „Részeg 
a bozótban” (1952). Hazájában még ma is akadnak, akik vitatják írói rangját, nem meg-meg- 
bicsakló angolsága, hanem prózai eposzának tömény folklórja, az „eredetiség hiánya” miatt. 
Ebben az „ördögi, fantasztikus történetben”, ahogy Dylan Thomas nevezte, a legmerészebb 
szürrealista álomlátót is megszégyenítő módon elevenedik meg előttünk az őserdő varázsa, 
nyüzsgő szellemvilága. Nem egzotikum ez, hanem hamisítatlan afrikai meselátás. A néprajzkutatók 
könyveiből ismert számos motívumra lelhet az olvasó a kongói Lomami-Tshibamba „Ngando” c. 
regényében is (1948).

K ís é r le t  a z  a frika i n agyregén yre

Bizonyos értelemben a történelmi regények közé sorolhatók azok az alkotások, amelyek a 
törzsi életmód felbomlását ábrázolják, a fekete és a fehér ember találkozásának tragikus törté
nelmi pillanatát. A térítés és a gyarmati uralom hatására bekövetkező nagy társadalmi átalakulás 
freskójának megfestésére a nigériai C. Achebe vállalkozott a „Things Fall Apart” (Széteső világ, 
1958), az „Örökké nyugtalanul” (1960) és az „Arrow of God” (Isten nyila, 1964) megalkotásával.

Voltaképpen egy nemzedékregény három kötetéről van szó: az első a nagyapa, a második 
az unoka életére épül, a harmadikban ismét a nagyapa nemzedékéhez száll az irodalom idő
gépén. Achebe a hősi múlt legkiválóbb képviselője Afrikában. Megkapó szenvtelen előadás
módja, a sebészi látás, a felesleges díszítőelemek terhétől könnyített mondatalkotása. Hamis 
pátosz, agitatív retorika nélkül ítéli el, a tények bemutatásával, a gyarmatosítást, s előfutárát, 
a keresztény missziókat, ugyanakkor nem huny szemet a hagyományos életszemlélet végletes 
megnyilvánulása felett sem, amelyek siettetik az ősi rend bukását. A nagyapák nemzedékében 
kivételes jellemek buknak el szükségképpen, míg a középső regény unokáját, a külföldi egyetemen 
nevelkedett elit típusát a mai afrikai társadalom örvénye: a korrupció nyeli el. E ragályos társa
dalmi betegséget az európai hódító hagyta örökül.

A  g y a r m a t i  m últ k r itik a i á b rá zo lá sa

Az afrikai írók többségének figyelme főként a közelmúlt bemutatása felé fordult. Különösen 
az ötvenes évek második felétől, a „bandungi szellem”-ben fogant művekben élesedik a kritikai 
ábrázolás hangja.

A kameruni M. Beti — „Kegyetlen város” (1954), „Le pauvre Christ de Bomba” (A bombai 
szegény Krisztus, 1956), „Le roi miraculé” (Az elvarázsolt király, 1958) — s honfitársa, F. Oyono
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— „Une vie de Boy” (Egy szolgafiú élete, 1956), „Le vieux nègre et la médaille” (A vén néger 
és az érdemrend, 1956) — valóságos iskolát teremtett. Termékeny hatásuk a most felnövő iró- 
nemzedéken is érezhető. Vérbeli elbeszélők, igényes formamüvészek. Mindkettőjük stílusát 
filmszerűen aprólékos megfigyelés, naturalista látásmód, szatírába hajló humor jellemzi. Beti 
esetében a szatíra ostora kezdetben egyértelműen a gyarmati uralom fenntartóin csattan, s az 
afrikaiakat együttérző humorral ábrázolja, későbbi regényeiben e kettős szemlélet határai el
mosódnak, s a pozitív töltésű szatíra egyfajta objektív csúfondárossággá szelídül. Oyonot ideo
lógiai tartása szerkezetileg szilárdabban épített regényekhez segíti. Hőseinek kevesebb szellemi 
csatangolást engedélyez, előre kijelölt pályán, meghatározott irányokba mozgatja őket. Mind
ketten előszeretettel adják elő az eseményeket egyes szám első személyében, mintegy hőseik 
szemrésén kitekintve. Ez az élményszerűség műfaji hangsúlyt is kap a naplóformában, amelyet 
egy-egy regényükben alkalmaznak.

