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Bárdos László: A megnevezett irodalomeszmény (A klasszicizmus jelentésköre Babits esszéiben)
Barta János: A nagyidai cigányok értelmezéséhez
Györffy Miklós: A magyar regény 1981-ben (Bibliográfiát
összeállította: Balogh Éva)
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Lendvai L. Ferenc: Karácsony Sándor programja a magyar
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Benda Kálmán levele a szerkesztőhöz
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Kemény G. Gábor: Déli Csillag alatt (Csuka Zoltán, az irodalomszervező)
Keresztury Dezső: Széljegyzetek Martinkó András cikkéhez
Kispéter András: Az új dalosok közt régi Arany
fia
Kovács Ilona: Válasz Staud Gézának
Lendvai Ildikó: Németh László a monográfiák tükrében
(Politika és erkölcs, „Kelet" és „Nyugat" viszonyának
kérdései Németh László életművében)
Margócsy József: Új szöveggyűjtemények az egyetemi képzésben
Martinkó András: Egy kiadói tett színe és fonákja
Miklóssy János: Jókai élclapjairól
Molnár József: Kiegészítés Egy kiadói tett színe és fonákjához
Molnár Judit: Egy ismeretlen debreceni Milton-fordítás
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Párezer Ferenc: Nehéz születés (Adalékok a magyar könyvkiadás felszabadulás utáni történetéhez)
Péter László : Igazítások Babits leveléhez
Somi Éva: Borsos Tamás: Egiptusról
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750-61
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Staud Géza: Megjegyzések Kovács Ilonának a Csokonai
kritikai kiadásról szóló bírálatához
Szajbély Mihály: Fordításelméleti meggondolások a 18.
század második felének magyar irodalmában
Szávai János: Regény? önéletrajz? Irodalomtörténet? (Vas
István : Mért vijjog a saskeselyű?)
Szőke György: „Mostan színes tintákról álmodom . . . " Egy
Kosztolányi-vers irodalomlélektani elemzése
Tandori Dezső: A költői eszköztár módosulásai Pilinszky
János költészetében
Tandori Dezső: Közelképek Juhász Gyula költői eszközeiről
Timár Árpád: Häuser Arnold Babits Mihályról
Urbán Aladár: Petőfi-mozaik 1848-ból
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Acél Zsuzsanna : Jókai-kódex XIV-XV.
század
Bárdos László: Bata Imre: Weörös Sándor közelében
Baráti Dezső: Ratio Educationis
Bécsy Tamás: Lukács György ifjúkori dolgozatáról
F. Csanak Dóra:Peregrinuslevelek
(1711-1750)
Csókás László: Pennaháborúk. (Nyelvi és irodalmi viták
1781-1826)
Csorba Sándor: Kölcsey Ferenc: ,Mi az élet
tűzfolyása?"
(Kilenc vers)
Dömötör Tekla: Kriza Ildikó: A legendaballada (Epikailírai alkotások az irodalom és a folklór határán)
Egri Péter -.Magyar művészet
1890-1919
Ferencz Győző: Kecskés András: A vers hangzásvilága
Gábor Éva: Lukács György: Napló - Tagebuch
(191011) - Das Gericht (1913)
Gáspári László: Irodalomtudományok
és stilisztikai dolgozatok
Kajtár Mária: Szabó János: Karl Kraus és Karinthy Frigyes.
(Századunk első harmadának két szatirikusa)
Kecskés András: Szilágyi Péter: Forma és világkép. Verstani tanulmányok
Kerényi Ferenc: Szűcs Miklós naplója
1839-1848
Kilián István: Kazinczy Ferenc - bibliográfia

821-25
803-09
980-85
229-34
515-19
519-23
819-21
975-79
781-85
213-20
234-40
240-45
792-95
220-29
523-25
253-55
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Kispéter András: Rolla Margit: A fiatal Kaffka Margit
Kiss Eszter: Fioláné Komáromi Gabriella: A
hetvenes
évek ifjúsági regényei
Kiss Eszter Hiánydramaturgia (Fiatal magyar drámaírók)
Kovács Győző:Tóth László: Vita és vallomás
Kovács Győző: Görömbei András: A csehszlovákiai magyar
irodalom 1945-1980
Kovács Sándor V.: Körmendy Kinga: A
Knauz-hagyaték
kódextöredékei
és az esztergomi egyház
középkori
könyvtárának sorsa
Laczkó András : Sándor iván : Utunk szabályai éjszaka
Makay Gusztáv: Stílustanulmány visszafelé haladó hosszmetszetben (Herczeg Gyula: A XIX. századi magyar
próza stílusformái)
Merkl Hilda: A magyar irodalom Svédországban
Mezei Márta: Julow Viktor: Fazekas Mihály
Nagy Miklós: Barta János : Évfordulók
Nagy Miklós: E. Csorba Csilla: Baráti emlékül - Jókai
Mór (Jókai Mór összes fényképe)
Péter László : József A ttila Párizsban
Rákos Péter: Reflexiók egy Verstanról és a verstanról
Ratzky Rita:Kulin Ferenc: Hódithatatlan szellem
Spiro György: Póth István: A magyar népszínmű a szerb
színpadon
Szabó Zoltán: Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom
1945-1981
Szabó Zoltán: Kultúra és szemiotika (Tanulmánygyűjtemény)
Széles Klára: Laczkó Géza: Öröklés és hódítás
Szerdahelyi István:T. Erdélyi Попа : Erdélyi János
Tamás Attila: Király István: Intés az őrzőkhöz
Urbán Nagy Rozália: Veres András: Mű, érték, müérték
Wessely Anna: A jelentések születése (Józsa Péter - Jaques
Leenhardt: Két főváros - két regény - két értékvilág)

1002-05

788-92

255-57
246-49

508-15
785-88
985 - 9 3
503-07
815-16
809 - 1 1
186-213
994-96
249-52
795-99
966-70
811-14
816-19
996-1002
531-34
970-74
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Gál István 1 9 1 2 - 1 9 8 2

Sipos Lajos

Kovács Kálmán 1 9 3 0 - 1 9 8 3 | Fülöp László
Herbert Seidler 1 9 0 5 - 1 9 8 3 Mádl Antal
D. Szemző Piroska 1 9 0 7 - 1 9 8 2

Nagy Miklós

Beszámoló a Társaság 1982. évi munkájáról (Csáky Edit)

535-36
826-27

1006
258-59
536-41
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Abafî Mihály 401, 402
Abafy Miklós 690, 6 9 1 , 7 0 7
About, Pierre-José 4
Acél Zsuzsanna 8 2 1 - 2 5
Ady Endre 5 4 , 5 5 , 5 6 , 5 8 , 5 9 , 6 0 ,
119, 121, 132, 1 3 3 , 2 1 0 , 2 1 9 ,
306, 376, 3 8 6 , 5 0 5 , 5 0 7 , 6 2 5 ,
628, 629, 630, 7 8 6 , 8 1 2 , 8 5 5 ,
857, 858, 875, 9 9 6 - 1 0 0 2 ,
1004
Agai Adolf 965
Agárdi Péter 5 5 1 , 5 5 4
Aichinger, I. 794
Alewyn, Richard 1, 8
Allen, G.W. 213
Almási János 274
Alvinci Péter 688, 705, 706, 707
Amadé László 12
Ambrus Zoltán 873
Antal Frigyes 916
Antal Mariann 809
Ányos Pál 2 3 , 2 4
Apáczai Csere János 52, 2 8 8 - 3 2 5
Aradi Nóra 7 8 1 - 8 5
Aranka György 4 9 0 , 4 9 2 - 9 3

Arany János 5 2 , 5 3 , 5 9 , 207, 209,
214, 2 8 8 - 3 2 5 , 3 7 6 , 5 0 3 , 5 0 5 ,
534, 615, 6 1 5 - 3 3 , 730, 786,
818,896-914
Arany László 736
Archimboldo, G. 581
Arisztophanész 897, 906
Arisztotelész 568
Artmann.H. C. 794
Assisi Szent Ferenc 8 2 1 - 2 5
Babai József 354
Bábi Tibor 791
Babits István 843
Babits Mihály 2 6 , 4 1 , 4 2 , 5 7 , 126,
210, 2 1 7 , 2 2 3 , 2 2 6 , 2 8 8 - 3 2 5 ,
330, 372, 381, 4 3 2 - 3 4 , 601,
615, 616, 617, 6 2 0 , 6 2 1 , 6 2 2 ,
635 , 639 , 646 , 786, 805,
837-51, 852-73, 874-95,
915-920,1000
Bacon, Fr. 1 7 , 8 1 8
Bácskai Mihályné 7 1 6 - 2 6
Badics Ferenc 546, 550, 555,
573,579,756

A névmutató nem tartalmazza 1 - 2 szám A Homályból c. rovatának
valamint Beszámoló a Társaság 1982. évi munkájából cikke névanyagát;
továbbá a Szemle-rovatból csak a leglényegesebb névanyagot közöljük.
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Bainville, J. 134
Bajza Jenő 5 0 4 , 5 2 2
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Balassi Bálint 2 6 3 , 2 6 5 , 2 7 1 , 2 7 3 ,
786
Balázs Béla 813
Balázs János, P. 8 2 1 - 2 5
Bálint György 888
Balling János 691
Balogh András 9 , 1 8
Balogh Éva 354 - 5 5
Balogh János 938
Balogh Tibor 801
Balogh Zoltán 961
Balzac, H. de 573
Bán Imre 590
Bánhegyi Mór 274
Barac, Ivan 2 6 7 , 2 6 8
Barát Endre 43
Barcza József 685, 686
Bárczi Géza 4 1 8 , 4 2 8
Bárczy János 333, 334, 354
Bárdos László 8 0 3 - 9 , 8 7 4 - 9 5
Bárdos Pál 333, 334, 354
Báróczi Sándor 575
Baróti Dezső 1 0 , 9 8 0 - 8 5
Baróti Szabó Dávid 520
Bársony István 686
Barta János 5 0 3 - 5 0 7 , 597, 737,
745-50,857,896-914
Bártfai Szabó László 943
Bartók Béla 59, 61, 122, 135,
288-325
Bartoniek Emma 698
Bartoniek Géza 813
Bata Imre 8 0 3 - 9
Báthory András 403
Báthory Anna 400
Báthory Gábor 3 9 6 - 4 1 0 , 6 8 5 708
Báthory Zsigmond 3 9 8 , 4 0 3 , 4 0 4 ,
405,696

Batsányi János 5 2 0 , 5 2 1 , 995
Batthyány Lajos 303, 942, 946,
949
Baudelaire, Ch. 37, 55, 600, 615
Beckett, S. 1000
Bécsy Ágnes 6 3 - 9 7
Bécsy Tamás 2 2 9 - 3 4 , 4 3 4 - 4 0 ,
440, 6 7 0 - 8 4
Bede Anna 6
Веке László 7 8 1 - 8 5
Békési József 354
Béládi Miklós 795
Belia György 616, 851, 859, 860,
861,879,891
Belohorszky Pál 614
Benczédi László 406
Benda, J. 881, 882
Benda Kálmán 3 9 6 - 405 , 4 0 5 10,686,699
Benedek Albert 5 4 7 , 5 5 3 , 5 5 4
Benedek Marcell 841, 8 4 2 , 8 5 1
BeneÜ, B. 968
Bénichow, P. 552
Benjámin László 767
Benkő József 267
Benkő Loránd 2 8 3 , 4 3 1 , 4 3 2
Beöthy László 4 9 0 , 4 9 3 - 9 4
Beöthy Zsolt 550, 7 4 5 , 9 0 2
Bercsényi Miklós 5 5 0
Berecz Károly 959
Beregi Tivadar 4 9 4 - 5 0 2
Bereményi Géza 348, 3 5 1 , 8 0 0
Berkes Erzsébet 801
Berkesi András 354
Bernát Gáspár 959
Bernáth Mária 7 8 1 - 8 5
Berzsenyi Dániel 25, 6 3 - 9 7 , 240,
241,376,818
Bessenyei György 10, 24, 46,
730,731
Bethlen Farkas 403
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Bethlen Gábor 3 9 6 - 4 1 0 , 6 8 5 708,750
Bethlen István 750
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Czeglédi János 705
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Czine Mihály 738
Czobor Mihály 755
Czuczor Gergely 984

Böjti Veres Gáspár 687, 697, 698,
701
Bóka László 386, 387
Bokor László 809
Bolgár Margit 39
Csák Gyula 354
Bólya Péter 354
Csáky Edit 5 3 6 - 4 1
Boncza Berta 1001
Csanádi Imre 546
Bonhoefer 873
Csanak Dóra, F. 1 7 0 - 1 8 5 , 5 1 5 Bonyhai Gábor 187
519
Borges, J. L. 382
Csanda Sándor 529, 788
Bori Imre 3 8 5 - 9 5 , 8 0 5
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Braun Róbert 113
Csetri Lajos 5 5 6 , 5 5 8 , 7 2 7 - 3 4
Brecht, B. 532
Csiki István 4 0 9 , 6 8 9 , 6 9 0
Breteuil, G. de 420
Csinszka 1. Boncza Berta
Broch, H. 6 1 0 , 6 1 3
Csohány János 686
Budai Ferenc 896
Csókás László 5 1 9 - 2 3
Bulyovszky Gyula 944
Burgess, Th. Ch. 559, 560, 561, Csokonai Vitéz Mihály 1 3 , 1 4 , 1 5 ,
18, 19, 21, 22, 69, 70, 71,
562,569
216,
219,288-325,622,627,
Busa Margit 2 5 3 - 5 5
629, 7 0 9 - 1 5 , 730, 786, 986,
Byron, G. G. 6 1 6 , 6 1 8 , 9 2 3
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Csomasz Tóth Kálmán 224
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Csontos Vilmos 5 2 9 , 5 3 1
Dózsa Katalin 7 8 1 - 8 5
Csoóri Sándor 354
Csorba Csüla, E. 3 8 5 - 9 5 , 8 1 5 - Dömötör Tekla 3 , 9 7 5 - 7 9
Dsida Jenő 639
816
Csorba Sándor 8 1 9 - 2 1 , 9 2 0 - 4 0 Duba Gyula 5 2 9 , 5 3 0 , 791
Dugonics András 489
Csuka Zoltán 4 4 1 - 5 9
Duró Győző 801
Csukás István 354
Dutka Ákos 4 3 2 - 3 4
Csura M. 2 6 4 , 2 6 9
Csutak Judit 244
Eccles, J. C. 6 7 0 , 6 8 1
Csutak Kálmán 248
Eckardt, D. 11
Egressi Gábor 953
d'Aigaliers, D. 555
Egri Mária 7 8 1 - 8 5
Dán Róbert 759
Egri Péter 7 8 1 - 8 5
Dankó Imre 406
Ehrenfeld Adolf 821
Dante, A. 616
Eleki László 228
d Argenville, D. 8, 9
Eliot, T. S. 891, 892, 893
Daudet, Lion 133
Ernőd Tamás 35
Dávid Antal 354
Endrődy János 261, 4 8 9 - 9 4 .
Dávid József 354
Engels, Fr. 115
Dávid Teréz 354
Deák Ferenc 58, 2 8 8 - 3 2 5 , 524, Enyedi Sándor 4 8 9 - 9 4
Eötvös József 2 8 8 - 3 2 5 , 814,
949
995
Deák Tamás 354
Decsy Sámuel 394
Dékány Kálmán 750, 752
Delhaye, Ph. 420
Delille, Jacques 1 8 , 1 9 , 2 3
Dénes György 5 2 9 , 5 3 1
Dercsényi Balázs 7 8 1 - 8 5
Déry Tibor 137, 3 8 9 , 7 8 7
Dessewffy Sándor 354
Devecseri Gábor 42
Dévényi Tibor 354
Dienes Lajos 961
Dobai Péter 342, 343
Dobos György 952
Dobos László 529, 791
Dobossy László 4 9 5 , 497,
501
Dóczi Lajos 786
Dóczy András 694

Eötvös Károly 247, 835
Erasmus, R. 567
Erdélyi Ildikó 841, 842
Erdélyi Ilona, Т . 8 1 6 - 1 9
Erdélyi János 8 1 6 - 1 9
Erdélyi József 123
Erdélyi Zsuzsa 977
Erdődy Edit 974
Ernyei Gyula 7 8 1 - 8 5
Esterházy Péter 350, 351, 352,
353,354,389
Eszterházy Miklós 405
Fábián Pál 3 8 5 - 9 5
, Fábri Péter 354
Fábri Zoltán 529, 530, 788, 790
Fáj Attila 852
Faludi Ferenc 10
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Falus Róbert 227
Faragó József 2 6 8 , 2 8 0
Farkas Ferenc 842
Fazekas Mihály 14, 15, 19, 20,
21,711,985-93
Fedák Sári 629
Fehér Mára 354
Fehér Tibor 354
Féja Géza 128
Fejes Endre 5 3 3 , 7 8 7
Fejtő Ferenc 1 0 7 - 1 3 8
Fekete Gyula 354
Fekete János 354
Feldinger Frigyes 955
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VÖRÖS IMRE

FELVILÁGOSODÁS KORI TÁJLEÍRÓ
K Ö L T É S Z E T Ü N K ESZMEI F O R R Á S A I

Felvilágosodás kori költészetünk legkedveltebb témái közé
tartozik a tájleírás. Ráday Gedeon Tavaszi estvéjétől Fazekas
Mihály Nyári esti daléiig több, egymástól mind a költői világképet, mind az ábrázolás technikáját illetően eltérő változata alakult ki. A világkép és az ábrázolás technikája nyilvánvalóan
szerves kapcsolatban áll egymással, hiszen az, hogy a költő hogyan láttatja meg olvasóival a természeti környezetet, nem kis
mértékben attól függ, mit jelent az ő számára a természet. Éppen ezért az alábbiakban arra teszünk kísérletet, hogy felvilágosodás kori tájleíró költészetünket a természet fogalmának
tartalmi változásaiból kiindulva próbáljuk megközelíteni. Célunk mindenekelőtt az eszmei források elemzése; az idevágó
magyar irodalmi alkotások bemutatásában eleve csak a legfontosabb példák kiragadására szorítkozhatunk. Vizsgálódásainkat
a szűkebb értelemben vett tájleírásokra korlátozzuk, s ezúttal
nem foglalkozunk sem a tájleíró elemeket is tartalmazó pásztorköltészettel, sem pedig a kert-motívum típusaival, hiszen a
kert a maga zártságával, lehatároltságával többnyire más filozófiai és erkölcsi problematikát jelenít meg az irodalmi műben,
mint a táj. 1 A kettő között ennek ellenére meglevő érintkezési
pontokra utalni fogunk a megfelelő helyen.
*

1

A kertekkel kapcsolatban 1. A kert-motivum típusai a felvilágosodás korának irodalmában című tanulmányunkat, It, 1983. 1 - 2 6 .
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A felvilágosodás korának tájköltészetéről beszélve, mindenekelőtt vissza kell nyúlnunk annak időbeli előzményéhez, a
18. századi Magyarországon sokáig még igen erős barokk világkép tájszemléletéhez. Közhelyszerű megállapítás, hogy a hazai
— elsősorban latin nyelvű — barokk poézist, például Schez
Péter, Beneken Antal, Adányi András, Mattyasovszky Ignác
műveit az erős mitologizálás jellemzi.2 Náluk az árvízben, a
szélviharban, a források felfakadásában vagy a szőlőtő dús termésében mind egy-egy antik isten tevékenysége mutatkozik
meg. Ez a mitológiai apparátus magától értetődően csak formai
konvenció, semmiképp sem befolyásolja a pap-költők keresztény hitét. Egy bizonyos szempontból mégis releváns a világképet illetően: a számos antik istenség ugyanis azért játszhat
külön-külön ilyen nagy szerepet a táj ábrázolásában, mert az
említett szerzők számára a természet még nem az a Boyle és
Newton által kidolgozott fogalom, amely — mint látni fogjuk —
a főként Newtonra hivatkozó fiziko-teológia nyomán kerül
középpontba az európai költészetben, s amely a világban munkálkodó minden természeti erőt a saját hatáskörébe von. A fiziko-teológia azonban nemcsak a természet fogalmának fókuszba helyezésével teszi túlhaladottá a mitológia felhasználását,
hanem azáltal is, hogy a természet bemutatását a keresztény
hit közvetlen szolgálatába állítja. Erre is érvényes Louis Racinenak (igaz, más összefüggésben tett) megállapítása, amely szerint a költőknek joguk van ugyan a kenyeret és a bort Ceres,
illetve Bacchus ajándékának nevezni, de azt már nem írhatják
le, hogy Jézus az utolsó vacsorán Ceres és Bacchus ajándékát
nyújtotta tanítványainak.3