Formaművészetben nem érte el ugyan Beti és Oyono színvonalát, tartalmilag azonban túl
lépett rajtuk S. Ousmane szenegáli iró. Ha lenne ilyen, ő lenne az afrikai Solohov. Nem véletlenül 
kínálkozik e hasonlat: afrikai kritikusai jegyzik meg, hogy művei sokban hasonlítanak a szocia
lista realizmus jegyében fogant alkotásokhoz. Tény, hogy nem általában „az” afrikait választja 
hősének — akinek, a kortársi regényekben, a legfőbb jellemzője, hogy nem fehér, s ezért él 
szolgaságban — , hanem a parasztság és a munkásosztály típusait igyekszik megteremteni. Hőseit 
nem is az élet perifériájáról veszi, háziszolgák, cselekvésképtelen öregek vagy a térítő missziók 
és a fehér gyarmati tisztviselők izolált világából, hanem a szenegáli néptömegek életének sodrából. 
A fehér-fekete színben látó, s a regényre is kisugárzó négritude-től ő jutott a legmesszebb 
az osztályszempontú társadalomelemzés irányába. Regényei közül említsük meg a „Le docker 
noir”-t (A fekete dokkmunkás, 1956), a „Merénylet Szenegálban”-t (1957) és a „Vajúdás”-t 
(1960), valamint a „L’harmattan”-t (Harmattán, 1964).

Finom lélekelemzés, művészien visszafogott stílus, a mau-mau lázadás eredetét osztályszem
pontból is elemző kritikai él avatja kitűnő regénnyé J. Ngugi kenyai író „Weep Not Child” 
(Ne sírj, gyermek, 1964) c. regényét. A szerző újabb könyve, az „A Grain of Wheat” (Búzaszem, 
1967) hasonló formai erényekről tanúskodik.

B. Dadié, elefántcsontparti író „Climbié” c. regénye (1956) is az illúzióktól megfosztott 
realizmus kritikai hangján szól; az afrikai értelmiség helyzetét elemzi.

A frik a  — árn yékban

Külön említést érdemel, sajátos helyzete miatt, a dél-afrikai néger-regényirodalom. A fel
szabadult Afrika arca itt még, mint a fogyó holdé, árnyékban van. A politikai elnyomás levegőtlen 
tere a szó szoros értelmében megfojtotta a hazai regényirodaimat, emigrációba kényszerítette 
a szerzők javát.

A közülük legismertebb, s már világirodalmi rangra emelkedett P. Abrahams regényeiben 
— „Song of the City” (A város dala, 1945), „Mine Boy” (Bányászfiú, 1946), „The Path of Thun
der” (Égzengés ösvénye, 1948), „Wild Conquest” (Vad hódítás, 1950), „Return to Goli” (Haza
térés, 1953), „Teli Freedom” (Szólj, szabadság, 1954), „A Wreath for Udomo” (Koszorú Udo- 
monak) „This Island Now” (Most, ez a sziget, 1967) — sok az önéletrajzi elem. A gyermekkor 
stilizált díszleteiből, s a dél-afrikai tájból, ha olykor áttételekkel is, de mindig a mai dél-afrikai 
valóság brutális tényei bukkannak elő — még legutolsó regényéből is, amely különben a karib- 
tengeri négervilágot választja színtérül. Abrahams egyetlen témája a demokrácia, az emberi 
méltóság. A máról szólnak ezek a könyvek, s mégis egy olyan korról, amely Afrika legnagyobb 
részén már a múltat jelenti. Az abrahamsi viharfellegekkel terhes égből ritkán villan elő a humor, 
a derű oldott fénye.

írótársainak müvei nemegyszer a felszabadult afrikai országokban vagy éppenséggel a szocia
lista országokban jutnak csak nyomdafestékhez. Kiemelkedik közülük A. La Guma, akinek 
két regénye érdemel elsősorban figyelmet: „A Walk in the Night” (Éji séta, 1962) és az „And a 
Threefold Cord . . .” (És a hármasfonatú kötél, 1964). A nagyvárosi néger nyomornegyedekben 
tengődő figurák megrázó panoptikumába lép be regényeiben az olvasó.

E. Mphahlele szép önéletrajzával — „A feketék utcája” (1959), R. Rive az „Emergency” 
(Szükségállapot, 1964) c. művével ugyancsak az urbánus írók sorába tartozik. N. Jabavu gyermek
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kora s a nagyvároson kívülre szorult négerek életének líraian átélt élményeit dolgozta fel két 
könyvében: „Drawn in Colour” (Színes rajz, 1962), „The Ochre People” (Az ochre nép, 1963).

Dél-afrikában a regény, ez a nagy lélegzetű, társadalmi folyamatok átfogó bemutatására alkal
mas műfaj, a rendőri-politikai elnyomás következtében sohasem bontakozott ki lehetőségei 
teljességében. A kritikai ábrázolás számára, amely átitatja a dél-afrikai négerirodalom egészét, 
alkalmasabb eszköznek bizonyult a prózai műfajok közül a novella; ez összafrikai viszonylatban 
itt ért be leginkább.

N o s z ta lg ia  é s  belenyugvás

Letérnek a kritikai ábrázolás útjáról azok a regények, amelyek az ítélkezés szándéka nélkül 
mesélnek, belefelejtkezve a törzsi életforma idillikus szépségeibe, vagy amelyek kiút és biztatás 
nélkül ábrázolják két kultúra: az ősi falusi és az európaias városi életmód malomkövei közt 
őrlődő hőseiket.

A múlt iránti nosztalgia romantikája vonja be a guineai C. Laye „Fekete fiú” (1953) c. regényét. 
Laye nagy stílusművész: kevés afrikai író tudta illatában, zamatában, színében ennyire élővé 
varázsolni, ennyire hamvasan elénk tárni az ősi Afrika még bontatlan fizikai és szellemi valóságát. 
A gyarmati valóság problémáitól való menekülés jellemzi önéletrajzi elemekben ugyancsak 
bővelkedő újabb regényét, a „Dramouss”-t is.

A nigériai N. Nwankwo egy ibo faluközösség díszletébe helyezve mintázza meg nagyszerű 
emberi portréját, a regény címadó hősét, Dandát (1966), ezt a vidám, könnyelmű, bájosan 
semmirekellő figurát. Honfitársai, F. Nwapa — „Eferu” (1966) — és E. Amadi — „The Concu
bine” (Az ágyas, 1966) — szintén a még érintetlen faluközösség idilljét idézik.

Az afrikai és az európai életmód között őrlődő hősök életében a kereszténység vezérmotívuma 
bukkan fel. A gyarmati rendbe való belenyugvás legkézenfekvőbb jele az új hitre térés. A nigériai 
J. Munonye „The Only Son” (Egy szem fiú, 1966) c. regényében a régi és az új közti küzdelem 
az anya és a fia konfliktusában zajlik le. Sokban hasonló helyzetre nyit ablakot a szenegáli 
C. H. Kané „L’aventure ambigue”-je (Kétarcú kaland, 1961). A kereszténységből visszavezető 
utat a törzsi életformába eddig egyetlen afrikai regényhősnek sikerült megtennie, Mopeli-Paulus 
dél-afrikai szerző Lesibájának a „Turn to the Dark”-ban (Vissza a sötétbe, 1956).

A felbomló hagyományos életforma konfliktus nélkül olvad a kereszténység jelképében 
létező gyarmati rendbe D. Ananou togói író „Le fils du fétiche” (A fétis fia, 1955) c. regényében, 
amely az egyéniség, a közösség és az okkult erők humorral megjelenített közjátéka. Mindvégig 
az ősi Afrika romantikus közegében játszódik.

A z  „ a f r ik a i  szem ély iség”

A megingathatatlannak tűnő gyarmati uralom légkörében tenyésző jellegzetes típusokat 
mintáznak meg azok a regények, amelyek nem Afrikát, hanem a Párizsba szakadt afrikai fiatalok 
életét hozzák közelképbe. Ennek a párizsi emigrációnak — ne feledjük! — a mai afrikai irodalom 
megteremtésében oroszlánrész jut, már csak ezért sem lehetnek közömbösek számunkra azok 
a művek, amelyek ezt a mikrovilágot elemzik.