2
Az említett költőkről részletesen ír Szörényi László: A jezsuiták
és a magyar honfoglalási epika fordulata, in: Irodalom és felvilágosodás.
(Szerk.: Szauder József-Tarnai Andor), Bp. 1974. 5 6 7 - 6 4 5 .
3
Louis Racine: Réflexions sur la poésie, in : Oeuvres, Paris, 1747. t.
III. pp. 4 5 - 4 6 .
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A mitológiai alakokban bővelkedő tájleírások mindamellett
a barokk világkép meghaladásának idején sem tűnnek el költészetünkből. Főként a rokokónak abban a vonulatában gyakoriak, amelyik többé-kevésbé érintetlen marad a fiziko-teológia
hatásától, így például Faludi Ferenc költészetében. Az ő mitologizálása azonban más jellegű, mint a barokk poétáké:Erdő
című költeményének antik istenségei például teljesen köznapi
emberek módjára viselkednek, helyettük akár pásztorok vagy
vadászok is szerepelhetnének (mint ahogy ez be is következik
Faludinak A hajnal című versében). Az antik apparátus nála
már az apró jelenségek mozgalmasságát, az új napra (vagy az új
tavaszra) való ébredésnek szinte epikureus, földi gyönyörűségét van hivatva erősíteni. Azt persze képtelenség volna feltételezni, hogy tájleíró verseiben a mélyen vallásos Faludi elfordulna hitétől, vagy akár csak megfeledkezne róla — hiszen ő is az
Isten által teremtett világban gyönyörködik —, tájköltészete és
vallási—filozófiai meditációi között azonban, éppen a newtoni-boyle-i természetfogalom hiányában, sokkal indirektebb
a kapcsolat, mint legtöbb kortársánál, pontosabban az európai
rokokó lírának abban a vonulatában, amelyik a fiziko-teológia
eszméiből bontakozik ki. Feltehetőleg ez a tény is hozzájárul
ahhoz, hogy — bármilyen magas színvonalon fejezze is ki
Faludi lírája a költőben élő s a Szauder József által oly érzékletesen elemzett eszmei konfliktusokat 4 - felvilágosodás kori
filozófiai költészetünk, amely többnyire szorosan a tájfestéshez kapcsolódva, mindenekelőtt a természetet és az embernek
a természethez való viszonyát vizsgálja, nem a Faludi Ferenc
által követett irányban halad tovább.
*

A 18. századi tájleíró költészet szempontjából annyira fontos fiziko-teológia gyökerei az újplatonikus filozófiába nyúl4

Szauder József: Faludi Udvari embere. Pécs, L941.
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nak vissza. Már Platón azt írta a Timaioszban, hogy a világ
alkotója „az örökkévaló mintaképet tartotta szem előtt", s
hogy ,,a kozmosz szükségképpen képmása valaminek".s Plotinosz szerint, aki még Platónnál is jobban kiemeli a világmindenség gyönyörű voltát, a dolgok „az ideában való részesedés
által szépek", 6 s „az, aki az égre tekint és a csillagok ragyogását látja, az alkotójukra gondol és azt keresi".7 A plotinoszi
rendszerben a természet a legmagasabb rangú logosz,8 amelynek azonban nem szabad a többi élőlényéhez hasonló értelmet
és öntudatot tulajdonítanunk, csupán „olyant, mintha valaki
az alvó ember öntudatát akarná az ébrenlévőével összehasonlítani". 9
A 17. században kialakult cambridge-i újplatonikus iskola
pontosan ezeket a gondolatokat veszi át az antik mesterektől.
Ralph Cudworth szerint a kozmoszban létező összes folyamat
egyetlen princípiumból, a természetből vezethető le. A természet azonban nem tudatos erőként, hanem öntudatlanul tevékenykedik, teljesen alá van rendelve a mindenségen uralkodó
isteni értelemnek. 10 Tulajdonképp nem más, mint ennek az
értelemnek élő lenyomata, kézjegye: „Nature is [. . .] a living
Stamp or Signature of the Divine Wisdom [ . . .j". 1 1 Hasonlóképpen platonikus ihletésű Henry More-nak az anyagtól független, végtelen és örök tér newtoni koncepcióját alapvetően

'Platón: Timaiosz, 2 8 - 2 9 (Kövendi Dénes ford.), in : Platón összes
művei. Bp., 1943. II. 536.
6
Enn. I. 6. 2, in: Plotinosz: A szépről és a jóról (Techert Margit
ford.), Bp., 1925. 18.
7
Enn. III. 8. 11, in: Plotinosz: Istenről és a hozzá vezető utakról
(Magyary Zoltánné Techert Margit ford.), Bp., 1944. 25.
"Magyary Zoltánné Techert Margit: A hellén
újplatonizmus
története. Bp., 1934. 121.
'Enn. III. 8. 4, in: Plotinosz: Istenről. .., 13.
I
"Ernst Cassirer: Die platonische Renaissance in England und die
Schule von Cambridge. Leipzig/Berlin, 1932. 99.
II
Idézi Cassirer: i. m. 99.
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befolyásoló idealista térfelfogása. A kiterjedést (vagyis a teret)
az anyaggal azonosító s így materializáló kartezianizmussal
szemben More azt hirdeti,hogy míg az anyag szükségszerűen a
részek sokféleségéből áll, a teret csak látszólag lehet részekre
osztani, valójában mindig egységes, határtalan és elpusztíthatatlan marad. 12 Ez a szemlélet Platónéval rokon, aki a Timaioszban az örök eszméken és a visszfényük gyanánt megszülető világon kívül egy harmadik tényezőt is feltételez, a modern nyelvekre általában „tér"-rel fordított — bár a newtoni „tér"-nél
sokkal dinamikusabb jelentéstartalmú — khóráX.}3 Henry
More felfogásában a végtelen és örök tér által teremtődik szoros kötelék Isten és a természet között, a tér mintegy „az isteni lényegnek avagy Isten lényegi jelenlétének reprezentációja" (repraesentatio essentiae sive essentialis praesentiae divinae). 14 A kozmosz határtalanságát és a csillagvilág mérhetetlenségét szemlélő ember tehát Isten jelenlétét sejtheti meg.
Az elmondottakból egyúttal az is kiderül, hogy a 17. századi Angliában a „természet" szó tartalma minden korábbinál
sokrétűbbé, gazdagabbá válik. Arisztotelész Metafizikája a P^üszisz ne к hat jelentését sorolta fel, amelyek a szó etimológiájával, a p h ü ó (= létrehozni), illetve a phüomai (= keletkezni, nőni,
valamilyen tulajdonsággal bírni) igével kapcsolatosak: a növekedő lény (phüomenon) keletkezése; az első anyag, amelyből a
phüomenon keletkezik; a mozgás oka; maga a növekedés; a
mesterséges tárgyak anyaga; végül pedig a dolgok lényege
{uszia, substantia). 15 Robert Boyle-nak 1682-ben megjelent,
A Free Inquiry into the Vulgarly Received Notion of Nature
című esszéjében 16 — amelynek gondolatmenetét később a
1J

Cassirer:i. ra. 1 0 3 - 1 0 4 .
'Platón: Timaiosz, 4 9 - 5 1 (1- az 5. jegyzetet), II. 5 6 0 - 5 6 2 .
14
Idézi Cassirer:i. m: 105.
1s
Aristoteles: Metaphysik. IV. 4. Hrg. von Horst Seidl. Hamburg,
1978.1. 1 8 8 - 1 9 1 .
1

16
„Szabad vizsgálódás a természet általánosan elfogadott fogalmával
kapcsolatban", in: The Works of the Honourable Robert Boyle, Lon-

6

Vörös Imre

francia Enciklopédia „Nature" címszava is átveszi — nyolc értelmezés olvasható, ezek közül a második, a harmadik, a negyedik és a hatodik van kapcsolatban a görög phüszisz-szel: a
dolgok lényege; a születéstől való tulajdonságok; a mozgás belső princípiuma; egy élő test erőinek összessége. Az első helyen
azonban a ,/iatura naturans", a „teremtő természet" áll: ez
eredetileg Scotus Eriugena újplatonikus ,»natura creata creans" (teremtett és teremtő természet) fogalmából származik,
amellyel Scotus Eriugena az ideák világát jelölte.1 7 A kozmosz
fogalmának a „természet"-ébe való integrálódására vall két további értelmezés: a dolgok rendje; illetve a világmindenség.
Nyolcadikként Boyle a természetnek mint istenségnek vagy
félistenségnek pogány felfogását említi.
A felsorolás nyomán megállapítható, hogy az új platonizmusból kinövő (s a Newtonra előszeretettel hivatkozó)
fiziko-teológia számára, amely a természetből Isten létére és
tulajdonságaira igyekszik következtetni, a modern „természet"
szó tartalmából - a „fiziko-teológia" kifejezésben szereplő
„fiziko" tag ellenére — eredetileg (ismételjük: eredetileg!) nem
annyira az arisztotelészi phüszisz a lényeges, mint inkább e
modern „természet"-nek a kozmoszból származó újplatonista
jelentésrétege: az emberi lelket hatalmasságával Isten felé irányító világegyetem, illetve ennek a világnak törvényei, azaz
gyönyörködést kiváltó, szép elrendezettsége. (Ne felejtsük el,
hogy mai ,Jkozmetika" szavunk is az elrendezést jelentő görög
koszmeó igéből származik, sőt a kozmosz Homérosznál nemcsak „rend"-et, hanem „dísz"-t, „ékszer"-t is jelent!) A fizikoteológiai ihletésű tájleírásoknak ezért lesz gyakran visszatérő

don, 1772, Vol. V, pp. 1 6 7 - 1 6 9 . - Latinul: Tractatus de ipsa natura,
Genevae, 1688. - A természetnek a Dictionnaire de l'Académie
Française-ben olvasható meghatározásával kapcsolatban (1694) 1. Jean
Ehrard: L'idée de nature en France dans la première moitié du XVIIIe
siècle. Paris, 1963. 16.
17
V ö . : Kecskés Pál:/4 bölcselet története. Bp. 1981. 1 7 1 - 1 7 2 .
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eleme a) az Isten mérhetetlenségét sugalló széles tér perspektívája (nyilvánvaló, hogy a kertek bemutatása ilyesmire nagyon
kevéssé alkalmas!), b) a teljességre való törekvés (amelynek következtében a versnek a természet minden nagy „tartományát": az eget, a földet, a növényvilágot és az állatvilágot is
meg kell jelenítenie), с) a teremtett világ szépségének nyomatékos hangsúlyozása (gyakran már a verscímekben is, aminek távoli nyomát őrzi Bessenyeitől A Tiszának reggeli gyönyörűsége), d) végső tanulságként pedig a teremtő Isten magasztalása.
A fiziko-teológiai tájköltészetnek ez az újplatonista sémája
azonban többnyire nem jelentkezik ilyen tiszta formában, hanem összekapcsolódik az arisztotelészi természetfogalom célrairányultságával, sőt, gyakran ez az utóbbi kerekedik benne fölül. Itt már olyan gondolati elem lép be az okfejtésbe, amelytől
maga Newton, a cambridge-i filozófiai iskola követője, idegenkedett, hiszen ő a célokságot rendkívül óvatosan, fenntartásokkal kezelte. Nem így buzgó hívei, elsősorban az állat- és a növényvilág kutatói. Ők Arisztotelész: Az állatok keletkezéséről
című munkájának már a legelején 18 azt olvasták, hogy „a természet mindig célt keres", a Politika első könyvében pedig 19
a filozófus egyenesen így ír az állatokról: „szükségszerű, hogy
mindezeket [tudniillik az állatokat] az emberek kedvéért alkotta meg a természet". Lesser Insecto-Theologiájának bevezetése Arisztotelésznek Az állatok részeiről szóló művét is idézi, 20 amely szerint „minden természeti jelenségben van valami
csodálatos" — vagyis a thaumaszton („csodálatos", a latin terminológiában: mirabile) arisztoteliánus fogalmát feltételezi a
világ rendjében. Ami a célokság gondolatát illeti, azért persze

1

'Aristoteles: Fünf Bücher von der Zeugung und Entwicklung
der
Thiere. Leipzig, 1860. 42.
" I d é z i David-Renaud Boullier: Essai philosophique
sur l'âme des
bêtes. Amsterdam, 1728. 81.
2
"Friedrich Christian Lesser: Insecto-Theologia.
Frankfurt und
Leipzig, 1738. 8.
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nem kellett feltétlenül Arisztotelészhez fordulni, hiszen a mózesi teremtéstörténetben is benne van, hogy Isten a növény- és
állatvilágot az ember szolgálatára rendelte,2 1 s ugyanezt hirdeti a fiziko-teológus szerzők által gyakran idézett, fordított 8. és
104. zsoltár. A teremtett lények hasznosságának teleologikus
értelemben felfogott eszméje olyan jelentős szerepet kap a
18. században, hogy sokszor csaknem elfedi a fiziko-teológiának eredetileg újplatonikus alaprétegét, máskor pedig egyenrangú vele, mint azt Albrecht von Haller költeményének (Gedicht von der Schönheit und dem Nutzen der Schweizerischen
Alpen, azaz: .Költemény a svájci Alpok szépségéről és hasznáról") már a címe is tanúsítja. S bár mindez a horatiusi „utile
dulci" elv újrafogalmazásaként is felfogható, az adott kor költői gyakorlatában a kétféle szempont összekapcsolása mégis
könnyen problematikussá válhat: a szép természet látványán
érzett áhítatot - mint Szőnyi Benjáminnál 22 - a vers szövegében megtöri a hasznosságot magyarázó, didaktikus szándék,
s a táj egységesnek induló látványa darabokra hullik szét. Éppen ezért a legmagasabb szintet képviselő tájleíró költészet
mindig többet őriz meg a platonikus vonásokból, mint a fizikoteológiai irodalom átlaga.
Szauder József hívja föl a figyelmet arra a nagy szerepre,
amelyet az optika tudományának fejlődése játszik a 18. század
európai költészetében.2 3 Ez a tény szorosan kapcsolódik az elmondottakhoz. Newton kutatásai ugyanis kimutatták, hogy a
fény meghatározott fizikai törvényeknek engedelmeskedik, s
így a természet sokféleképpen gyönyörködtető, látszólag szabálytalan színpompájában ugyanúgy a kozmosz bölcsen megalkotott rendje érvényesül, mint az égitestek harmóniájában. A
2

' T e r . 1:28.

2Î

P1. Az Istennek a természetben lévő munkáiról című költeményében. Szőnyi világképével kapcsolatban 1. Szőnyi Benjámin és a
fiziko-teológia című közleményünket, ItK, 1981. 6 2 1 - 6 3 0 .
23
Szauder József :Az estve és Az álom. Bp., 1970. 525.
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fiziko-teológiai irodalom számára tehát a szépnek a színek révén történő megragadása is túlmutat az anyagvilágon. A szóban
forgó szerzők főként azokat a fényhatásokat kedvelik, amelyek a végtelenbe táruló égbolton jelennek meg — mintegy
szintézisbe hozva a világ szépségének e két legfőbb alkotóelemét: a kozmosz látványát és a fényt —, elsősorban napkelte
és napnyugta idején. Ezért olyan gyakoriak a reggel gyönyörűségét vagy az „estvé"-t bemutató, s a korábbi költők hasonló
témájú műveitől mindenekelőtt épp a newtoni fényhatások
révén eltérő technikájú leírások. A reggel megjelenítésében például nem a Faludinál olvasható vidám serénykedés áll a középpontban, hanem az ég színei és a napsugarak fénytörése a felhőkön (esetleg a folyó tükrén), illetve áthatolásuk a fák és a
bokrok lombozatán. Albrecht von Haller Morgen-Gedanken
című verse 24 így kezdődik:
Der Mond verbirget sich, der Nebel grauer Schleier
Deckt Luft und Erde nicht mehr zu;
Der Sterne Glanz verschwindt, der Sonne reges Feuer
Stöhrt alle Wesen aus der Ruh.
Der Himmel färbet sich mit Purpur und Saphiren,
Die frühe Morgen-Röthe lacht:
Und von der Rosen Glanz, die ihre Stirne zieren,
Entflieht das blasse Heer der Nacht.
Durchs rothe Morgen-Thor der heitern Stemen-Bühne
Naht das verklärte Licht der Welt;
Die falben Wolken glühn von blitzendem Rubine,
Und brennend Gold bedeckt das Feld.

A tizenkét sorban tucatnyinál is több lexikai egység fejezi ki a fény - és színhatásokat: az eltűnő hold, a szürke fátyol, a
csillagfény, a megjelenő nap tüze, a színessé váló ég, a bíbor, a

24
„Reggeli gondolatok" in: Gedichte des Herrn von Haller. Zürich,
1750'. 100-102.
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zafír, a hajnalpír, a rózsás csillogás, az éj menekülő sápadt serege, a pirosság, a világ fénye, a fakó felhők rubintos felizzása,
majd a napnak a mezőt elárasztó, aranyszínű lángolása. A következő (itt már nem idézett) strófákban megjelenik a virágos
tarka rét, a munkába siető szántóvető és a napkeltét dalolással
köszöntő madársereg — vagyis a növény- és az állatvilágtól körülvett ember —, hogy a költemény második fele, a konkrét
tájleírás kereteit szétfeszítve, már a természet legkülönbözőbb
területeiről hozva érveit, a végtelenül hatalmas Isten dicsőségéről beszéljen. Hasonló fényhatásokra épülnek Barthold Heinrich
Brockesnek, az erősen newtoniánus angol költő, James
Thomson egyik első német fordítójának saját versei, például a
Beschreibung eines herrlichen Morgens und einer schönen
Landschaft, a Schönheit der Welt zur Sommers-Zeit, vagy —
sok egyéb, már címében is a „Schönheit" szót tartalmazó mű
között — az az ugyancsak Isten magasztalásával záruló 8 oldalas költemény, amelyik egy cserjésen alkonyatkor átsugárzó
nap szépségét mutatja be (Schönheit der zur A bend-Zeit hinter
einem Gebüsche hervorstrahlenden Sonne).25
Jogosan állapítja meg Szauder József, hogy Ráday Gedeon
Tavaszi estvéje „szakasztott párja" ennek a brockesi (tegyük
hozzá: halieri) lírának. 26 Tájleírásának szerkezete is a fentebb
vázolt sémát követi. A költő először az alkonyi égben gyönyörködik, ámulva „szépségei"-n s áldva „a mindenség Atyját".
Részletesen leírja a felhők változatos formáit, majd a színhatásokat ecseteli:
Nagy elbámulással nézem, miként váltá egymást fel
Új-új kép, s mint nőtt az egyik s hogy fogyott a másik el.
S ha az lenyugovó nap kezde reájok arányozni,
Mint tudták az arany színt a több színnel egybehozni.
25
„Egy gyönyörű reggel és egy szép táj leírása", „A világ szépsége
nyár idején". »Egy cserjésen alkonyatkor átsugárzó nap szépsége", in:
B. H. Brockes: Irdisches Vergnügen in Gott. Tübingen, 1 7 3 9 - 1 7 5 0 . (9
kötetben), VII. 1 0 7 - 1 1 2 , VII. 1 1 4 - 1 2 0 , 1 1 1 . 5 5 2 - 5 5 9 .
26
Szauder: i. m. 238.
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Ha most bíbor volt a színek, már az ismét mássá múlt;
Látszó színek változásin a szem ugyan elbámult.
Egynek öble csak nem vér, külsó' pántját szép kék hatja,
Másnak öble tengerszín s merő láng a pártázatja.
De ki gyó'zné azt leírni, ez a színváltozás hány,
Minthogy azzal szintúgy játsznak, mint szokott a szivárvány.