Az elefántcsontparti B. Dadié „Un nègre à Paris” (Egy néger Párizsban, 1959), és honfitársa, 
A. Lóba „Kocoumbo, l’étudiant noir” (Kocoumbo, a fekete diák, 1960) c. regénye érdemel 
elsősorban említést. A magányregények talán legsikeresebbje mégis H. S. Dipoko kameruni 
íróé: „A  Few Nights and Days” (Éjszakák és nappalok, 1966). Ez utóbbi modern stiluseszközök- 
kel, filmszerűen megírt, iróniával fűszerezett történet, amely kiemelkedik a szerelmi kaland 
keretmeséjéből.

A kritikai realisták nem látnak kivezető utat a sötét jelenből, talán azért, mert egyáltalán nem, 
vagy csak időlegesen találtak kapcsolatot a változás ígéretét hordozó politikai mozgalmakkal. így 
hát hőseik menekülnek: faluból a városba, a belső településekről a szabadabb látóhatárral 
kecsegtető tengerpart felé, a missziós telepek zárt világából vissza az életbe, vagy éppen fordítva, 
Afrikából Párizsba, s a francia főváros idegen világából vissza a szülőföldre.

Aki ezekben a regényekben szembeszáll a hatalommal, az rendszerint magányos lázadó. 
Ezért törvényszerű az afrikai hősök reményvesztett bukása. A szövetségesek nélkül vívott
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küzdelem, amely nem jut el a nemzeti egységfront gondolatáig, csak a változásba vetett hit 
elszegényedésével járhat.

Miért éppen az egyén, cgy-egy kivételes jellem lett a múlt és a jelen konfliktusának, a nagy 
társadalmi változásoknak a mérőeszköze? Miért kerülnek a középpontba osztálygyökerü figurák 
helyett olyan jellemek, amelyek faji értékek, minden néger nép megtestesítői? Bizonyára nem 
tapogatózunk rossz helyen, ha a négritude filozófiájának kisugárzását keressük ebben a jelen
ségben.

Az ötvenes évek Afrikáját a négritude görögtüze világítja be, azé a mozgalomé, amelyben 
az individuum, pontosabban a „personnalité africaine”, az afrikai személyiség, óriássá nőtt. 
Emellett, akinek sikerült eljutnia külföldi egyetemekre, megkaparinthatta a tudás tiltott gyümöl
csét, rendszerint küzdelmes életutat járt be e ritka kincs megszerzéséig. Amikor az ötvenes és 
a hatvanas évek fordulóján — amely cezúrát jelent a gyarmatbirodalmak történetében —, a 
függetlenség küszöbén, az afrikai értelmiség mérleget készít hazája sorsáról, serpenyőbe rakja 
legszemélyesebb emlékeit is.

A négritude különben nemcsak szemléletmódban, módszerben és stílusban, hanem műfaji 
elrendeződésben is alakítólag hatott az afrikai irodalomra, elsősorban a költészetre, de a prózára 
is. A regény esetében ez az önéletrajzi regények ötvenes években és a hatvanas évek első felében 
kibontakozó divatáramlatában ölt testet. Ezekben az autobiografikus írásokban az időleges 
külföldi emigrációban élő néger fiatalság életérzése uralkodik : az elidegenedés, a magárahagya- 
tottság, a kitaszítottság, a félrelököttség, a sors aljáról felfelé igyekvés. Müveik egyes szám első 
személyében, néha egy harmadik személy mögé rejtezve, de mind önmagukról vallanak, a nagy 
történelmi szerepre készülő afrikairól.

Az önéletrajzokban, emlékiratokban alapjában két eltérő tendencia nyilvánul meg. Az egyik 
a fikció irányába tereli az emlékeit rendező írót — a másik inkább dokumentálásra, a tanú- 
vallomás irányába szorítja. W. Conton finom stílusú, kalandos regénybe átnövő önéletrajza, 
az „Afrikai vagyok”, s R. Wellesley-Cole „Kossoh Town Boy” (Kossoh Town szülötte) c., 
lírailag átélt környezettanulmánya illusztrálhatja leginkább kézzelfoghatóan e két végletet: 
mindkettő szierra leonei szerző, egyazon évből, 1960-ból származó munkája.