Ezután a megújuló mezőt és erdőt csodálja meg (amely
„vetekedhete a szépségben a szép éggel"), a fülemüle víg szavát, a vers második fele pedig (egy patak látványához kapcsolódva) rátér a költőben a természet szemlélésének nyomán
ébredő — igaz, Szauder József szavaival: a fiziko-teológia célzatait finomabban visszhangzó2 7 — gondolatok kifejtésére.
Ráday művének egyik legnagyobb értéke (amint erre Mezei
Márta is utal 2 8 ) a személyes természetélmény, a személyes
látvány hitelessége, főként az első szakaszokban. így tudja
elkerülni Ráday a fiziko-teológiai líra legnagyobb veszélyét, a
többnyire azonos szerkezetű tájleírásoknak klisévé merevedését, amelyeknek a kevésbé tehetséges költőknél, például a
francia Paul-Alexandre Dulard-nál (La Grandeur de Dieu dans
les merveilles de la nature29) vagy a magyar Édes Gergelynél
(Természet könyve) körülbelül olyan szerepük van, mint azoknak a metszeteknek, amelyeket a régi nyomdászok több különböző könyv díszítésére ismételten fölhasználtak.3 0
*

27

Szauder : i. h.
' Mezei Márta: Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt. Bp., 1974.
92-93.
29
„Istennek a természet csodáiban megmutatkozó nagysága", Paris,
1749. A kötet címe a holland Nieuwentyt-nek franciául 1725-ben
megjelent munkájára emlékeztet: L'existence de Dieu démontrée par les
merveilles de la nature.
30
Âm hogy ebból a fajta versépítkezésbó'l még a 20. században is
remekmű születhet, annak legszebb bizonyítéka Kosztolányi Hajnali
2
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A 18. század folyamán a fiziko-teológiai szemlélet más
természetfelfogásokkal is összekapcsolódik.
Ezeknek egyike a létezők láncának — a „scala naturae "-nek —
elmélete, amely szerint a világmindenség csak úgy lehet tökéletes, ha a létezésnek minden lehetséges fokozata megvalósul
benne, a legtökéletlenebbtől a legtökéletesebbig. A szóban
forgó fokozatok tehát az élettelen ásványoktól kezdve a növényeken, az állatokon és az emberen át egészen a legfelső
angyali karokig egy Isten által létrehozott, összefüggő láncolatot alkotnak. A keresztény filozófiában ez a gondolat az 5.
századra tehető Pseudo-Dionysius Areopagitának a mennyei
hierarchiáról (De caelesti hierarchia) írt munkája révén terjedt
el, a 17. század elején pedig Bellarminusnak De ascensione
mentis in Deum per scalas rerum creatarum című könyve 31
fejtette ki részletesen. A költészetben mindenekelőtt Pope-nak
- magyarra Bessenyei György által átdolgozott — műve, az
Essay on Man képviseli. Általános vélemény szerint (amint az
Arthur О. Lovejöy-nál és Szauder Józsefnél egyaránt olvasható 3 2 ) a létezők láncának teóriája, amelyben az ember csupán az egyik láncszemet jelenti, ellentétben áll a fiziko-teológiával, amely az egész világot, még a fényt sugárzó Napot vagy
a tájékozódást segítő csillagokat is az ember szolgálatának
rendeli alá. A fentiek alapján azonban talán úgy fogalmazhatnánk meg a kettőnek viszonyát, hogy a scala naturae valójában
a fiziko-teológiának arisztoteliánus rétegével van ellentmondásban, az újplatonizmussal viszont - amelynek épp a lényegéhez
tartozik a létsíkok hierarchiájának fogalma - több-kevesebb

részegség című verse, amely a sziporkázó csillagvilág látványából „egy
nagy ismeretlen Úr" gondolatáig jutva, minden szkepticizmusa ellenére
is az általunk tárgyalt költészet kései visszhangja.
" „ A z elmének Istenhez való emelkedése a teremtett dolgok
lépcsőin"; első kiadása: 1615.
32
Arthur О. Lovejoy : The Great Chain of Being. Cambridge (Mass.),
1942; Szauder: i. m.
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sikerrel összeegyeztethető. Mindenesetre a 18. századi Magyarországon több olyan művet is lefordítottak, amelyekben egyaránt jelen van ,,a' Természet hosszan nyúló lántza" 33 és a
fiziko-teológia, így Johann Georg Sulzer munkáit és James
Hervey elmélkedéseit. 34 (Hervey-nél különben az említetteken
kívül más, a továbbiakban érintendő hatások is bonyolítják a
képet.) A létezők láncának elméletét azonban, bár még a 18.
század második felében is hatásos propagátora akad a svájci
Charles Bonnet természettudós személyében, komoly kritikák
érik, egyrészt Kant: Allgemeine Naturgeschichte und Theorie
des Himmels (1755) című munkájának, másrészt Maupertuis:
Essai de Cosmologie (1750) című értekezésének révén.
Maupertuis például az elpusztult fajokra utaló kövületekből
arra következtet, hogy a scala naturae, még ha létezett is
valaha, ma már annyira hiányos, hogy a természet egyáltalán
nem szimmetrikus építmény, inkább romhalmazhoz hasonlítható. 3 5
A fiziko-teológiával összekapcsolódó másik (s következményeiben a scala naturae-nál jóval fontosabb) természetfelfogás
a sztoicizmusé. Ennek a kapcsolatnak a lehetősége csírájában
már Plotinosznál fölsejlik, aki a Sztoa filozófiájából veszi át a
makrokozmosznak és az emberi mikrokozmosznak harmóniáját is kifejező szümpatheia tón holón (minden létezőnek
„együtt-érzése") gondolatát. 36 Horatiusnak, Vergiliusnak,
Senecának az iskolai oktatás révén a 17-18. században is
elevenen ható művei azt a szemléletet hirdették, hogy az
érdekhajhász, nyüzsgő nagyvárossal szemben az ember a vidék

33
Johann Georg Sulzer: A természet munkáiból vétetett
erkölcsi
elmélkedések (Sófalvi József ford.) Kolozsvár, 1 7 7 6 . 1 4 .
34
L . az eló'ző jegyzetet,, ill. Sulzer: A természet szépségéről való
beszélgetések (Sófalvi J. ford.), Kolozsvár, 1778; Hervey' Sírhalmai és
elmélkedései (Péczeli József ford.), Pozsony, 1790.
3!
Maupertuis: Essai de Cosmologie, h. п., 1750. 130.
36
Magyary Zoltánné Techert Margit : A hellén ^'platonizmus. . ., 14.
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tiszta egyszerűségében találhatja meg a fölösleges vágyakozásoktól mentes, kiegyensúlyozott, erényes életet. Az angol
Mark Akenside-nak Charles Townshendhez írt verse, az olasz
Giuseppe Parini La vita rusticája vagy a francia La Harpe-tól
Az alpesi bölcs éppúgy tanúskodik a téma népszerűségéről,
mint Faludi Ferenctől az Erdő, a Remete, Barcsay Ábrahámtól
a Hívság látásakor gerjedett jámbor érzés, Orczy Lőrinctől
pedig a Generális Beleznainak című költemény. Az a jelenség
viszont mindenekelőtt az angol költészetben figyelhető meg,
hogy a természetbe való sztoikus visszavonulás (retirement) a
fiziko-teológiával keveredik. Thomson vagy Hervey ugyanis
rokonságot éreznek a között a két érzés között, amelyik a
természetben Istent, illetve az erényes élet forrását találja meg.
(Ez egyébként az a pillanat, amikor a lármás világot kívülrekesztő, lehatárolt kertbe való visszavonulás is hordozhat
fiziko-teológiai tartalmakat!) A kétféle szempont keveredésének sokszor az a következménye, hogy a newtoni optika által
ihletett tájleírások célzata Isten dicsőítésétől fokozatosan a
moralizálás felé tolódik el: a költők, megőrizve ugyan a fizikoteológiai líra tájfestő módszereit és gyakran felépítési sémáját
is, a természet kapcsán már nem a világ alkotójáról, hanem az
emberi sors kérdéseiről elmélkednek, vagy a testi elmúlás
melankóliáját fejezik ki.
Ez az utóbbi változat egyébként már a szentimentalizmus
térhódításával is összefügg, amely Wéber Antal észrevétele szerint gyakran az antikvitásból örökölt műfajokat is átitatja, 3 7 s
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az ebbe a tendenciába tartozó
költők számára a természet fogalma — Basil Willey szavaival —
„racionális elvből emocionális elvvé" váljék. 38 A fiziko-teológiától tehát egyaránt vezet út a létértelmezésnek ahhoz a két,
sztoikus, illetve szentimentális típusához, amelyeket Szegedy3

'Wéber Antal: Л szentimentalizmus.
Bp., 1971. 48.
'Idézi Szenczi Miklós: La vision du monde des poètes, in: Le
tournant du siècle des lumières (Szerk., Vajda Gy. M.), Bp., 1982. 129.
3
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Maszák Mihály a 18—19. század fordulójának magyar költészetében megkülönböztet. 39
Az eddigiekben vázolt folyamat Franciaországban is lejátszódik, ahol Thomson Az évszakok című versciklusának
1759-ben megjelenő fordítása nyomán — az Enciklopédia nagy
harcainak idején — már nem a Thomsonnál még igen erős
fiziko-teológia kap új lendületet, hanem megszületik a SaintLambert, Roucher és Delille által képviselt „leíró költészet", a
Horatius „ut pictura pocsis" jelszavát újraértelmező „poésie
descriptive". Ezen belül Saint-Lambert még csak arról beszél,
hogy analógia van lelkiállapotaink és a természet között („И y
a de l'analogie entre nos situations, les états de notre âme & les
sites, les phénomènes, les états de la Nature" 4 0 ), Jacques
Delille-nél azonban már középpontba kerül a „lágy melankólia", sőt megjelenik az érzelmes romkultusz. 41 A hangsúly a
kozmoszról egyre inkább az ember belső világára helyeződik
át. Hegel Esztétiká]ának ide is alkalmazható szavaival: a természeti szépség jelentése „itt már nem a dolgokhoz mint olyanokhoz tartozik, hanem a felkeltett kedélyhangulatban keresendő". 42 A Vergiliust is fordító Delille költészetében figyelhető meg leginkább, milyen bonyolult módon függ össze a
fiziko-teológiában gyökerező festőiség (a természet zöldjének
általa bemutatott, az emberi szemet gyönyörködtető sokféle
árnyalatáról például korábban a flziko-teológiai művek szerzői
írtak magasztaló sorokat! 43 ), az antik sztoicizmus hatása és a
3
'Szegedy-Maszák Mihály: A XVIII. század végi magyar költészet
főbb típusai, in: Irodalom és felvilágosodás (1. a 2. jegyzetet), 939.
4
"Saint-Lambert: Les Saisons
Amsterdam, 1 7 7 3 5 . Discours
préliminaire, p. XXVII. (Első kiadása: 1769.)
41
Jacques Delille: Les Jardins, ou l'art cf embellir les paysages. Paris,
1782. 4 5 - 4 6 , 9 9 - 1 0 2 .
42
G. W. F. Hegel: Esztétika (Zoltai Dénes ford.), Bp., 1979. 48.
43
Charles Rollin : Physique des enfants. 1. .William Derham Fizikoteológiájn 1730-as hamburgi német kiadásának előszavában, X I V - X V ;
továbbá Szőnyi Benjámin fordításában: Gyermekek Fizikája. Pozsony,
1774. 8. - Delille: i . m . 4 4 - 4 5 .
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sztoicizmusba szövődő szentimentalizmus elemei. S még egy
fontos jelenség, amely ugyancsak a szentimentalizmus idején
válik érzékelhetővé: a korábbi fiziko-teológiai irodalomtól eltérően, amely a hasznosság elvét érvényesítve, Thomsontól
Sulzerig főként a megművelt tájat szerette lefesteni, most —
részben Rousseau hatására — egyre inkább pozitív töltést kap
az érintetlen természet, a Csokonai által is megénekelt „zordon
erdők, durva bércek, szirtok".
A fiziko-teológiai tájleírások laicizálódásának egyik legérdekesebb példája irodalmunkban Bessenyei György költészete. A
Tiszának reggeli gyönyörűsége címet akár Brockes is leírhatta
volna (valahogy így: „Schönheit der Theiß zur MorgenZeit". ..), a verset indító hajnali fény- és színhatások ugyancsak közel állanak Brockes és Albrecht von Haller műveinek
hasonló témájú leírásaihoz. A költő az ábrázolásra kiválasztott
táj bemutatásával egyúttal a többször név szerint is említett
természet hatalmas távlatait akaija érzékeltetni, amikor például arról ír, hogy „Nagy természetünkben kacagni kezd minden", vagy amikor a „szörnyű jegenyefák"-at úgy mutatja be,
mint ,.melyek csaknem a felleget tartják". A fényeket, a színeket és a távolba vesző perspektívát a hanghatások szépsége és
a tavaszi illatok kellemessége kíséri, mindez gyönyörűséget vált
ki a költőből. Az utolsó sorokhoz érve azonban a vers nem
fiziko-teológiai következtetésbe torkollik, bár az addigiak alapján elméletileg ez is elképzelhető lenne, hanem az ember mikrokozmoszának és a természet makrokozmoszának a sztoikus
filozófia által hirdetett boldogító egységébe.
Ilyen az hely, ahol életre születtem,
S a nagy természetnek férfi tagja lettem.

Ez a befejezés nem jelent törést a mű szerkezetében, hisz a
fiziko-teológiai célzatosságtól (részben a létezők láncát hirdető
Pope nyomán is) már eleve idegenkedő Bessenyei — aki Isten
és a természet viszonyának kérdésében, Bíró Ferenc elemzése
szerint, még A holmi megírásának idején sem foglal határo-
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zottan állást 44 - a versben korábban sem utal soha egy természeten túli világra, a sztoikus végkövetkeztetést pedig nagyon
finom eszközökkel, például a lármás környezet ellentéteként
csendesen, mintegy gondolkozva folyó Tisza képével készíti
elő.
Az említett költemény természetesen nem az egyetlen
olyan műve Bessenyeinek, amelyikben a brockesi—halieri leírások módszerét is fölhasználja, megjelenik az — többek között — az Estveli gondolat bevezető részében, amely közismerten mintegy előfutára Csokonaitól Az estve című költeménynek. A legérdekesebb mégis Az esztendőnek négy részeirül
szóló ciklus, az évszakok Thomson hallatlan népszerűsége által
divatba hozott (bár az iskolai versíró gyakorlatok által is kedvelt) témájának újabb feldolgozása. Olyan, mint egy négytételes zenei mű, amelyben minden tételnek más a karaktere.
A „Tavasz" A Tiszának reggeli gyönyörűségéit emlékeztető
szerkezetű leírás a megújuló természet szépségéről, a „Nyár" a
mezei munkák vergiliusi képe, az „ősz" az elmúlásról szóló
sztoikus költészet szép darabja, a „Tél" pedig a barokk természetábrázolás módszerét idézi, de az antik mitológiai apparátust a természet erői helyettesítik: a Tél borzas szőrű, komor
állat, Észak ordító, fújó, tomboló hatalom, a fákat védelmező
Föld ugyanakkor csak nevet Észak erőlködésén. Itt bukkan föl
egyébként a negatív festés technikája is („Nem zengnek
erdeink", „Nintsen gyönyörűség"): ez Bessenyeinél A természet világában, Berzsenyinél A közelítő télben teljesedik majd
ki. Bessenyeinek a kontraszthatások iránti érzékéről tanúskodik A holminak Veneri címet viselő XIII. része, amely Claude-Henri Watelet 1774-ben megjelent Essai sur les jardinsjének Du Romanesque című fejezetéhez hasonlóan,4 5 bár attól

44
Bíró Ferenc: „Mitsoda
az Isten...?"
(Bessenyei
és a
„spinozizmus"),
in: Irodalom és felvilágosodás 0- a 2. jegyzetet),
101. kk.
4 5
Claude-Henri Watelet: Essai sur les jardins. Paris, 1774. 88.
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minden bizonnyal függetlenül — szembeállítja egymással egy
Torino közelében levő királyi kastély rendezett parkját és az
azt körülvevő, ijesztően vad természetet, vagyis ugyanabban a
műben egyesíti a kert-motívumot és a táj rajzát.
Csokonainak a tájleírásokhoz kapcsolódó nagy filozófiai
költészetéről Szauder József mutatta ki, hogy a hozzá vezető
út „a fiziko-teológián és annak megtagadásán át vezet", s hogy
milyen bonyolult módon szintetizálódik benne az iskolai versgyakorlatok (a „sententia" és a „pictura"), a fiziko-teológiát és
a létezők láncának elméletét hirdető szerzők (például Hervey,
Sulzer), valamint a francia felvilágosodás filozófusainak hatása. 46 A mezei gyönyörűségről 1793-ban írt költemény sematikus, nem egyénített tájrajza nyomán még valóban a világmindenségből megsejthető, mindent az ember hasznára teremtő Isten magasztalása bontakozik ki.
És még a kis fűvecske is,
A legkisebb férgecske is
Annak hathatós jelensége,
Hogy a Teremtő' felséges,
Minden dolga dicsőséges,
Megmérhetetlen bölcsessége.
Óh, millyen boldog az ember,
Kinek hasznot hajt főid, tenger,
A nap, hold, csillag ragyog érte . . .

Az estvében azonban az alkony fény- és hanghatásainak
szépségén érzett gyönyörűség már elveszti az anyagvilágon
túlmutató újplatonikus funkcióját, a vers az „emberi társadalom" értelmében vett „világ" lármájával és igazságtalanságával szemben a természet békéjében való vígasztalódás rousseau-i magatartását hirdeti, amely — Jacques Voisine-nek A
magányos sétáló álmodozásaid kapcsolatos megállapítása sze-

46

Szauder: i. m.
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rint 4 7 — valójában sztoikus felfogás. Az estve utolsó soraiban
viszont a költeménynek egy olyan eleme villan föl, amelyik
nincs teljesen összhangban a természetbe való sztoikus beilleszkedéssel: abban a gondolatban ugyanis, amely szerint az ember
a természetnek születésénél fogva „örökös földesura", mintha
nemcsak a népfölség demokratikus elve fogalmazódnék meg,
hanem fölsejlene valami az embert szolgáló világegyetem
eszméjéből is.
A Magánossághoz című vers témája szintén a természetbe
való beilleszkedés. A rendkívül konkrét tájleírás ezúttal már
messze távolodik a brockesi—halieri sémáktól. Föl kell azonban figyelnünk ennek a sok szentimentális elemet is tartalmazó
műnek a tájjal kapcsolatos frazeológiájára: a Magánosság erdője
,.szent", ahol „titkos égi szónak" a biztatását hallani, itt van a
virtus szülőhelye is; a természet tehát - bár most sem utal egy
transzcendens világra - önmagában is szakrális jelentést hordoz. Robert Mauzi észrevétele szerint épp a természet fogalmának ez az átszellemítése, morális princípiumként való értelmezése teszi lehetővé a Nature és a Vertu, a természet és az erény
régi dilemmájának feloldását.4 8 Olyannyira, hogy A tihanyi
Ekhóhoz írt versében Csokonai, mint ismeretes, már nemcsak
az igaz ember, hanem az igaz polgár eszményének megvalósítását is a természet magányában tartja lehetségesnek.
Fazekas Mihály művei közül mindenekelőtt Az öröm
tündérsége [azaz: tűnékenysége, állhatatlansága] című költemény első felében olvasható tájleírás tanúskodik természetábrázolásának forrásairól. Az eddigiek után nem meglepő,
hogy ez is az alkonyodó égbolt „mennyei pompá"-jával, színés fényhatásaival kezdődik, majd az állatvilág esti hangjainak
felidézésével folytatódik, hangsúlyozva mindennek szépségét,

41

Jacques Voisine előszava Rousseau: Les Rêveries du promeneur
solitaire című munkájának kiadásához, Paris, 1964. 22.
48
Robert Mauzi: L'idée du bonheur dans la littérature et la nensée
françaises au XVIIIe siècle, Paris, 1960. 1 4 5 - 1 4 6 .
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változatosságát, gazdagságát, amelyet a költő álmélkodva néz,
és csodálja érte a bölcs természetet. A leírást, még ha — a
laicizálódás kétségtelen jeleként — nem szerepel is benne Isten
neve, Julow Viktor észrevétele szerint a fiziko-teológia hatja
át. 4 9 Ugyanez áll az ember magasztalására is:
Nemem méltóságát egészen érzettem,
Látván, hogy e mind ó' érte van, s érettem,
Érzém mily nagy lelkem állattársim felett,
Kikbe illy bölcset a fő jó nem lehellett.

A folytatás, ahol a költő már „mint egy kis isten" kel föl
gyepágyáról, jogosan tűnik pogány gondolatnak. De még
ennek ihletője is a fiziko-teológia által (mint említettük) gyakran fölhasznált 8. zsoltár, amelynek szerzője, miközben bámulattal néz az égre, s dicsőíti az Urat gondviseléséért, ezt mondja
az emberről: vattöhasszöréhú möát méeloliim, vagyis: „csak
kevéssel tetted kisebbé Elohimnál". Igaz, a szóban forgó mondatban az „Elohim" szót a Septuaginta néven ismert görög
szöveg „Isten" helyett az angeloi kifejezéssel fordítja: „csak
kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál", s ezt az értelmezést
veszi át Károlyi Gáspár, majd Szenei Molnár Albert is. A
teológiai tanulmányokba kezdő — bár azokat félbehagyó —
Fazekas azonban a zsoltárnak feltehetőleg nemcsak fordítását
ismerte, hanem valamilyen módon tudomást szerezhetett
annak eredeti szóhasználatáról is, és annak nyomán, kissé
szabad átköltéssel alkotta meg az embernek mint „kis isten"nek már valóban nem keresztényi képét.
Fazekas tájleíró költészetének csúcspontját a Nyári esti dal
jelenti. Ebben és a szántóvető nyomorúságát is bemutató,
verset prózával váltogató írásában, A tavasz elejében jut a
legközelebb Petőfi realista- tájrajzaihoz. (A tavasz eleje,
„szabadságízű tiszta levegő"-ről beszélve, már fölvillantja a

49

Julow Viktor:Fazekas Mihály. Bp., 1982. 121.
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tágas alföldi tájnak mint a szabadság jelképének lehetőségét
is!) Annál érdekesebb, hogy a Nyári esti dal, elhalványulva
ugyan, de még mindig őriz valamit a flziko-teológiai költészet
emlékéből. Egyrészt szerkezetében: az első és az utolsó versszak által keretezett középső három strófa a természet három
nagy „tartományát" mutatja be: az egyik az égbolt fényeit és
az onnan leszálló harmatot, a másik az állatvilágot és annak
hangjait, a harmadik a virágos rét által megjelenített növényvilágot, ráhelyezve a képre az ember (itt: az alvó kaszás)
alakját. Másrészt frazeológiájában: a menny áldást int a földnek, a földi lények pedig áldást zengenek az esti nyugalomnak,
amelyet a kaszás még álmával is tisztel, s amelyből új elet
fakad. Az utolsó strófa nem más, mint egy, a csendes estéhez
intézett profán imádság.
Julow Viktor azt írja, hogy ebben a versben „a magyar
Alföldről és igénytelen szépségeiről van szó, alighanem először
költészetünkben". 50 Verseghy Ferenc Külső Szolnok51 című
verse ugyan ebből a szempontból kronológiailag megelőzi
Fazekas művét, a lényeg azonban ettől nem változik: a 18-19.
század fordulójával kezdődő évtizedekben bontakozik ki tájleíró költészetünknek az a tendenciája, amelyben egyre
nagyobb szerepet kap az ország egyes tájegységeinek konkrét
megjelenítése. Előzményei között természetesen ott van például Bessenyeinek a Tiszáról szóló verse, a századforduló táján
azonban ugrásszerűen megnő az ilyen jellegű költemények
száma. Hogy csak a Balaton vidékét említsük, ekkor születik
meg Berzsenyitől A Balaton, a Keszthely, nem sokkal később
Kisfaludy Sándornak a várromokról megrajzolt képei, Kis
Jánostól pedig A Balaton melléke. Berzsenyinél, Kisfaludy
Sándornál és Kis Jánosnál a táj a fiziko-teológiából kinövő líra
transzcendens irányultsága helyett időbeli dimenziót kap. Ezt

50
51

Julow: i. m. 4 0 7 - 4 0 8 .
A mai Szolnok, ellentétben az erdélyi Belső Szolnok megyével.
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jelképezi Berzsenyinek A Balaton című versében a „sok régi
erős vár", amelyeknek
Omladozó falain lebeg a mult hajdani képe,
S elnyeli a döbbent elmét a fényes eló'kor,

s ahol a „századokat látott vadonok feketednek". A tájba
belevetítődik a történelmi múlt, a Kisfaludy Sándor által megénekelt „magyar előidők": az említett költőket a természet
szépségén érzett áhítat mellett az annál mind fontosabbá váló
nemesi patriotizmus érzése tölti el.
Verseghy Ferencnek már említett, Külső Szolnok című
verse abból a szempontból is érdekes, hogy első soraiban
mintegy programszerűen elhatárolja magát ennek a nemesi
patriotizmusnak a pátoszától:
Hirdessék egyebek más várasit ó'si hazánknak,
hol dühödő ostromlatok által
vérpatakok folytak, vagy lágy pompának eredvén
dúzs nemesink, palotákot emeltek!
Én kül Szolnoknak sükeres térségeit áldom . . . .

A vers részben antik mintát követ: a nemesi költők által is
kedvelt Horatius I. 7. ódáját 5 2 — mégis milyen más ez a
Horatius-recepció, mint például Berzsenyié! A Külső Szolnok
soraiból valóban a Julow Viktor által Fazakas kapcsán említett
„igénytelen szépség" bontakozik ki: a „sükeres", azaz „enyves", ragadós iszapján hömpölygő folyó, a fűzfák és a töltések,
a templomtorony, a sóraktár, a hajdani földvár, a varsányi
határig terjedő szőlők, a barna barázdák és a legelők. A költemény felépítésében egyébként már nyoma sincs a fizikoteológiai érveléstől örökölt szerkezeti sémának — amelynek
emléke, mint láttuk, még Fazekas műveiben is fölsejlik — : a
s2

L. Vargha Balázsnak a költeményhez írt jegyzetét Verseghy
válogatott verseinek 1956-os kiadásában, 293.
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kompozíciót kizárólag a táj által nyújtott látvány rendje szabja
meg. Mint később (Verseghynél is egyértelműbb módon)
Petőfinél, akinek verseiben következetesen az új tájleíró
technikához kapcsolódik a természet szépségén érzett áhítat,
ez a thomsoni—brockesi—halieri lírában gyökerező, de már
felvilágosodás kori irodalmunkban is egyre inkább laicizálódó
természetszemlélet. Reformkori tájleíró költészetünk Verseghy
és Fazekas kezdeményezéseiből kinövő, Petőfinél kiteljesedő
plebejus vonalának a nemesi patriotizmus tájköltészetével való
egybevetése azonban már kívül esik dolgozatunk keretein.

BARTA JÁNOS

ARANY JÁNOS SZÉCHENYI-ÖDÁJA

Az alábbiakban nem az a célom, hogy Aranynak ezt az
életműben is különleges helyet elfoglaló költeményét magyarázzam: nincs szándékomban a szokványos verselemzések műfaját még egy példánnyal gyarapítani. A fő problémát a mű
keletkezéstörténetében látom, s innen is óhajtok kiindulni - ,
annál is inkább, mert a külső folyamatot nyomon lehet kísérni
a költő levelezéséből. A hónapokig tartó előkészület és birkózás dokumentumait eddig is számba vehették: megtalálhatók
a kritikai kiadás jegyzeteiben, s ami a leveleket illeti, újabban
az Arany János leveleskönyve című gyűjteményben.
1860 tavaszán vagyunk, s először azt kell konstatálnunk,
hogy az ekkor 43 éves Arany kedélyállapotát tekintve a mélyponton érzi magát; az a depresszió, amelyet máskor is tapasztalhatunk nála, most mintha teljesen hatalmába kerítené. A
tanári pálya is nyomja: „ónsúly nehézkedik lelkemen: évek óta
nyom az eltévesztett pályának terhe. Hozzá a betegség, talán
épp e helyzet által idézve elő, táplálva bizonnyal." „Szótlan,
kedvetlen, munkátlan, barátian ember"-nek mondja magát,
utóbb még „beteg, nyomorult, elaggott vén ember"-nek.
„Néhány nap óta súlyosabban fogott elő régi bajom."
Ebben az állapotban kapja előbb a baráti jelzést, majd a
hivatalos fölkérést az Akadémiától: emlékező-gyászoló verset
kérnek tőle az ősszel tartandó Széchenyi-emlékünnepélyre.
Első reakcióját, noha ismeretes, hosszabban kell idéznem.
Csengerynek 1860. április 23.:
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„De édes barátom, ha engemet egy Széchenyi halála föl nem képes
gerjeszteni ana, hogy szót adjak a nagy nemzeti fájdalomnak, akkor
semmi felszólítás, semmi aranyos jutalom nem fogja azt eszközölni.
Gondolod, nem sírtam-e titkon, belül vérző szívvel, vérkönyűket, a mult
évi Kazinczy-jubileumok alatt, hogy midőn fű-fa visszhangozta nagy
nevét, csupán nekem kelle némán maradnom? Ez nem restség,
tunyaság, egykedvűség volt: a legemésztőbb fájdalmat éltem át."

S a magát betegnek, elaggottnak valló költőben a depressziós állapotot még csak növeli a másik lidércnyomás, az,
amit Aranynál nemegyszer tapasztalunk: a feladat, a várakozás, a közösségi elvárás bénító tudata. „S most e fájdalom
kétszeres gyötrelemmel látszik megújulni: a nemzet rám
függeszti szemét, s én, valószínűleg ismét hallgatni leszek kénytelen." És még nincs vége a tépelődésnek: „Én, ki évek óta —
és bizony nem önkényes hallgatásban sínylek, most írjak, és
újak egy Széchenyiről, amilyent róla, amilyet tőlem várnak,
valóban, ez elnyom." Majd „erkölcsi nyomást" emleget;
„reputációm, akadémiai létem függ tőle." „A Széchenyi-vers is
nyom: nagyot várnak, s nekem az ily állapot a legnehezebb."
Július 9-én már valamivel enyhültebben írja Csengerynek:
„ . . . kellene néhány szabad és nyugodt nap. A szünidőt várom,
mert ihlet nélkül és szakadozva nem megy az." S amikor,
hónapok múltán, végre kész a költemény, megint nagyon
jellemző módon így adja tudtul Tompának: „Széchenyi-ódám
kész. Alkalmi poéma lett bizony az, és nagyon meglátszik rajta
a morális kényszerítés, melynek nyomása alatt világra jött.
Hanem, legalább megtettem, amit rám parancsoltak."
Az irodalmárt, Arany kedvelőjét ezek után az kell hogy
érdekelje: hogyan lehetséges az, hogy a költemény, ennyi
gátlás közepette mégis létrejött, mégpedig — a szerző önkritikája ellenére is — a legmagasabb művészi szinten? Nyilvánvaló,
hogy az „ihletés" nem jött meg spontán és hamarosan, föl
kellett azt külső és belső tényezőkkel, az alkotó lélek különféle erőivel, mechanizmusaival idézni. Melyek lehettek ezek az
eszközök: alkotáslélektani szempontból nem közömbös
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kérdés, de magából a kész versbó'l sok mindent lehet kiolvasni.
Voinovich idéz egy Arany jegyzökönyvében talált vázlatfélét :
próza, itt-ott néhány verssorral tarkítva. Ez már abban a
stádiumban keletkezhetett, amikor a mondanivaló olyan
érzelmi-gondolati ködgomoly-formában már jelentkezett, és
már a kitisztulás felé tartott. De nem hiszem, hogy ez lett
volna az első stádium — noha persze biztosat mondani nehéz.
Mégsincs ellentétben azzal a szituációval, hogy az ihletet föl
kellett idézni, a lelket nemcsak megmozgatni, hanem valósággal föl kellett rázni.
A külsőleges eszközökkel, mint előkészülettel, könnyen
számolhatunk. Nyilvánvalóan kézbe vette, talán nem is először
olvasni kezdte Széchenyi műveit. A Hitel, Világ és Stádium
említve van a versben; úgy vélem, a legfőbb ihletforrásnak, A
Kelet népének olvasására következtetni lehet a Reményiversből, amelyet, mint ezt már korábban gyanították, nem
1859-re, hanem 1860-ra kell datálni. Érezhető, és az egész
szemléleten otthagyta a nyomát Kemény Zsigmond
Széchenyi-portréjának hatása. Amellett nyilvánvalóan végiggondolta mindazt, amit Széchenyi közéleti pályájáról, szerepléséről, alkotásairól tudott. A lassú tájékozódásra, az alakulásra
van még egy határozottabb nyomunk. Toldy Ferencnek írja
1860. május 26-án, amikor már ígéretet tett az akadémiai kérés
elfogadására („inspiráció kellene, de az megjön-e, nagy
kérdés") talán ekkori olvasmányaira célozva:
„Most
Kazinczy és Kegyed társaságában élek, - 30 év előtt. Mily
tanulságos olvasmány! De egyszersmind a tragikum annak sorsában, ki
az idők fejlemének mestere akart lenni akkor is, mikor többé nem
lehetett. Széchenyié sokkal megrázóbb: de mégis van párhuzam a két
nagynak sorsa között."

Ez talán még csak a tapogatózás jele, — de már megjelenik
egy mozzanat, amelyre majd az inspiráció támaszkodhat:
Széchenyi alakja elevenedni kezd, és már körüllengi a tragikum
atmoszférája. A párhuzam azonban nyújt még egy tanulságot.
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El tudok képzelni olyan alkotásfolyamatot, amelyben az
affektív hangoltság már megvan, amikor az érzelmi hangoltság
önmaga forrásaiból felbuzdul, és természetesen keresi az eszközöket, hogy testet ölthessen, megmozgassa a nyelvi, képi,
formai invenciót. Aranynál — az egész vers úgy érezteti — ez a
folyamat most kénytelen-kelletlen megfordul: a költőnek, a
maga minden széleskörű történelmi-kulturális ismeretére,
emlékeire támaszkodva magának kell előbb példákat, képeket,
motívumokat keresni-váltogatni-megeleveníteni, hogy élményi
szintre hozza őket, hogy az ő sugalmaikból támadjon fel az
inspiráció. A képek teremtik, gerjesztik az ihletet, élesztik azt
a magasszintű érzelmi hangoltságot, amelyet majd verssé lehet
formálni. Arany emlékezete és kutató ösztöne bejárja a mítosz,
az antikvitás, a vallás, a történelem mezőit, s e tágas térségről
válogatja össze mindazt, amit majd egy gócpontba tud tömöríteni. így megint közelebb jutott, lépett előre az átélésben: a
megdöbbentő tragikus esemény és a kiemelkedő hős köré
széles horizontot, a közvetlenül adottat messze meghaladó lírai
szituációt tudott teremteni, amely a vers megemelt élményi
szintjének méltó kerete lesz.
Lehet, hogy az eszmélkedésben, a gomolygó érzések-emlékek-képzetek halmazának tisztulásában az első szikrát éppen
az öngyilkosság időpontja pattantotta ki, döntően meghatározva ezzel azt az ábrázolási-konkretizálási, esztétikai szintet,
amelyre az élmény, a költői magatartás lokalizálódik. Húsvét
vasárnap reggel, Krisztus föltámadásának, előtte nagypéntek,
Krisztus kereszthalálának napja. Nagypéntek és föltámadás, a
kereszténység nagy, emlékezetes ünnepei. Amikor a halálhírt
hozó szó „keresztülnyilallik" a hazán:
Éreztük, amint a föld szive rezdül
És átvonaglik róna, völgy, halom . . .
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Ha a nyári hónapokban a témával küszködő Arany visszaidézte
magában a halál időpontját, a nagyhét és a húsvéti ünnepek
levegőjét, vajon nem jutott-e eszébe, amit Máté evangéliumában olvashatott: Amikor Jézus a keresztfán kiadja lelkét,
„és ime a templom függönye kettéhasadt felülről egész aláig, és
a föld megrendült, a kősziklák repedeztek". A természet
Széchenyi halálára csodajelekkel reagál. S előbb is, ha még
messzebb akarunk menni, még egy burkolt bibliai allúzióra
bukkanhatunk:
Az első rémület kétségbevonta,
Van-é még a magyarnak istene?

Krisztus kiált föl halála előtt a kereszten: „Istenem,
istenem, mért hagytál el engem? " így támad föl, így sűrűsödik
meg a nagy halálhír körül a passió nagyheti-húsvéti hangulata, s
ebből bontakoztatja ki a költő a megdöbbentő veszteség
nemzeti-történelmi légkörét :
Már a természet is, hullván bilincse,
A hosszú, téli, fásult dermedés,
Készíté új virágit, hogy behintse
Nagy ünneped, dicső Fölébredés!

Ez nem a meteorológiai tavasz, nem is egészen a politikai,
amelyre hagyományosan szokták magyarázni, - más, több ez:
a Biblia tavasza, a föltámadás, a megváltás, az isteni kegy
tavasza — s ha szabad egy talán nem is távoli analógiát
említeni: az átok oldódásának már nemcsak nyelvi, szemantikai, hanem zenei megszólaltatása: „Kilebbent a tavasz lehellete" - „a víg tavasz-nap, ujjongó mezők" - ezek már annak a
bizonyos „nagypénteki varázs"-nak az akkordjai. S a 4.
versszak első sorai:
S fölzenge távol a menny boltos alja,
Gyümölcshozó év biztató jele . . .
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a népi hiedelem és a mitikus emlék fogódzóján ugyanúgy
belesimulnak az ünnepi képzetkörbe: a mennydörgésnek égi
ígéret vagy előjel gyanánt való é rtelmezése régi, általános közkincse volt valamikor az emberiségnek; ez elevenedik most meg
Arany képzetkörében. A vers érzelmi hullámainak áradását
tehát a vallásos fölemelkedésnek az áhítata indítja el, s ezt a
Széchenyi alakja köré odavetített fényudvart a költő továbbra
is tartani tudja, nem hagyja elenyészni. Nem nehéz észrevenni,
hogy a nagy megilletődés át-meg-át van szőve vallásos képzetekkel és motívumokkal. Bizonyosan nem puszta frázis Arany
ajkáról, hogy Széchenyiben mennyei küldöttet lát: a szókincs
már több mint protestáns módon vallásos: „Széchenyit küldé
végtelen malasztja", s Széchenyi első nagy tette a nemzet
érdekében: „Felgyújtá az oltár szövétnekét." A bibliás
szókincs bizton eligazít:
És ég az oltár, lm, körébe gyűltünk,
Szétszórt bolyongók a vész idején,
Már is tüzénél szent lángra hevültünk,
Fénye világol sorsunk ösvényén . . .