A fe ls za b a d u lt A frik a  arcu la ta  a  regény tükrében

„Divattá vált, hogy regényeket írjunk a gyarmatosításról és a kulturális mesztic életéről. 
Ma már nem ezek a problémák. Az új regények a ma kérdéseivel foglalkoznak majd” — ezekkel 
a szavakkal jósolta meg C. H. Kané szenegáli regényíró egy új szakasz beköszöntét az afrikai 
regény fejlődésében.

A politikailag független afrikai államok megteremtése volt az előfeltétele annak, hogy létre
jöjjön egy újfajta társadalmi miliő, most már pozitívumaiban és negatívumaiban egyaránt egy
értelműen afrikai, új típusú figurákkal, új típusú konfliktusokkal. Többé nem Afrika és Európa 
közvetlen összeütközése az élmény fő forrása; az önmagára ébredt fekete kontinens bonyolult 
belső világa kívánkozik formába.

Mondanivalójukat, művészi megformáltságukat tekintve legjelentősebbek az urbánus Afrikát 
bemutató regények. Nigéria a nagyvárosi regény hazája; itt indult meg, Dél-afrika mellett, a leg
intenzívebben a városi fejlődés. C. Achebe és C. Ekwensi ennek a világnak a legismertebb fel
térképező!.

Achebe a már említett „Örökké nyugtalanul”-ban (1961) azt ábrázolja, hogyan nyeli el a város 
mocsarában a korrupció a külföldi egyetemről tiszta szívvel hazaérkező értelmiségit. A szerző 
e művében is megcsillogtatja stíluserényeit, amelyek kivételes rangot biztosítanak számára a 
mai afrikai prózában: leírásai plasztikusak, remek a dialógustechnikája, sohasem tér ki a konk
lúziók levonása elől, de nem bocsátkozik vontatott fejtegetésekbe sem. Kemény veretű, szabatos 
stílus az övé, minden mondata továbblépést jelent. A regény az afrikai népek felemelkedésének 
lehetséges történelmi útjait is kutatja. A polgári demokrácia és az erőskezü egyszemélyi uralom 
— amely az évszázados társadalmi ugrást talán gyorsítaná — mint két véglet kínálkozik a számára. 
A „Man of the People”-ben (A nép embere, 1965) tovább kutatja a feleletet a megválaszolatlan 
kérdésekre. A sors különös iróniája folytán megjósolta benne a nigériai politikai események 
alakulását: a polgári demokrácia válságát, a bekövetkezett államcsínyeket. A regényben elénk tárt 
nagyvárosi panorámából semmi sem hiányzik, Lagos minden jellemző figurája felbukkan: a
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hatalomra vágyó afrikai elit, a diplomás új értelmiségi, a karrierista politikus, a katona, az utca 
kisembere. A Beti és Oyono nevével fémjelzett, francia nyelven beszélő naturalizmus mellett 
a mai afrikai próza másik nagy vonulatát, angol nyelvterületen, Achebe, s a köréje csoportosulok 
realizmusa képezi.

Ekwensi nem magasodik fel művészi teljesítményben honfitársához. Stílusa kimunkálatlan, 
leírásai nélkülözik az eleganciát, mondanivalóját nem tudja kellőképpen sűríteni, figurái szájában 
a színes képes magazinokra jellemző hanyagsággal gördül a párbeszéd. Mégis, ma a kontinens 
egyik legismertebb, s a hazai közönség körében legnépszerűbb írója. Sikerei, úgy tűnik, tényleges 
irodalmi értékeinek inflációjából erednek, amit nem kis részben az idézhetett elő, hogy Ekwensi 
irodalmi tevékenysége kezdettől fogva minden más íróénál jobban azonosult a mai afrikai élet 
bemutatásával, mindenekelőtt pedig az urbánus életforma ábrázolásával. Regényeiben — „People 
of the City” (Városlakók, 1954), „Jagua Nana” (1961), „Beautiful Feathers” (Szépséges tollak, 
1963), „Iska” (1966) közülük a legjelentősebbek — bizonyos ellenszenvvel szemléli a városi 
életet. Hőseinek nem engedi meg, hogy elvi alapon helyezkedjenek szembe az urbanizáció fel
tartóztathatatlan folyamatával, az érzelmi oppozíció a sorok mögül mégis minduntalan elő
bukkan. A  „bűnös város” komor alaptónusát eredeti humora és a törvényszerűen beköszöntő 
happy ending oldja fel. Szinte nincs regénye, amely mentes lenne a bűnügyi motívumoktól. 
A politikusokat is korrupt, még a fizikai erőszaktól sem visszariadó szalonbanditáknak ábrá
zolja. Ekwensi a tomboló emberi érzelmek romantikusan sötétre satírozott rajzát adja.