Túlmenve Voinovichon, többet kell ebben a jelképben
látnunk, mint célzást az Akadémia megalapítására. Több,
egyetemesebb, magasabb az az oltár, amelyet a költő képzelete
épít. És ha már e helyből akarunk elindulni, észre kell
vennünk, hogy az „oltár" motívuma kapcsolódik a szintén
vallásos „áldozat" motívummal, s megismétlődik a versben.
„Áldozni még jerünk Széchenyi szivéhöz el." A „szent" szó
ötször fordul elő a versben; az utód, akire majd a Széchenyieszme örökül száll, „óhajt, remél, hisz és imádkozik". S a
költő ihletettségét még tovább, tetőpontra emelik a félig
keresztény, félig antik mitológiai indítások: halál és föltámadás
nagy dilemmáján túl Széchenyi már nemcsak az „üdvözültek"
sorába emelkedik. Ahogy a gyász enyhülve a reménybe és
hódolatba fordul: „Az istenülés perci már ezek" - a pogány
mítosz tud a halhatatlanok közé emelkedő emberi-félisteni
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géniuszokról és héroszokról. Természetesen csendül föl a záró
akkord a kétszeres kiemeléssel: „Nem hal meg az . . . " — „Te
sem haltál meg, népem nagy halottja . . . "
Az egyszer megindult inspiráció újabb tápot, újabb lendületet kap Arany klasszikus műveltségétől. Hogy a mítosz
arányaihoz igyekszik mondanivalóját méretezni, annak elszórt
jelei vannak a költeményben, dimenzió-jelzések gyanánt:
Ikarusz, Kasszándra, Anteusz. De Széchenyi alakját egészében
is oda kell állítani a világtörténet színpadára, Kliónak, a történelem múzsájának segítségét kell kérni:
Klió, te készítsd legdicsó'bb lapod!
Évezredek során mit összejegyzél.
Honfierény magasztos érdemét,
S arany betűkkel érctáblába metszél,
Abból alkosd Széchenyi jellemét . . .

S ami ezután következik, az művészileg is jól van megoldva:
a költő elburkol, céloz, megjelenít: nem névsort ad, hanem
nagy történelmi gesztusokat, szimbolikus, példaszerű, sorsfordító tetteket. Nem a személy számít, hanem a személyiség
latbavetése, csupa heroikus emlék, amely be van ivódva korok
és évszázadok tudatába: íme, ezekhez kell mérnünk Széchenyi
életművét, s egyszersmind tragikumának méreteit is. („írd azt,
ki a pusztán népét vezérli..." és jönnek a többiek.)
Ujabb aspektus következik, elindítva megint egy bibliai
képpel: a nemzet „szinte már kővé meredten Csak hátra néze,
mint Lóth asszonya". Ki az, aki a kőszobrot életre tudja
kelteni, élővé tudja varázsolni? „Ő szól. . .", és figyeljük meg:
„Szól ú j r a . . . " „harmadszor is s z ó l . . . " , s a kővévált nemzet
életrekel. A hármas számot, a háromszori ismétlést nemcsak a
„hármas piramid", a Hitel, Világ és Stádium felemlítése
sugallja: aki bűvös szóval holtat életre tud kelteni, mégpedig
úgy, hogy szavát háromszor emeli föl egymás után, egyre
fokozódó hatással, az megint csak felsőbbrendű lény, mágus,
bűvölő, aki valami csodakeltő hatalommal rendelkezik. A
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motívum valami emberfölöttit, csodást sugalmaz: „Ő az, ki
által lettünk és vagyunk" - s lassan eljutunk oda: már nem
tudjuk, a példázat kelti-e föl, növeli meg az inspirációt, vagy a
már szárnyat kapott inspiráció idézi föl bűvös hatalmával a
példázatokat?
A nagy feladat, amellyel a költőnek, túl az alkalmi megbízáson meg kellett birkóznia, nem volt kevés: a költeményen
áthúzódik a hivatott, a történelembe látó költő meg-megújuló
erőfeszítése, hogy belelásson ennek a nagy egyéniségnek a
titkába, hogy fel tudjon fogni minden hatást, minden energiát,
amely ebből a géniuszból kisugárzik. „Emléket, ó hazám, mit
adsz e sírra? " — kérdezi, s már újabb beállítás, újabb megközelítés jelentkezik. Most, erős költői áttételben a kézzelfogható, a nemzet javát gyarapító alkotások, a praktikum kézzelfogható vívmányai következnek, sorakoznak föl a lóversenytől
a Lánchídig: a civilizátor teremtő egyéniségének kezenyomai.
Ne mondjuk azt, hogy ezt már akkor is mind tudták: a költői
dikció megérezteti azt, hogy itt nem pusztán a modern értelemben vett civilizatorikus teljesítményekről van szó: aki ilyen
korszakalkotó tetteket tudott kezdeményezni és végrehajtani,
annak rokonait, szellemtársait ott kell keresnünk azok között,
akiket az emberiség őstörténetét, a civilizáció keletkezését
kutató tudomány és a népek köztudata kultúrhéroszoknak
nevez, akik valami prometheuszi nagy tett révén örökké érvényes vívmánnyal ajándékozták meg az emberiséget.
Széchenyi a magyarság kultúrhérosza, s a géniuszok, a mitikus
alakok sorsát abban is osztja - modern változatban —, hogy a
megnemértést, a szenvedést, a tragikumot kell érte elviselnie.
„Értünk hevült, miattunk megszakadt szív . . . " így emeli be
Széchenyit a mítoszok és ősi történeti dimenziók tragikus
hőseinek galériájába. Imént utaltam rá, hogyan igyekszik ezt a
szintet egyedi jelzésekkel is ébrentartani: a Bibliából Lóth
asszony, a felfoghatatlanul tomboló népirtó harc a „vérbősz
Kain", akik a harcban emberfölöttire vállalkoztak: a „napbanéző szárnyas Ikarok", - s aki előbb Macbeth-jóslatával egy
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nemzetet tudott életre kelteni, most meg nem fogadott intései
és a bukás előre-megérzése idején a legszenvedőbb jós, az „új
Kasszándra Trója lángjain". Az a néhány évtized, amelynek
szűk keretében Széchenyi élt és alkotott, így válik magasan az
apró politikai realitások fölött egy nemzet életének mitikus
arányú fejezetévé: „Ifjú, ez a kor Széchenyi kora" . . . s a
sírjára omló nemzet fölemelkedését is mitikus kép szuggerálja:
a Földanya érintésétől mindig új erőt merítő Anteuszé.
A vers keletkezéstörténetének nyilván egy fővonala van: a
költő egyre inkább Széchenyi géniuszának lenyűgöző hatása
alá kerül. Ahogy egyre inkább beleéli magát ebbe a varázslatba,
nemcsak személyes értékélményei támadnak föl: az életpálya
ívén átrepülve végig kell élnie azokat az évtizedeket is,
amelyeket ő maga Széchenyi korának nevez. A fölfedezések és
fölismerések során elindul még egy élményi folyamat Aranyban. Miután átélte mindazt, amit a közösségi élmény, a
magyarságélmény szintjén nemes indulatnak és hevületnek
nevezhetünk —, mindehhez kapcsolódva fölidéződnek saját
magyarságélményének válságai és megrendülései is. Ezen a
réven válik a költemény élményvilága kollektív érvényűvé s a
költő maga a kollektívum szószólójává. A vers végig a nemzeti
közösség nevében zeng és hömpölyög —, bár az affektív tartalom, az eszmei töltés és a művészi kivitel magasan a kollektívum élményi szintje fölött van: akik annak idején az akadémiai felolvasáson először hallották, azt hiszem, inkább csak
érezték, mint értették. A vers intenciója éppen az, hogy a
közösséget erre a szintre fölemelje.
A közösségi távlatot már a nagy költemény első sora megadja, s a költő maga annyira belehelyezkedik ebbe a keretbe,
hogy ismételt utalásokkal újra meg újra jelenlevővé teszi. A
megfelelő kulcsszavak átszövik a strófákat: haza, nemzet, nép,
— „a négy folyó és hármas bérc honában" — talán még emlékszünk rá, hogy a történelmi Magyarország címere az, amelyen
át a költő a szabadságreményekre emlékeztet . . . „örvendj e
népen, mely soha így még nem volt a tiéd". - „Egy nemzeté,
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im, e hálás adó." És hogy ebből a közösségből senkit nem zár,
nem zárhat ki, hadd utaljunk a nagy óda eddig alig figyelembe
vett versszakára:
Ám hadd üvöltsön a számum viharja,
Dőljön nyugatról a sivár homok,
A bujdosók előtt el nem takarja
Melyet ti megjelöltök, a nyomot.

A „számum" és a „homok" képzete természetes invencióval
bomlik ki az „egekbe nyúló hármas piramid" folytatásaképpen. S talán a „bujdosók" kilétén sem kell olyan igen a
fejünket törni, ha egy korábbi strófára visszagondolunk:
Szétszórt bolyongók a vész idején . . .

A megtalált közösség, a közösségi tudat fölébredése természetesen nemcsak külső kerete a versnek, nemcsak stabil,
merev szituáció. Ahogy a költő ebbe a távlatba belehelyezkedik, fel kell idéznie és át kell élnie azt is, hogy ennek a
közösségnek az élete évtizedeken, évszázadokon át súlyos
válságokon ment keresztül: véges-végig ott lebeg a nemzethalál,
sőt még a nemzeti öngyilkosság sejtelme is: a beteg magyarság,
amelynek az anyaföld már csak sírt adott, — a Világos utáni
nagy éjszaka, ,»melynek nyugalma egy álarcozott halál". A
vezérszavak itt is felbukkannak. Az élet és halál közti lebegés,
ez a nyomasztó sorsérzés az, amely Arany Széchenyi-élményében háttér gyanánt még talán most is ott nyugtalankodik.
A vers érzelmi skálájának tehát távlatokat kell átfognia,
eszmeileg is. A kezdeti nagy kérdéstől (Élünk-e hát mi? ) a
holttetem-nemzet, a kővé merevedett nemzet, a romlásban
gyönyört találó nemzet, a nagy bukás után
„álarcozott
halál" nyugalma: halál és élet, tragikus múlt és kétséges jelen,
csüggedés és hit végleteiből a Széchenyi-élmény szárnyain kell
fölemelkedni az élet és a hit diadaláig. A költői intenció az,
hogy a nemzet necsak átélje a gyászt, hanem megküzdjön a
3 Irodalomtörténet 84/1

34

Barta János

gyászban a hitért, a halálból a föltámadásért és öröklétért, a
géniusz megdicsőüléséből merítsen a nemzet nevében és a
nemzet számára reményt és hitet az életre. „Nem volt remény
már, csak emlékezet" — hangzik az elején, hogy a feloldásban
ellenkezőre forduljon :
Reménnyé váljon az emlékezet.

Abba, ahogy Arany ezt a gyászt s magát a Széchenyiélményt oly ihletetten tudta magáévá tenni, még beleszólt egy
nagy ráébredés, egy nagy ábránd vagy lehetőség, amely ott
lappanghatott már a fogantatás első fázisaiban, s talán döntő
szerepe lehetett a gátlások legyőzésében is. Arany már első
nyilatkozatában „nemzeti gyász"-ról beszél : még nincs messze
az „oldott kéve" rémképe, de ezt a mostani hullámot ki kell
és ki lehet aknázni, a benne rejlő energiáknak minél nagyobb
visszhangot kell adni. Az ébredezésnek már az előző évben
voltak jelei: a Kazinczy-ünneplések, a protestáns pátens elleni
tiltakozások, az új európai helyzet és a Habsburg-birodalom
válsága nyomán forrongóvá lett a magyar közhangulat. Ennek
is közre kellett játszania abban, hogy Arany fásultsága oldódjon, s hogy megérezze a nagy alkalmat: itt az idő arra, hogy
egyet lépjünk tovább, s a felbuzdult, de még dezorganizált
nemzetet, az egykori „oldott kévét" egységének, reményeinek,
erejének tudatára ébresszük, hogy a zajló-zavaros várakozásokból egy központba tömörítve a jog és a hit szilárdsága
szülessen meg, egyelőre még csak a költészet hatalmas akkordjaiban.
Mintha most érlelődne meg Aranynak és politikus barátainak nagy álma: a magas eszményektől és céloktól, az összetartozás rendíthetetlen tudatától áthatott, végre integrált,
összeforrott nemzet —, úgy, ahogy azt az utolsó versszakok
himnikus lendülete előlegezi. Ha innen nézve mérlegeljük a
verset, ama hónapok hazai és birodalmi légkörébe állítva, vitathatatlan politikai tettet, legalábbis politikai gesztust kell benne

Arany

Széchenyi-ódája

35

látnunk, még akkor is, ha az Akadémia talán nem ezt várta, s
amit mégis a tombolva ünneplő hallgatóknak meg kellett
érezniük. Az emlékülést október 13-án tartották - , egy hét
múlva megjelent az októberi diploma. Vulgarizálás volna
valami erőltetett kapcsolatot nyomozni —, de Arany versében
mégiscsak ott lüktet a remélt fordulatot megelőző nagy
nemzeti várakozás atmoszférája: akaratlanul és szándéktalanul
is: a fordulat előjátéka.
Visszatérve az Akadémiára: Arany fölkérését külsőleges és
nyomatékosabbnak minősíthető szempontok egyaránt indokolhatták. A költő maga is akadémikus, nem régen lett azzá,
mint láttuk, úgy érzi, hogy ezt most illik megszolgálni (ez az a
bizonyos „morális kényszer"), de a vezető politikusok, irodalmárok, az Akadémia nagyjai mint költőt is becsülték, az élők
között talán a legnagyobbnak tartották, kihez fordultak
volna? Mégis lehetett ebben a választásban valami magasabb
célszerűség is: a föladat: Széchenyi méltatása csak Aranytípusú egyeniséget tudott igazán megmozgatni. Innen nézve
meg kell értenünk Arany húzódozását és tiltakozását: ő
nagyon jól megérezte, miről van szó; tudta, hogy a költői
feladat megoldásához latba kell vetnie, mozgósítania kell nemcsak művészi kvalitásait (viszonylag még a könnyebb oldal),
hanem egész műveltségét, mitikus és történelmi képzetvilágát
és dimenzióit —, s mindezeken túl és mindezek fölött: emberi
egyéniségének, nemes érzületeinek minden gazdagságát és
mélységét.
Talán ez az utóbbi volt a legalapvetőbb: Széchenyit csak
egy Arany-típusú egyéniség tudta igazán felfogni és megérteni:
olyan valaki, aki vele a jellemet, a személyiséget illetően
affinitásban van. Akár érezték a megbízók, akár nem: Arany az
az egyéniség volt, aki a Széchenyi-tüneményre valóban és egyetemesen rezonálni tudott, akiben megvoltak azok a lelki diszpozíciók, amelyek ennek az emberfölötti embernek és életművének felismeréséhez és megértéséhez szükségesek voltak,
akiben a maga méretei szerint ugyanazon értékélmények és
3*
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tendenciák éltek, mint Széchenyiben. Ahogy Arany a feladathoz készülődik, ha lassan is, de egyre inkább Széchenyi
egyéniségének bűvkörébe kerül, egyre mélyebbre tud szállni, s
az a bizonyos affinitás egyre elevenebbé válik: a magyarsághoz,
a „faj "-hoz való elemi erejű kötődés, az aggódás a nemzet
sorsáért, a válságérzet és a kínzó felelősségtudat; - emberileg
az affektív és morális értékskála legfelsőbb szintjéhez való
igazodás, a morális elkötelezettségnek vallásos szintre való
emelése —, de az önmagát marcangoló kétely, a hivatástudat
állandó válságai is. Az Akadémia illetékesei akarva-akaratlan
megtalálták a nagy történelmi személyiséghez a nagy költőt, a
rokon szellemet. A versben két géniusz találkozásának vagyunk
szemtanúi. Ezt a páratlan találkozást fejezi ki Lévay Józsefnek,
a költőtársnak méltatása: „Magasan szárnyaló klasszikus óda,
melyben a legnagyobb magyar dicsőítése, az emlékező nemzet
méltósága s a költő szellemfönsége oly magasztos, együttes
kifejezésre jut."
Ez a „szellemfönség" a kulcsa az egész versnek. Mint láttuk,
Aranynál az átélőképesség nagyon nehezen mozdult meg, de
ahogy egyre inkább a nagy halottnak és életművének szuggesztiója alá került, annál erősebben mozdultak meg saját
mélységei is. Legmélyebb értékélményei, a maga emberi és erkölcsi szubsztanciájának legmélyebb elemei törnek felszínre,
hogy éltessék a verset. A tragikum és a gyász átélése valami
szent megdöbbenést, megilletődést, hódoló áhítatot kelt föl
benne, — ez válik a költemény uralkodó tónusává. Ilyen varázslatba csak az tud kerülni, akinek az emberi mivoltát
ugyanazon értékélmények determinálják, amelyek a példaképből sugároznak.
A nagy találkozásnak és fölemelkedésnek még egy eddig is
észrevett, de kellőképpen nem méltatott folyománya van:
minden megelőző kételyt és gátoltságot legyőzve meg tudja
mozgatni Arany művészi erejének és képességeinek minden
ágazatát. „E nagy nemzeti gyász nagyobb, mintsem szóval ki
volna mondható." És mégis lehetővé válik a lehetetlen: ki tud-
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ta mondani a kimondhatatlant. Pedig majd később, lánya halálakor tapasztaljuk, hogy a nagy fájdalomra inkább elnémulással
tud reagálni. Valóban Goethe, Tasso szavait kell idéznünk:
„Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein
Gott zu sagen, was ich leide." Néhány majdnem magától
értetődő körülményt elég csak röviden szóba hozni. Amikor a
zsilipek fölszakadnak, nem volt nehéz Aranynak, a strukturáló
költőnek a műfaji kereteket és a kompozíciót megtalálni: sikeres invenció a versforma: a nyolcsoros, nagy átfogó erejű keresztrímes strófák, amelyek a stanza felé hajolnak; az ő révükön tudja a vers követni az élmény ívelését, fordulatait, lassú,
széles, ünnepélyes hömpölygését, amire példát talán nem is
kell idézni: minden szak külön ki van kerekítve, és mégis csak
egy láncszeme az egésznek.
Talán nem várt, meglepő folyománya a találkozásnak:
megmozgatja Arany nyelvalkotó erejét, nyelvi fantáziáját - ,
éppen a legyőzött gátak miatt szokatlan intenzitással. Az alkalom, a vállalt feladat diktálta azt is, hogy a dikciónak a költői
nyelv legmagasabb szintjén kell mozognia, nemcsak szókincsben, hanem mondatformákban, a hangvétel és a magatartás
változataiban is. Ez az igény még nyomatékosabban jelentkezett akkor, amikor Széchenyi alakja, mint láttuk, történelmi
héroszból valóságos mitikus-vallásos tüneménnyé magasodik. A
vers kialakulásának nagy, talán döntő lépése lehetett az, amikor Arany megtalálta és folyamatosan realizálni tudta a lírai
„zöngelem"-nek, ennek az átvitt értelemben zeneinek is
mondható lelki megrendülésnek azt a szintjét, a hanghordozásnak azt a színezetét és fokozatát, amely nyelvbe átültetve
nemcsak gondolatot, értelmet hordoz, hanem zenét és illúziót,
művészi valótlan valóságot is. A vers tónusát, ha szabad ezzel a
kifejezéssel élnem, valami különleges lebegtetés jellemzi: teremt egy hangulati közeget, amely a konkrét tényektől még
nem szakadt el, de már mélyebb húrok, mélyebb érzelmi
áramlatok, megemelt művészi perspektívák hordozására
is képes.
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így kívánja ezt meg az alkalomhoz illő költői magatartás is:
a közösségi költőnek valósággal a történelem fölött kell lebegnie: ami ebben a történelemben reális, kézzelfogható, közeli és
empirikus, azt nem nevezi meg közvetlenül, hanfcm átemeli a
dikciónak magasabb, indirekt, költőibb szintjére. Az ilyen
megemelésnek legbeszédesebb példái azok a passzusok,
amelyek a kultúr-hérosz nagy teljesítményeit varázsolják elénk.
A Nemzeti Kaszinó ezen a nyelvi-szemléleti szinten lehet
„eszmeváltó díszes kör", s így lehet az induló lóversenyekről
mondani: „Ha büszke méned edzi habzó pálya" — itt amúgy is
megakadhat szemünk és fülünk a bravúros képzet-átvitelen: a
„habzó pálya" mesterien érzékelteti a száguldás, az erőkifejtés
tüneteit. „Corvin agg vára" egy darab történelem, s mellette
Pest: ha ez Budának „bizton ölelve nyújt hű kezet", a költői
kéznyújtás gesztusa mögött a Lánchíd képzete lappang. S a
magyarosodó Pest: „Az édes honni szót selypíti nyelve" — még
csak selypíti, de már tanulja: a magyar szóra kapó derék svábokról a költői reminiszcenciaként ható megfogalmazás révén
akár Kazinczyig visszamerülhet képzeletünk. És az események
krónikásai magyarázhatják nekem, hogy a 3. versszak („Immár
az ég, ah, oly hideg korábban") az 1860 elején enyhülni kezdő
politikai nyomásra vonatkozik: többet mond és mélyebbről
jön, valódi átélést és megilletődést sugall az, ahogy Arany ezt
érzékelteti: „Kilebbent a tavasz lehellete" - „Életre pezsdült a
kór sivatag" - „Lassú folyót önérzelem dagaszta, Büszkén rohant le a szilaj patak" - ezek az igék, ezek a jelzők, ezek a
szókapcsolások most pattannak elő, hitelesebben minden
gondolatnál: a tavasz képei szívják teljesen magukba a történelmi jelentéstartalmat.
A most idézett példák már jelzik ennek a nyelvi fantáziának
egy további, rejtettebb varázsát. Hogy — mint már mondtam —
ennek az ódának a nyelv, főként a szókincs legfelsőbb szintjén
kell mozognia, azt nem volna nehéz a versből kiszedegetett
terjedelmes szójegyzékkel igazolni. Ha ezt Arany mereven,
következetesen, fantáziátlanul végigviszi, fenyeget az elvont
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idealizálás, a szép és megható, de üres tömjénezés. Még egy
csöpp stilromantika is beszivároghat így: az ékesgetés, a pátosz,
a vers hatóelemeinek a nyelv szintjére való lokalizálása diszkréten ott lappang egy-egy ünnepélyes fordulatban. A művészet
abban van, hogy Arany a nyelvi szinten az ellensúlyt is meg
tudja teremteni. Tartja az alapvető ódai szintet, de belesző
egy-egy konkretizáló, érzékies, szinte materiális elemet: szót,
fordulatot, önmagában kevésbé költőinek tetsző vaskosságot
is, amely aztán a kifejezés energiáját is magába tudja sűríteni.
Mindjárt az intonációban: ma már észre se vesszük, hogy a
„nyilallott" mennyire prózai jelenség, az „átvonaglás" is, — s
ilyen elemek másutt is ott búnak az ódai áradásban:
Mely minket a kétségbe buktatott . . .
A nagy omladék on . . .
Lőn új idő, a régi visszacsökkent . . .
Hogyan viselte súlyos nyavalyád . . .

A Tisza „prüsszögve hordott fékje", a közjó felé „lejtő"
„szellem, anyag, honszeretet, önérdek", „rakjuk e tüzet", a
Számum „üvöltő vihar"-ja, egy-egy szórványosan megjelenő
ilyen szó élővé, megfoghatóvá, közelivé teszi a költő megindultságát.
Kimondani a kimondhatatlant: a nyelvi fantázia újabb eszközt ad Arany kezébe: az egyedi, újszerű, expresszív erejű
szókapcsolásokat :
Önnön hangjától visszadöbbene . . .
Kilebbent a tavasz lehellete . . .
Olcsó időnek hasztalan soka . . .
Gyászról, halálról szív-lesujtva szólt az . . .
Mert élni, hogyha nem fajulva-tengés . . .
Már is tüzénél szent lángra hevültünk . . .
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A „vezérnyom", az „intő jós-ajak", a „vérbősz Kain" - a
nyelvi elemeknek ez a szokatlan, merész kezelése, ha csak sejtelemszerűen is, arra a költőre vall, aki Shakespeare drámai
dikcióját tudta kongeniálisan magyarra átültetni.
Egy-két kebel fájt még a múltba vissza . . .
Széchenyi hírét, a lángész csodáit
Ragyogja minden, távol és k ö z e l . . .

Az utolsó példa külön is tanulságos és visszamutat az előzőkre is. Tárgyatlan ige tárgyasként használva - ez a kifejezés
energiáját növeli - , mások meg az emocionális tömörítés,
koncentráció szolgálatában állnak. Mindezek az elemek szépen
simulnak bele az ódai zöngelembe, s jelzik azt is, hogy ez a
zöngelem nem egynemű, nem egy szálat fűz tovább, hanem
bonyolult lelki impulzusok összejátszásából született meg.
Említettem már, hogy az ódai alapállás szinte szükségszerűen diktálja a retorikus elemeket. A példatár elég bőséges:
A hosszú, téli, fásult d e r m e d é s . . .
Ha célra küzdve, nagy, nemes, dicsőre
így összehat kezünk, szivünk, agyunk . . .
Munkálni, hatni, küzdeni vágy a t e s t . . .
Reményben gazdag, tettben szapora . . .
Hosszú, nehéz, sötét lőn akkor éjünk . . .
Óhajt, remél, hisz és imádkozik . . .
Van abban élni hit, jog és erő,
(a nagy vers zárósora).

Az ismétlődésekben, fokozásokban, kontraszt-hatásokban a
nyelvi fantázia új oldalát kell látnunk: meg kell éreznünk mögöttük a halmozó tendenciát, a kifejezésre-törekvés marokszorítását, amely komplex nyelvi elemeket fog össze egy többszólamú érzésfolyamat osztatlan érvényesítésére. Ami egyébként
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„formula", hagyományos képlet volna, az így telik meg költői
erővel.
Az elmondottakat mérlegelve, meg kell éreznünk, amit eddig is vallottunk, hogy a Széchenyi-óda kivételes nagy teljesítménye a lírikus Aranynak. Egyet kell értenünk Voinovichcsal: „Magasabbra Arany tulajdon géniusza sem szárnyalt."
Tanulságos példa az alkotáslélektan számára is: a költői erő és
az emberi nagyság diadala csüggedésen és gátlásokon, a költészet és a történelem géniuszának páratlan, magasszintű találkozása. De ehhez Arany János kellett: olyan személyiség és
olyan költő, akinek lélekben, műveltségben és művészetben
volt mit napfényre hozni, mozgósítani önmagából, s akinek az
erejéből mégis telt egy nagy föladat tökéletes megoldására.

NAGY

ANDRÁS

„NÉPBEN - NEMZETBEN"
VAGY .ALANYBAN - ÁLLÍTMÁNYBAN"?
V Á Z L A T AZ 1 9 8 2 - E S É V M A G Y A R R E G É N Y E I R Ő L

1. Elöljáróban: a megközelítés hozzávetőlegességéről
I

Ujabbkori irodalomtörténetünk szembeötlő jelensége a
műnemek társadalmi, alkotói, befogadói rangjának változása,
új összegzések létrejötte, évszázados beidegződések lassú elsorvadása, megszűnése.
Ha az elemzésre választott esztendő regénytermésére vetünk
egy pillantást - s itt máris szembeötlőek a korlátok: az idő
határoltsága, a publikálás és első kiadás ténye, a műfajhoz és
nyelvterülethez kötöttség —, a művek esztétikai értékeitől a
gondolatkísérlet kedvéért eltekintve is érzékelhetjük, hogy a
terjedelmesebb prózaepikában műfaj, téma és generáció: „lélek" és „forma" kezd egymásra találni - jelentősebb és jelentéktelenebb művek létrehozásával —, s ezt az irodalomtörténeti
idillt a közönség pártoló figyelme kíséri. A jelenség önmagában
is említésre érdemes, a művek értékének méregetése nélkül - egyébként a magabiztos hangsúlyokkal dolgozó értekezőt a regények hatástörténetükkel, utóéletükkel leckéztethetnék meg.
így tehát itt következő dolgozatunkban az utókor könyörületére apellálva törekszünk valamiféle „extenzív totalitás"-ra,
nem egyes művek, hanem közös vonások kiemelésére, a könyvek sorában azonosaknak tűnő jelenségek szemléltetésére, egy-egy szemszög kínálta áttekintésre — melynek során el kell
tekintenünk a művek befogadásának folyamatától, az írói
szándéktól, ahogy eltekintünk a filológiai szempontoktól is:
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évek óta kész, de csak 1982-ben publikált műveket egy kalap
alá vonva az éppen megírtakkal. Nem törekszünk bibliografikus vagy szociologikus reprezentativitásra sem — tanulmányunk végén ott a könyvjegyzék —, s nem nyújtunk a terjedelmekkel arányos recenzió-sorozatot sem, érték-méricskélésekkel, közvetlen esztétikai ítélkezésekkel.
Pedig a regényirodalomnak nyugodalmas esztendeje volt az
1982-es: nem született Termelési regény, korábban megjelent
már Az Ikszek, nem élt már a Jézus menyasszonya írója - de
még nem jelent meg Bereményi Géza vagy Komis Mihály új
regénye, s pusztán a folyóiratközlések által mind magasabbra
csigázott várakozás utalhatott arra, hogy készül az újabb kori
magyar irodalom egyik legjelentősebb teljesítménye: Nádas
Péter prózaepikája. Szenzációk nélküli év volt ez, afféle „erőgyűjtő", „beérő"; jellegzetes hiányokkal, általánosítható tendenciákkal és úgynevezett gazdag választékkal: virágozzék —
majdnem — minden virág.
Sokféle hangnemben szólt a magyar regényirodalom kórusa
ebben az esztendőben — sokfélében és sokféleképpen. Állandó
szólamnak tűnt a történelmi regények összhangzata (ha komoly belső különbségek adódtak is Gasparovich László és Erdődy János, Szentmihályi Szabó Péter és Hunyady József,
vagy éppen Dobai Péter művei között); s a memoár és a „félmúlt" metaforikus feldolgozásainak kínálkozó változataival
gazdagodtak az e századi események regénykrónikái is (tárgy,
poétika és stílus határolta el azonban még a memoárok között
is Hosszú Ferenc vagy Méhes György könyvét Kálmán Mártáétól vagy Gerend Lászlóétól — míg a fikciók olyan változatokat kínáltak, mint amilyen Kolozsvári Grandpierre Emilé vagy
Grendel Lajosé, Holdosi Józsefé vagy Illés Sándoré, Rácz Olivéré vagy Duba Gyuláé, Jékely Zoltáné vagy Berkesi Andrásé). A legváltozatosabb szólam kétségtelenül a közelmúlt és a
jelen, poétikai próbálkozásokban is gazdag, szemléletében is
sokféle összhangzata volt. Esterházy Péter és Berkovits
György, Horváth Péter és Bereményi Benő András, Csaplár
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Vilmos és P. Lengyel József, Fábián László és Bisztray Ádám
munkája az ellentmondásosaknak tűnő ábrázolási hagyományok feloldásának lehetőségeit kínálta — bár „kíséretként" jelen volt az ábrázolás szokásrendjét nem megkérdőjelező alkotások kórusa (ezek között is számottevő különbségekkel Karinthy Ferenc és Fejes Endre, Tandori Dezső és Czakó Gábor,
Kertész Ákos és Lakatos Menyhért művei között — ha viszonylagos egység jellemezte is a többiek: Nemere István,
Szőnyi Sándor, Sajó András, Bogáti Péter, Fazekas László,
Gyárfás Miklós, Dobó Piroska, Mensáros Zoltán, Sásdi Sándor,
Lőrincz L. László, Nádudvari Anna, Szinnyei Júlia és mások
regényeit).
Tanulmányunk tüzetes olvasója azonban már ezen a ponton
megtorpanhat: hogyan keveredhetnek össze az elemzésnek
ebben a leíró szakaszában a feldolgozott tárgy jellemzői az
időszempontokkal (tárgyként, illetve az ábrázolás összetevőjeként), s a poétikai nézőpont az értékelemzésével? Felmerülhet az esztétikai bíráskodás igénye, de az írói méltóság védelmezői is kiáshatják csatabárdjaikat, látván, hogy vizsgálat és
elemzések holtágaiba terelgetjük a regények tajtékzó, élő folyamát. Mert ezzel eljutottunk dolgozatunk módszerbeli paradoxonához: átfordítható-e az elemzés egyetlen síkjába egy regény négy-öt-hat dimenziója?