A hagyományos életmód rendszerint együttérzően humoros, derűsen romantikus ábrázolást 
nyer a vidék s a város konfliktusának ábrázolásában. T. M. Aluko nigériai regényíró a vidék 
kitűnő ismerője. Regényeiben — „One Man, One Wife” (Egy férj, egy feleség, 1959), „One Man, 
One Matchet” (Egy férfi, egy macseta, 1964) — a prózában elmesélt vígjáték keretei között 
tárul fel a provinciális Afrika. Második regényében a jellemábrázolás különösen megragadó, 
egy vérbő szélhámost kelt benne életre.

A modern, urbánus élet és a törzsi szokások mindennapos, apró összeütközései teszik elevenné 
V. C. Ike nigériai regényíró „Toads for Supper” (Békavacsora, 1965) c. könyvét, amelyben 
a szatírába forduló humor adja az alaptónust. Honfitársa, O. B. Egbuna, a „Wind Versus Poly- 
gamy”-ban (Veszendőben a többnejűség, 1965) a mai falusi élet belső feszültségeit, rendellenes
ségeit bogozza.

Akadnak nehezebb veretű, és sötétebb színekből kikevert regények is e témakörben, amelyek 
figyelemre méltó stíluseszközökkel boncolgatják egy szinte természetellenesen gyors társadalmi 
átalakulás központi jelenségeit. A hagyományos életmódhoz kötött vidék, mint koncepció 
szembeszegezése az urbánus erkölcsökkel és szemlélettel, a város által kitermelt embertípusokkal 
a legkövetkezetesebben talán A. Sadji szenegáli író „Maimouna” c. regényében (1958) nyer 
megfogalmazást. Címadó hősnője a társadalmi változások áldozata, s mint ilyen, végeredményben 
tragikus figura. A fekete-afrikai prózában a múlt és a jelen konfliktusának ábrázolói rendszerint 
a tragikum síkján mérik le a modern idők beköszöntésének következményeit.

Persze a mai afrikai irodalom nagyon is sokrétű ahhoz, hogy néhány nagyobb témakate
góriába skatulyázható legyen. A városi és a hagyományos életmódot bemutató regények típusai 
mellett kifejlődött a lélektani regénytől a bűnügyi regényig a műfaj minden árnyalata. E rövidre 
szabott beszámoló keretében csak az élet értelmét, az emberi értékek milyenségét kutató — e téma 
vezérmotívumként végigvonul a mai afrikai irodalom egészén — allegorikus regény két példáját 
emelném még ki e széles műfaji skálából : a guineai C. Laye „Le regard du roi” (A király tekintete, 
1954) c. kettős, és sokat vitatott értelmű filozófiai meséjét, s kiváltképp a nigériai G. Okara 
„A hang” (1961) c. balladai szépségű és stílusában rendkívül egyéni felfogású regényét.

Az afrikai regény kialakulásának és jelenlegi helyzetének körképe — minden vázlatossága 
ellenére is — talán érzékelteti, hogy mind tematikájában, mind stílusában mennyire gazdag 
választékot kínál az afrikai négerregény, amely egy új társadalmi közegbe gyökerező kontinens 
nagy részéről tudósít. Jeladásait fel kellene fognunk, jobban mint, eddig. Könyvkiadóink néhány 
nagy adósságot már törlesztettek a világirodalom legújabb tartományával szemben, de nem 
eleget. Érdemes lenne egyszer számot vetnünk ezzel, s „rendezni végre közös dolgainkat” a 
szemünk előtt felnövő afrikai írónemzedékkel.

Keszthelyi Tibor
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