2. Néhány poétikai szempont
Arra a kérdésre, hogy vannak-e a regénynek poétikai meghatározottságai, kettős válasz kínálkozik: egyrészt a regényműfaj általános „formátlanságának", formálatlanságának, monumentalitásának, távolságtartásának, tér-idő távlatának és totalitásának történetileg kialakult jellemzői, másrészt — s az
előbbi jellegzetességekhez kapcsolódva — a konkrét elemzések
válasza, amelyből kitűnhet, hogy létezik-e olyan egységes, közös „grammatika", amely a formamozzanatok értelmi elren-
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dezésére képes, s amely egyes műveken túl is általánosítható,
így az elemzés első lépéseként az alkotásokból ki kell emelnünk szerves alkotóelemeik egy részét, hogy elszigetelhessük a továbbiakban elemzendő — tárgytól, a sokszor elválaszthatatlan idő-problémáktól, az értékelő viszony meghatározta stíluskérdésektől stb. Kíváncsiságunk elsősorban arra irányul,
hogy a választott művek, a meghatározott idő, műfaj és tér
„laboratóriumi"-kutatói, de mechanikus összhangzatán túl
egységesek-e poétikai eljárásaikban, illetve miféle azonosságok
olvashatók ki a többféle ábrázolói viszonyból. A poétikai eljárások sokszor ugyanis a legkésőbb vagy legkevésbé tudatosodnak a szerzők gyakorlatában, máskor viszont éppen rendkívüli tudatossággal őriznek „megszüntetett" konvenció-rendszereket, vagy teremtenek újakat - lévén a konvenció ebben az
esetben a regényírás, a művészi megnyilatkozás elengedhetetlen feltétele.
így kerülhet például vizsgálódásunk előterébe az a kompozícióbeli arány, amely — leegyszerűsítéssel — a regény eseményei és a regény szövege közötti változásban a művek egyéb,
ugyancsak jelentéshordozó rétegeinek egyenrangúsodására
utal. Dobai kalandregényének, Esterházy bevezetésének, Csaplár előtanulmányának olvasója arról győződhet meg ugyanis,
hogy a hagyományos történésen, eseménymeneten túl szinte
bármelyik jelentésréteg rendezőerejű lehet, hogy az ábrázolás
elemei között nem létezik változtathatatlan sorrend, s az alkotóelemek hangsúly-eltolódásai még a látszólag puszta történetmondásra teremtett memoárirodalomban is jelen vannak:
Hosszú Ferenc visszaemlékezésében a szemlélet és az ábrázolói
viszony rajza az események elé lép — szemben például az élet
fordulatait az értékrend sokféle változásában tükröző, regényes emlékiratot író Kálmán Mártával.
De pillantsunk csak a narrátor mind kevésbé ítélkező, s
mindinkább „belekeveredő" helyzetére, vagy a valóságos kauzalitást mind átláthatatlanabb okozatokkal felcserélő, illetve a
regényirodalomban helyettesítő „epikai kauzalitásra", keres-
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sünk csak példákat az anekdotázás megváltozott szerepére, az
eseménymenet elvontságára-metaforikusságára, vagy a memoár, szociográfia, dokumentum, esszé, publicisztika és a regény műfaji határainak elmosódására — hasonló átrétegződésekkel találkozunk, értékrend-alakulásokkal és a konkrét művekben az alkotó visszavonulás vagy „előremenekülés" alázatos, büszke, szégyenkező gesztusaival. Tegyük hozzá azonban
— és hangsúlyainkat bizonyosan önkéntelenül is befolyásolja
majd —, hogy a puszta ábrázolói eljárás nem szavatolja a minőséget, de még — bizonyos művelődéstörténeti ismeretek birtokában — az újszerűséget sem, s az a tény, hogy a népszerű
műfajok alkotóelemei közé leszálló esztétikai vívmányok elveszítik jelentésüket — illetve jelentéstöbbletüket —, bizonyosan
nem a vívmányokat minősíti. A kérdés azonban megfordítható:
a népszerű alkotások eljárásmódjainak felemelkedése a művészi
szövegkörnyezetbe olyan rétegzettséget teremt, amely egyszerre tágítja az értelmezési tartományt, s növeli a feltételezhető befogadók körét - egyben esztétikai találékonyságra
is utal.
Ha áttekintésünket a kompozíció vizsgálatával kezdjük,
akkor itt arra az elbeszélői nézőpontra vagyunk kíváncsiak,
amely a legmaradéktalanabbul hordozza az ábrázolásmód sajátosságait, s egységet teremt — a sokszor széthúzó — rétegek,
formamozzanatok között; egyszerűsítve és metaforával: nevezője a tárgy és értékrend számlálójának a regény sokismeretlenes képletében.
Sajátos és jellegzetes típus az úgynevezett „omamentális"
kompozíció, amely Fábián regényének része: a szélütött öregember leszűkült tér- és időbirtokát csak a végtelenbe nyitott
tudat-fantázia-nosztalgia-asszociáció folyamának sodrása tágíthatja — valóságosan is folyamképpen: elemeinek fel- és lebukkanásával, örvénylésekkel, átformálódásokkal és lírai közvetlenséggel. Másféle ornamentika a Berkovits-regény (az első
és utolsó mondat azonossága folytán) „végtelenített" magnóbeszélgetéseinek szerkezete: a „spontán áradásában" rögzített
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párbeszéd önmagában is dialógus-sorozatokat tartalmaz, s így
két ember viszonyán belül a beszélgetőpár lebontott viszonyhálózatát rejti, valamint elhelyezkedésüket a társadalmi elvárások és események — mint „bevágott" és „felragasztott" dokumentumok — többé-kevésbé kikristályosodott rendjében. Az
ornamentikán belül azonban - és a műfajok közötti határok
fellazulására példaképpen - az arcképekkel, betoldásokkal,
felidézett eseménytörténettel valamiféle ,,kollázs"-szerkezet is
érvényesül; ez egyébként más művekben formáló rangra emelkedik. Ugyanez a kettősség: a tudatfolyam és a (más összetevőjű) „montázs" egyidejű alkalmazása teremt feszültséget
P. Lengyel regényének szerkezetén belül, vagy költői hangsúlyokkal ellenpontozza az eseménymenet kisszerűségét Bisztray
kisregényeiben.
A kompozíció a főszereplője Csaplár regényének — mégpedig az adott művön túlmutató, de paradox módon az ábrázoláson is kívülrekedő „nagykompozíció" (erre utal a cím:Előtanulmányok a Szép epikus korszakunk című regényhez), így a
formáló erejűvé váló utalás révén a mű minduntalan korszaknyi
szélességű értelmezési tartományt sejtet, mozgó szerkezetként
tágítja-szűkíti a képzettársítások és ezekhez fűződő értelmezések teremtette szemantikai játékteret. A töredék-szerűség, a
történések kivehetetlensége és lábjegyzetekbe szorulása, a szituációk valószerűtlen kiterjedése - mindez csak a Játhatatlan
remekmű": a nagykompozíció sejtetett szövegkörnyezetében
válik értelmezhetővé; ebben a formájában tehát a befogadó
játszótársi újraalkotására épít.
Esterházy kisregényeiben a szemantikai meghatározottságok áthágásával, újak teremtésével, ezek megkérdőjelezésével
történő felfelé mozgás, a „beszéd kimozdítása" kínál hasonló
spirális alakzatot a kompozíció számára is. A Daisy eseményektől elvonatkoztató, jelképekben, visszacsatolásokban
gazdag, szövevényes regényszövete, akárcsak az Ágnes kitapinthatóbb történés-váza a jelentések sokszorozódásával, ennek alkotóerejével gazdagodik. Egyenrangú, alárendelhetetlen
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összetevővé válik tehát a stílus és a szerepjátszás változataival
együtt, a reflexiókba felszívódott valósággal — melynek csak
része lehet a hagyományos történés — és a nyelvi stilizációkkal,
melyek ábrázolói rangra emelkednek, oda tehát, ahol ez
az
„esszéisztikusmemoárszerűsítettpszeudorománformáció"
egyszerre teremtheti meg a regény felszabadulását a nem irodalmi funkciók alól (annak tekintve tehát a puszta eseményrajzot is), s egyszerre — és ezáltal — kérdőjelezi meg a hagyományos ábrázolhatóságot is: mindazt, ami az „alany-állítmány" szerkezetén túlmutat. Nem ornamentika ez, mert minden mozzanatában alkotó módon érvényesül a jelentéssokszorozódás, ám nem puszta „kollázs" sem, mivel a beszéd elmozdításának ténye az asszociációk—memóriaszeletek—fantáziatöredékek—epizódok jelentéshálózatát a befogadói magatartás és
képességek szerint gazdagítja. így tehát a kompozíció sem az
átfogó poétikai nézőpont helyén, hanem a jelentéshalmazok
belső viszonyhálójában lelhető meg - ez pedig esztétikai vívmány is egyben.
A kompozíció efféle eltávolodása hagyományos szerepétől
(koordináló funkciójától) — ha nem terjed is a jelentésalakítás
mélységéig — Czakó „meséjében" is érzékelhető: az eseményrajz a közlésmód és a modalitás mögött másodlagossá válik:
nem az ábrázolás tárgya, hanem a tárgyhoz fűződő viszony,
illetve ennek rétegzettsége, tükröztetettsége, töredékessége,
átláthatatlansága kerül abba a metaforikus „nevezőbe",
amellyel a poétikai nézőpontot jeleztük. Mind több regényben
érzékelhető egyébként az a folyamat, ahogy a tárgy megragadhatatlansága folytán csak a rá irányuló tekintet határolható
körül, s „ábrázolható". Horváth Péter regénykompozíciójának
távolságteremtés-sorozata hasonló leíró viszonyt sejtet, ha
őnála a felnövekedés „Bildungsroman"-jában jut hely is a beépített dokumentumoknak, képzettársításoknak, melyekkel
montázsai éles dramatikai-szemantikai feszültséget teremtenek
- ezeket azonban mind a távlat-váltások, mind a viszony egészének felismerten korlátozott érvényessége újra és újra kilen-
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díti a hagyományos regénykompozíció határai közül. Bereményi Benő epikusi alapállása viszont éppen maga a kilendülés: az
új értékrenddel, normával való találkozás nyomán elsősorban
szemléleti önvizsgálatra kényszerül, melynek következményeként kettős ívet komponál: egy hagyományosabb, eseményrajzos-önéletíró-narratív szövegegységet és emellett - itt
Grendel Lajoséval azonos poétikai kísérletképpen - egy időben visszafelé lépegető, töredékhalmazokat hordozó ellentét
sorozatot, ám a regényben a kettő viszonya is ábrázolandó
tárggyá változik, a kompozíció részét alkotó önreflexióként
(ez utóbbi egyébként Grendelnél rétegzettebb, ironikusabb és
szélesebb alapú áttekintésként jelenik meg).
A regények további része inkább hagyományos, történetileg
kialakult regényépítési eljárást, illetve poétikai nézőpontot választott, noha a tükrözések sorozata, egy téma körülírása, vagy
éppen a kompozíció ironizálása gyakori volt, sejtetve a kialakult ábrázolói viszony érvényességének korlátozottságát, válságát. A fiktív levél, az események és indítékok utólagos rajza
uralta például Karinthy Budapesti ősz című regényét: fikció és
valóság montírozásával — vagy Dobó művét: a levélben rögzített ítéletek körülírásával. Dobai történeti adalékokból építkező kalandregénye, Holdosi a társadalom pereméről induló
pikareszk-regénye vagy Bogáti tudományos-fantasztikus Robinsonádja és Kolozsvári Grandpierre töredékes családregénye
a kompozíció választásában utalt a műfaj-változatok archetípusaira — ahogy Kertész krónikási fordulatai a kisszerű eseménymenetet ellenpontozták a hangvétel méltóságteljességével: az azonos háromszög-képlet többféle „beszorzásával", a
középpontban álló emberi magatartás üzenetének hamis megfejtésével.
Paradox módon, nemcsak teljes terjedelmében, hanem
egyes töredékeiben is több alkotásban érvényesült a nagyregény alkotásának elve, mégpedig mind történelmi, mind társadalmi meghatározottságok között. Hunyady, Erdődy ábrázolói
extenzitása Gasparovich vagy Szentmihályi Szabó történeti
4 Irodalomtörténet 84/1
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műveinek intenzitásával szembesült, míg a kortársi társadalmi
fikció közegében Duba, Rácz vagy Berkesi nagyszabású — és a
szatírától a bűnügyig többféle ábrázolói nézőpontból megrajzolt - prózaepikája ellenpontozta Jékely, Lakatos vagy Gyárfás kisebb lélegzetű munkáit.
A hagyományos regényírói „kánon" részleges felülvizsgálata
feszítette szét például Karinthy mítosz-parafrázisának (X utolsó kalandja) epikai határait, s lett a röpirat, a krimi, az útikönyv és a napló darabjainak „kollázsa", míg Fejesnél a jelképes-balladás elemekkel váltakozó, forgatókönyv-egységekkel
ötvözött regényszövet teremtett volna új ábrázolói erőteret.
Tandori bűnügyi történetében ugyanakkor éppen a vállalt
„nem művészi" műfaj követelte kompozícióbeli meghatározottságok nyertek új jelentést a nyelvi és logikai rétegzettségből adódó értelmezési gazdagodás során.
Ezek a jelenségek azonban már a műfaj történetileg rögzült
határainak fellazulására, elmosódására utalnak, s ez egyként
adódhat a belső összetartó erők gyengüléséből, érvénytelenségük felismeréséből és az ábrázolói viszony megrendüléséből —
vagy pedig egyéb műfajok „regényesedéséből": elsősorban a
memoár, a szociográfia, a publicisztika saját törvényszerűségeinek kialakulatlansága, vagy a tárggyal kapcsolatos felismert,
szűkös érvényessége folytári. Az év regényei között igen sok
tartalmazott a fikciók láncolatába font történelmi dokumentumot (Dobai, Karinthy, Szentmihályi, Hunyady), ahogy a kiindulásukban nem-fiktív memoárok fikció-, illetve regényszerű-epikai elemei is szaporodtak (Hosszú, Kálmán, Méhes,
Gerend). Szép számmal tűnnek fel publicisztikus elemek a
kortárs társadalomrajz fikciói között (Karinthy Xenodiké-regényének elméleti eszmefuttatásaiban, Fejes retorikus beékeléseiben, Berkovits mindent rögzítő magnókazettáin, Berkesi
indítékokat kínáló fejtegetéseiben), illetve néprajzi elemek
nyernek epikai meghatározottságot (elsősorban a cigányság világának ábrázolásához kapcsolódva Holdosi és Lakatos műveiben, de a századforduló idején élő zsidóság lélekrajzának ré-
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szeként Kálmán visszaemlékezésében, vagy a parasztság viszonyrendszerének ábrázolása mellett, például Sásdi regényében).
Az építőelemmé váló patográfiai leírás az elbeszélés törvényszerűségein túl már elméleti, pontosabban elvonatkoztató
készségre utalt (Jávor regényének megőrülő alezredesében, illetve Fazekas rákos hősnőjének emberi széthullásában), míg
másik végletként, a fikció érvényességének túlhajtásaként került előtérbe a meseszerűség, a megragadhatatlan összefüggésrendszer, a balladás, költői prózaépítés szemléletalakító ereje
(Czakó ironikus meséjében, Fejes bűnügyi allegóriájában,
Holdosi — nem történelmi hitelességű - karriertörténetében).
Míg tehát a hagyományok elégtelenségét egyfelől a műfaji
határok fellazulásával, illetve a regénykompozíció alaptípusainak megkérdőjelezésével, továbbfejlesztésével, újraépítésével
viaskodó művek érzékeltetik, ismételten utalni kell arra a regényépítési eljárásra, amely az ábrázolás alapvető konvencióját:
magát a nyelvet állítja előtérbe. A nyelvtani és jelölésbeli
(szemantikai) szükségszerűségeket kérdésessé téve bontja elemeire és rendezi újra az ábrázolás mozzanatait, egyszersmind
az értelmezési lehetőségekkel a nyelvfilozófiai határokig tágítja
az ábrázolhatóság válságának mozgásterét. (Ez legerősebben
Esterházy, kisebb mértékben Tandon, Czakó műveiben érzékelhető.)
A poétikai áttekintés során utalni kell arra a — valós vagy
elvont — szereplővé, hőssé, főhőssé váló nézőpontra is, amely
narrátorként helyezkedik az ábrázoláson túl sokszor az eseménymenetbe is: ítélkezve, szemléltetve vagy belekeveredve, a
távolságtartás vagy közvetlen megnyilatkozás sokféle változatát kínálva.
Sajátos jelenség, hogy még a viszonylag hagyományos utakat járó prózaírók között is mindinkább előtérbe kerül az a
narrátor, aki a maga (többnyire ironikus) távolságtartásával
arra a hézagra vagy vákuumra kíván utalni, amely az ábrázolót
elválasztja ábrázolása tárgyától. Kertész regényének szarkasz4*
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tikus krónikása szinte a szereplőkkel egyenrangú közvetlenséggel, de álnaiv kritikával szemléli és értelmezi a főhős
candide-i hevületét — bukásában szükségszerűséget, „tárgyszerű" leírásában elmarasztalást sejtet. Másik végletként: Lakatos regényében a kezdetben csak szemlélődő narrátor feladja
a maga távolságtartását, az ábrázolástól a cselekvés felé indul,
műve mindinkább saját tetteinek és indítékainak rajza lesz — a
rendkívüli közvetlenség nyomán áttevődik a kritika is: az ábrázoltak egészéről azok egy részére, a „Gegenspieler"-ekre. Ez
a szemléleti retorika Fejes regényében konkrét belehelyezkedés nélkül, a leíró szemszög állandó és közvetlen elkötelezettségének érzékeltetésévé változik, így „szűrve meg" magát a
valóságot is. Ugyanez a közvetlenség jellemzi — másokéi között
- Berkesi, Nemere vagy Szinnyei szemléletét is, regényeik
narrációjában tehát a távolság nem szemléleti alapú, nem érvényesül az ábrázolás egészében, hanem annak csak alárendelt
eszköze. Ez a bírálat a hasonló helyzetből ábrázoló Holdosi
regényében akár az egyes szám első személyben megnyilatkozó
főhőst is sújthatja, anélkül természetesen, hogy tetteitől távolságot keresne. (Ezeknek a feloldatlanságoknak többnyire káros
esztétikai következményei is vannak.)
A távolságtartás hiánya, a magabiztos ábrázoló (és koordináló) szemszög egyértelműsége a véghelyzetekre visszaemlékező memoárokban talán szükségszerű (Gerend, Kálmán, Méhes
írásai, s Hosszú művének a háború közeledtét ábrázoló második fele is ide sorolható), ám hasonlóképpen jelenik meg a
történelmi regények többségében (Hunyady, Erdődy, illetve
Szentmihályi Szabó művében — bár az utóbbinál maga Szent
Gellért is narrátorrá változik), Dobai és Gasparovich regénye
itt ellenpéldákat kínál: az előbbinél a hagyományos krónikási
modort minduntalan kikezdi a gondolat- és képzettársítások
teremtette belső távolságtartás, vagy a tettek értelmetlenségét
szemlélő, ironikus higgadtság - Gasparovich viszont már a tettek megszűrésében, illetve az ábrázolás „helyzetgyakorlatá-
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ban" saját iróniáját, groteszk látásmódját érvényesíti - a valóságrajz hasonlóan „eltorzult" realitásának vonzásában.
A további regényekben a narrator, illetve a narráció kínálta
távolságtartás rendkívül gazdag választékával találkozunk:
Karinthy Xenodiké-regényének főhőse a regény utolsó mondatával többezer éves életét végzi be. P. Lengyel művében az
elbeszélő megkettőződik akárcsak, át- és feltételesebben Bereményi Benő alkotásában. Esterházy regényében a narráció is
szereppé változik, mégpedig egy stilizáció-lehetőséggé a sok
közül, melynek érvényessége korlátozott, tartalma minduntalan megkérdőjelezett, s a reflexió-láncolatok között (melynek
része a főhős Péter neve, kövérsége, „keletfranciasága", „lektorijelentésfogalmazványírói" állása stb.) hiába keressük a
rendteremtő erejű, mozdulatlan nézőpontot, a minduntalan
elmozdított szemszögek a hagyományos eseményrajz fogalmának használhatatlanságára utalnak.
Hasonló elmozdulás eredetét mutatja be Horváth Péter a
felnövekedés értékválságaiból következő szemléleti bizonytalanság nyomán, míg a koordinálás hiányát állapotként jáija
körül Csaplár Vilmos; vagy — szélesebb alapozottsággal, s a
groteszk történetszemlélet következményeit viselve — Grendel
Lajos.
Egyéb regényekben természetesen zavartalanul érvényesülhet a mindentudó, a vallomásos vagy álnaiv narrátori szemlélet
is, ahogy a részleges vagy teljes irónia is összefér azzal az ábrázolói alapállással, amely nem érzi korlátozottnak az általa belátható cselekvési-indítékbeli tartományokat, s a maga értékrendjét rá meri vetíteni azokra a tettekre, sőt: történelmi fordulatokra, amelyeknek szemtanúja vagy résztvevője volt. Ez a
magabiztosság azonban a szemlélet válságának ellenpontjaként
mindinkább teret veszít, s felismervén korlátozottságát, a maga
teljesség-igényével a közelebbi vagy távolabbi múlt díszletei
közé vonul vissza.
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3.Az ábrázolás tárgyai
Amikor az eddigiekben az ábrázolás alanyát vettük szemügyre, s ennek révén azt az ábrázolói viszonyrendszert vizsgáltuk, amelyet a regényírás 1982-re alakított, követett és meghaladni próbált, nemigen tudtuk megkerülni azt a kérdést,
hogy az írói tekintet voltaképpen mire is szegeződött, nemigen
lehetett különválasztani az ábrázolás alanyát a tárgyától — még
ha tagadásában is: a hagyomány (vagy az ábrázolhatóság)
megkérdőjelezésével kérdésessé vált az a valóság is, amelyet
elmúlt évszázadok realistái oly nyugodt egyértelműséggel tükröztek. És ahogy a poétikai áttekintés során nem tudtuk a
„hogyan" kérdésétől a „mit" kérdését elválasztani, az epika
tárgyának megközelítésekor ugyanígy előlegezzük részben az
idő, részben az értékrend elemzésének szempontjait. Tegyük
hozzá, hogy jelentős elvonatkoztatásra vállalkozunk az elemzésnek ebben a fázisában — ám ez mégsem idegen a regény
meghatározottságától: a „miről szól", „mit dolgoz fel", „mivel
foglalkozik" a prózaepika befogadásának mindeddig elsődleges
— ha lassanként idejétmúlt — kérdései maradtak, s mindaddig
azok is maradnak, míg a műnem alakulásának törvényszerűségei értelmetlenné nem teszik ezt a megközelítést, a valóságábrázolás történetileg kialakult sajátosságának meghaladásával.
„Közmegegyezésesnek" tűnik az a viszony ugyanis, amelyet
a regényírók saját tárgyaikhoz kialakítottak — legalábbis a
Szép epikus korszakunk című regényhez írott előtanulmányok
szerzője — ironizáltan, ezt sejteti. Ugyanakkor Csaplár könyvének a Háttérrajzok vagy Kutatási hősök című fejezeteiben a
történelem folyamata és „ésszerűsége" abszurdumok kiismerhetetlen sorozataként lép elő, a reflexiók és meto-krónikák
hitelességét pedig csupán valamiféle sejtetett, rendteremtő erejű történet kezdi ki, amely az apró epizódok mögött lapul, de
egyelőre — vagy talán lényegénél fogva: mindörökké - megragadhatatlan. Grendel Lajos a felvidéki kisváros rendkívül
konkrét környezetében, annak megélt történelmi tapasztalata-
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ival és politikai fordulatoknak nevezett abszurdumaival hasonlóképpen megfoghatatlannak tekinti azt a történetfilozófiai
törvényszerűséget, amely legalább a víziók valóságának és a
realitás fantasztikumának elhatárolásában segítségére lenne. A
felborult idő- és megzavart értékrendű, erőtér- és pólusváltások
miatt töltését és hatalmát vesztett — s ennyiben metaforikus —
kisváros ábrázolásában tehát a megjelenítés hagyományait éppen ez az átalakult — hagyományos eszközökkel, racionálisan
átláthatatlan — valóság kezdi ki.
A történetfilozófiai meghatározottságok apálya idején el
lehet indulni ellenkező irányból is: Berkovits elemenként,
tény-darabonként; interjúk, újságcikkek, párthatározatok,
rendőri hírek, pletykák, tanulmányok konkrétumaiként szedi
össze a valóságnak azokat a töredékeit, amelyekből — egy
szakmunkás „kiemelésének", társadalmi mobilitásának eseményén keresztül — mégiscsak rekonstruálni tudja azt az eseménysort, a mögötte levő magatartást, illetve azt a lelki-társadalmi-történelmi töltést és fejlődést, amely főhősét, Gäbest
mozgatja. A regény másik hőse mindennek egyidejű értelmezésére is vállalkozik ( - mondta Gabes - magyarázta Gy. Bence),
valamiféle eligazodásra tehát azok között a fordulópontok
között, amelyek az utóbbi évek-évtizedek magyar társadalmát
mikro- és makroszinten egyaránt megmozgatták. Hasonló
megismerő logika vezérli regényében az önmagát vizsgáló
P. Lengyelt is, aki azonban — részben kisebbségi helyzetéből,
részben tárgyválasztásából adódóan — a tengerparton meztelenül napozó emberek jelképes strandján tekint végig család-,
nemzetiségi- és kapcsolattörténeteken, hogy a több szinten
megélt csapdahelyzetet filozófiai paradoxonok segítségével írja
le, s ezáltal „oldja fel". Ezek az ellentmondások azonban
semmiféle történeti logikának nem analógiái, legfeljebb annak
egyes véghelyzeteit képesek megvilágítani: akár tragikus, akár
ironikus vagy éppen komikus töltéssel. Akárcsak a Gasparovich által bemutatott történelmi kelepcék — az első világháború vége és az azt követő forradalmak hatalomváltásainak vállá-
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si-etnikai—eszmei zűrzavarában, vagy a Horthy-proklamáció
idején a németekkel harcba keveredő magyar csapategység öngyilkos kitartásában — tragikus iróniával utalnak ugyanarra a
kétségbeesett érték- és identitás-keresésre, sorsszerűnek tűnő
történelmi ellentmondás-sorozatra, amely „nemzeti fátumként" - más korban és másféle erkölcsi alapállással — Dobai
hőseit is halálba kergeti, ha a méltóság elégtételével is. Dobai
regényében azonban a paradoxonok helyére valamiféle — történetfilozófiainak is, metaforikusnak is tekinthető — gigászi
action gratuite lép, amely eszmei apály idején mégiscsak a
hinni akarás fel tétlenségére utal: az itáliai magyar légió szervezkedése, hazatérése és öngyilkos gerillaháborúja, majd szükségszerű felmorzsolódása egy korlátozott érvényességű, irigylendően áttekinthető történelmi-politikai meggyőződést helyez
— egy évtizeddel később — teljesen megváltozott erőtérbe.
Az elvi csapdák, feloldhatatlan ellentmondások és felismerten érvénytelenné váló történetfilozófiai alapelvek uralta valóságábrázolás következményeképpen nem csak a közmegegyezés szűnhet meg tehát, de kérdésessé válik az a „realitás",
amelynek ábrázolói feltétele mindeddig áttekinthetősége, logikai modellálhatósága volt. Noha a regények többsége nem
ismeri még ezt a válságot, s a bűnbeesés előtti boldogság állapotában ábrázol, mégis ki kell emelni — mint a válságra legfogékonyabbakat, s így az ellentmondást tudatosítókat — a
„bűnbeesett" műveket. így például Czakó meséje még választott műfajának törvényszerűségeit ironizáltan követve, egyszerűsített rajzaiban, dekoratív hőseiben és azok gyermekien
egyértelmű tetteiben utalhat a hiányzó egységre és logikára a
mese világán túl is — egyszerre előlegezve, érzékeltetve a válságot és kitérve előle — Esterházy azonban már abból a tényből
indul ki, hogy a valóság nyelvileg megfogalmazhatatlanná,
illetve a létező konvenciórendszeren belül leírhatatlanná vált —
ennyiben eltűnt. Ezért kell „elmozdítania a beszédet", hogy
meghódíthasson olyan új szemantikai tartományokat, amelyek
valamiféle új ábrázolói viszonyt rejtegetnek; míg stilizálással,

Az 1982-es év regényeiről

57

képzettársításokkal, idézőjeles „dokumentumokkal", sajátosan
közvetlen párbeszédekkel magát a „történést" — következetesen kezelve az ellentmondást — az események feletti síkba
vetíti, elemeit nem hagyományos ok-okozati sorként rendeli
egymás mellé, epizódjait reflexiókkal ellenpontozza vagy helyettesíti, s ezzel a kompozíció síkjait, jelentésrétegeit egyenrangú alkotóelemeknek tekintve keresi az ábrázolhatatlanság
ábrázolhatóságának megoldását. A regényben: esztétikai teljesítményként is.
Efféle gyökeres ábrázolói magatartásváltozással más művekben nem találkozhatunk, a megkérdőjelezések legfeljebb az
érintett valóságdarab ábrázolásának szemléletváltását követelik, ennek során pedig szükségképpen erre a valóságdarabra,
ennek teljes terjedelmére, esetleg homályban maradt szerkezetére vetül fény — vagy éppen arra a szemszögre, amelyből hitelesebb kép nyílik, s nem a kettő közötti erőtérre, vonzásra,
kölcsönviszonyra. De hiszen ezzel a megközelítéssel adekvát a
„miről szól" kérdése is.
Az ábrázolói „kánon" változatlansága folytán éles kontraszt
a történelmi műveké: az Erdődy által életre keltett Velence, a
Hunyady megrajzolta Kőszeg éppen az egykor rendkívül formabontó tradíciók: a romantikus történelmi regény nyomán
„kanonizálják" annak törvényszerűségeit, s legfeljebb allegóriaként tartalmazzák jelenünk válságait: az előbbi műben a politikai intrikák és a kompromisszum előtti utolsó nagy polgárháború összeesküvései, az utóbbiban az etnikai-politikai erőviszonyok és a történelmi fátum ellentmondása utalhat a jelenből szemlélődő íróra. Szentmihályi Szabó azonban a tények
sajátos logikájú újraköltésével már nem pusztán történelmi,
hanem szellemi-lelki folyamat megrajzolására törekszik, mégpedig egy nemzeti és történelmi válságpillanatban tekinti át
hatalom és ideológia kölcsönös feltételezettségét, s ezen belül
az ideológus szereplehetőségeit — mindezt pedig a történelmi
hagyományok által megkötött eseménymeneten belül, s a re-
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gény nagy részében éppen az elmélet emberének vívódásain keresztül.
A Szent Gellért életét és Kőszeg vívását követő évszázadok
története azonban — egészen Dobai regényének 1858-as időpontjáig — hiányzik az elmúlt év regényeinek tárgyai közül, s
ezt talán az magyarázza, hogy a fennmaradó munkák szinte
kivétel nélkül a 20. század hazai történelmi kataklizmáiból: a
második világháborúból és 1956-ból építik fel világukat; illetve
— elő- és utótörténetként — a harmincas és ötvenes évek eseményeit költik újra. A hősök tehát ezek közül a történelmi
kulisszák közül indulnak, vagy ide térnek meg, s noha még
mindig érezhetők tisztázatlanságok és feloldhatatlan ellentmondások, mégis érzékelhető, hogy a legélesebb történelmi
fordulópontok pólusai milyen erős vonzást gyakorolnak a mai
prózaepika tárgylehetőségeire.
Ebből a szempontból is árulkodó az emlékiratok szemlélete:
elsősorban az etnikai (vagy ezen belül: diszkriminált) kisebbség
emlékezik: a felvidéki Hosszú, az erdélyi Méhes vagy a zsidótörvények sújtotta Gerend, Kálmán. Míg például Hosszú
visszaemlékezésének jelentős fejezetei a letűnő patriarchális világ keretei között kibomló kamaszkori idillt ábrázolják — az
ironikus-stilizált szemlélet azonnal érvényét veszti, mihelyt a
történelmi események nyomán megmerevednek az értékrendek. Itt is — akárcsak Méhes könyvében - a politikai és szerelmi zűrzavarok, a szellemi és anyagi megingások egymást
erősítő folyamata teremti meg az emlékezésnek azt a sajátos
ritmusát, amit a személyiség belső rendjéből kivetített értékrend hitelesíthet. Méhes könyvében már a történelem fordulataié a főszerep, amely megszüntet minden meghittségét és
stilizációt, mint aminek véghelyzetek ábrázolása során nincs
helye, és érvényét veszti. Véghelyzet Gerendé és Kálmáné is: az
előbbi a deportálás és a megsemmisítő tábor tizenegy hónapjára visszatekintve keresi a viselkedésrajzokból kikövetkeztethető magatartásváltozatok törvényszerűségeit és így a közösség
sorsát is meghatározó általánosságát, míg Kálmán az azóta el-
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telt idő erkölcsi, eszmei és etnikai válságaival és ezek analóg
élethelyzeteivel veti össze a megbélyegzettség éveit. Az ő azonosulás-válsága mind előtörténetének, mind jelenének díszletei
között az emlékekhez, s ezeken keresztül egyben egy közösség
sorsához, történelméhez fűződő viszony válsága - melynek
feloldatlansága egyelőre szembeszegül még a belső, szubjektív
emancipációnak is.
A társadalomból történő kirekesztés véghelyzetének másféle feloldását kínálja — a fikció keretein belül — Holdosi, a
háború előtti falu ábrázolásában: kisregényének lumpen cigányhősei ugyanolyan lendülettel indulnak a züllés felé, mint a
hívogató és erkölcstelen hatalom birtoklásának irányába, s a
mesei-romantikus-tragikus események menete igazi „realizmussal" utal az egyenrangúsodás lehetetlenségére, mégoly végletes
kilengések és „lehetőségek" közepette is.
A kisebbségi sors történelmi lehetőségei, illetve ábrázolásának szemléleti változatai bukkannak fel Rácz és Duba regényeiben: az előbbi a sokszor eltorzuló irónia metaforáival, távolságtartással megjelenített zsáneralakjaival és társadalmon
kívüli hőseivel az elkerülhetetlen végzete révén is jelképes kisvárosban — az utóbbi a háborút követő évek megrázkódtatásainak ábrázolásában a fikció és valóság keveredésével: áttelepítésekkel, szövetkezetesítésekkel, törvénytelenségekkel; a hazai
és magyarországi viszonyok kettős erőterében, így a kisebbségi
népcsoport viselte immanens felelősség kiélezett döntéshelyzeteiben.
Népességcsoport és erkölcsi felelősség kérdése áll Illés regényének előterében is (bár éppen a bánáti svábok és a vesztes
háború kapcsán), mely az etnikai-eszmei zűrzavart a háborúvég
értékkollíziójára vetíti, majd meggyőződés és hovatartozás dilemmájára utalva követi nyugatra a vereség utáni sorsokat és
ezeket alakító értékrend-változásokat. Ezt az átalakulást ragadja meg Sásdi egy parasztlány fejlődéstörténetében: de mint
társadalmi felemelkedés és az én-azonosság kivívásának szempontjából termékeny pillanatot — szemben a korábbi évtizedek
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érzelmi-erkölcsi káoszával, kényszerű, rohamos és egyetemes
hanyatlásával.
A történelem tragikus paradoxonai a saját sorsalakítás lehetőségeinek elillanásában is tükröződik: Jávor regényhősének, a
gyötrött, gyötrő és gyötrődő alezredesnek nincs racionális
kiútja az embertelenség csapdahelyzeteiből - ez pedig a könyv
tanúsága szerint egylehetőségű folytatása annak az állandósuló
válságnak, amely a történelmi Magyarország széttépése után a
történelmi osztály tagjainak egyetlen közege, élettere maradt.
A megtébolyodásra ítéltetett katonatiszt sorsa végzetes lendülettel utal ugyanarra az élethelyzetre, amely — tágasabb történelmi folyamatban - az ironikus-szenvtelen módon megrajzolt
Kolozsvári-hősöket is fogva tartja, nem csupán egy háború, de
egy zűrzavaros béke és egy végletes megrázkódtatásokkal épülő
társadalom újszerű viszonyai között. Kolozsvári családregénytöredékekből felépülő, távoli motívumokkal is gazdálkodó
románca - az erotika ornamenseivel és a lazán összefűzött
adomákkal — már egyértelműen, s a történelmi osztály hanyatlásán túlmutató érvénnyel utal arra a felbillent értékrendre, amely az épülés bűvöletében, de értékelvonások és értékrombolások sorozatán keresztül legitimálná önmagát. A háború utáni esztendő közel azonos értékválságának érzete és hasonló ábrázolói alapállása Jékelyé is: a fülledt erdélyi kisváros
groteszk figurái annak lesznek kénytelen tanúi, ahogy tartalmukat veszítik öröknek hitt normák, amelyek számukra
azonban érvénytelenségükben is megfellebbezhetetlenek — ám
így csak tragédiát okozhatnak. Ez azonban nem az ironizáltan
megrajzolt, s groteszk idillbe csúszó háromszög-történet; s nem
is a felelőtlen kamasz-románc következménye, hanem a kisvárosi botrány felkavarta erkölcsi normák mélyén mindeddig zavartalanul megbúvó, ám most felszínre törő évszázados hazugságoké.
A regények kórusából azonban nem ennek a világnak az
erkölcstelensége vagy értékválsága, s tragikus paradoxonokat
feloldani nem tudó bűnös moccanatlansága hangzik ki, hanem
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a ragyogó utópiák bűvöletében épülő új társadalomé, amely
azonban történelmi epizódokon, folyamatokon és tragédiákon
keresztül válik az ábrázolás tárgyává, s a morális távolságon túl
úgy jelenik meg, mint szocialista újkorunk kísértő középkora.
Ha Kolozsvári vagy Jékely regényében a kiszolgáltatottság a
saját sorsnak pusztán egy szemléleti lehetősége vagy fejezete
volt — Lőrincz, Horváth, Bereményi Benő vagy Fábián regényében, az ötvenes évek konkrét történelmi körülményei között maga a sors válik a kiszolgáltatottság szinonimájává — az
ellenkezőjét hirdető demagógia közepette. Horváth Péter gyerekhősének metaforikus kálváriajárása intézetek, otthonok és
emberi kapcsolatok stációi között, Bereményi Benő emlékezésének tragikus családtörténete, Fábián öregemberének kitörölhetetlen hatású törvénytelen meghurcolása, vagy Lőrincz
kuláklány-főszereplőjének sikeres, s a társadalom szemforgatására alapozó személyiségcseréje ugyanazokat a hasadásokat
építi a hősök fejlődésrajzába, amelyeket történetírásunk is határokként jelölt meg: 1945, 1948, 1953 és 1956 törésvonalait.
Szinte mindegyik regény eseménymenete kirajzolható az időegységek belső töltésének ismeretében — s ha rezonanciájuk
különbözik is, párhuzamosságuk szükségképpen azonos. Elkülönül ugyan az intézeti gyerek, a kitelepített család, a kuláknak
gyalázott paraszt vagy a rettegő és árván maradt parasztlány
sorsvonala az események végén — mégis közös és egyértelmű az
ábrázolói elutasítás, a puszta elemeiben, közegében is megrendítő történés, melyek révén ismeretlen „mélyvilág" tárul fel,
egy egész fénylő eszmerendszer sötét háttereként.
Szinte valamennyi regényben — mely ennek a korszaknak a
jellegéről tudósít - központi helyen tűnik fel 1956 rajza, jelenünk előtörténetének részeként mint a gyerek-, kamasz- vagy
felnőttkor meghatározó élménye, melyben utoljára esett egybe
személyes és történelmi indulat, válság és bukás. Karinthy regénye, a Budapesti ősz fikciót és díszleteket is keres ugyan a
konkrét, krónikás eseményrajz számára — nők közötti vívódás,
emigráció, apagyilkosság - , de már címében is kettős ellentétre
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utal : egyfelől a pályán belüli ellentmondásra (a Budapesti tavasz ábrándjának tagadására), másfelől pedig az évszakok
szimbolikáján keresztül egy monumentális illúzió hervadására
mutat. Karinthy tehát történelmi eseménymenetet és dokumentumokat is kínál, s ez a közvetlen „realizmus" válik éppen
a jelképes időpont elszámolatlanságának, toposz-szerűségének
következtében — tehát a „kontextus" hatására — regényszerűen gazdaggá, rétegzetté, valóságos főszereplővé; szemben az író
teremtette hősökkel és ezek életének eseményeivel.
Ezt a súlyos hasadást a magánsors eseményei és a történelmi
pillanatok között maga a történelem hozta létre tehát, a hangsúlyok áthelyezésével, a választások leszűkítésével — egyszersmind a múlt tudatosításának mind árnyaltabb lehetőségeivel is.
Ezek után talán nem véletlen, hogy a hetvenes-nyolcvanas
évek valóságát ábrázoló regények kezött csupán egyetlen, etnikai nagyközösségben, annak sorsában, kollektivitásában
gondolkodó „termelési regény" maradt: Lakatos Menyhérté, a
téglagyárat építő cigányok ironikus-tragikus krónikájaként. Itt
azonban a társadalmi rangra emelkedett és hatalmi érvényű
előítéletek, s az össznépi „gründolás" légköre közötti ellentmondás, feszültség miatt maga a középpontba állított munka
nem lehet több, mint vágy, ürügy, metafora — amelynek révén
a rendkívül konkrét események már kezdettől fogva egyetemes
jelentéstöbbletet nyernek, ez pedig a kezdő- és zárószituáció
látszólagos azonossága mögé a tragikus történelmi tanulság évszázadok óta változatlan ítéletét vetíti.
Ez a lefojtott feszültségeket őrző, megsokszorozó moccanatlanság lehet Kertész regényének modellje is: a nagy dogmarendszerekből lepárolt utópiák nem csak mint etikai abszurdumok és társas kapcsolatok képtelen lehetőségei jelennek meg
a szocialista „superman" reformista módon elképzelt, átalakított magánéletében (szabad párválasztással és újraválasztással,
szexuális egyenrangúsággal, teljesértékű szolidaritással), de ezt
minduntalan kikezdik a szokásnormák, hagyományok, a létező
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megkülönböztetések, ellentétek és diszkriminációk, s nem
utolsósorban maguk az elevenen ható dogmarendszerek — így
a bárgyú humanizmus és a rafinált embertelenség választási
lehetőségeivel a saját gyakorlatában szembesülő főhős-Candide
még csak kertjének művelésébe sem menekülhet: az egyetlen
visszautat az általa méltán elvetett, léha és hazug társadalmi
normával való azonosulás kínálja és jelenti (messze tűnt már a
hatvanas évek végének akár öngyilkosságba torkolló, „makrai"
heroizmusa).
A minden szinten és minden minőségben - a nagypolitikától a magánéletig - egyaránt érzékelhető társadalmi közmegegyezés, alku, kompromisszum Berkesi regényében történelmi
vívmányként jelenik meg, mely a társadalmi berendezkedés
állandó és haladó ellenőrzésére, javítására képes — Fejes művének tanúsága szerint pedig a polgárság hatalomvágyának új
álarca, melynek következtében feldúlják a kisvilágok édeni
provincializmusát, kirekesztik a „fényes szellők" mai letéteményeseit, s az ellenség disznóormánya feltúrja a Józsefváros
idilli kertecskéjét.
A létrejött társadalmi közmegegyezés születésének fájdalmait ábrázolja - anya és leánya történetében — Gyárfás: az új
értelmiség kialakulásával, tapasztalatainak határoltságával, hősi
elszánásaival, s a hatvanas években elfogadott kompromisszumaival. Ennek ellenpontjaként tűnik fel a nyolcvanas évekre
megcsömörlött, cinikussá váló, s elsősorban a lakásszerzés
„heroizmusával" példamutató értelmiségi — például Bisztray
munkáiban, vagy Nádudvari felemelkedő hősnőjének sorsában,
aki életformával, értékrenddel és a nagyvárosi viselkedés- és
magatartásváltozatok végleteivel találkozik az életteret kínáló
társbérletben. Ugyanakkor a társadalmilag-történelmileg megnyomorított emberi viszonyok vonnak el minden értéket
Mensáros regényének vagy Szőnyi kisregényeinek hőseiből —
akárcsak a Szinnyei által ábrázolt testvérek vágyaiból és tetteiből, akik anyjuk példáján keresztül egy előző nemzedék magatartásával, s egy igazán emberi élettel és értékrenddel kény-
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telenek szembesülni. Dobó Piroska és Fazekas László az eltorzult kapcsolatok újraalkotásának lehetőségére kérdez: tragédiákon innen és túl, az előbbi az asszonysors béklyóiban és az
értelmiségi pálya lehetőségeinek vonzásában, az utóbbi a nemiségnek és a halálnak alapértékekre utaló véghelyzeteiben —
meglehetős rezignációval, a történelem tanulságainak mélabús
elfogadásával.
A népszerű műfajok alkotói 1982-ben nem kínálták a fantáziában, az irracionalizmusban, az emberi véghelyzetekben
megrajzolható és meghosszabbítható, de a jelenben gyökerező
ellentmondásos folyamatok nagy változatosságát. Noha Tandori krimijének sajátos szereplehetőségei és nyelvi légköre az
indítékoknak és érveléseknek valamiféle szemantikai alapozottságú elméleti holdudvarát rajzolta fel, s ezzel a választott
műfaj korlátait jócskán megemelte - a többi szerző azonban inkább az ábrázolói kötöttségek lazítására használta fel a műfaj
megértőbb törvényeit. Bogáti vagy Nemere politikai-morális
üzenete hitvitázó indulattal hangzott ki a választott fantasztikus utópia, vagy svéd-dél-afrikai mese eseménymenetéből,míg
Karinthy szardíniai útinaplójában (Xenodiké-regényében) a
terrorista eszmerendszer, elsöprő érzékiség, mítosz, bűnügy és
emigrációs kérdéskör egymásra montírozása a szerkesztett információhalmaz kísérlete maradt.
Ez volt tehát az a valóság, amelyet az esztendő regényei
őriztek: rétegzett, történetileg meghatározott, s csak korlátozott viszonyrendszeren belül ábrázolható, szigorú konvenciókkal. Hitelességének eldöntését — bízzuk az utókor ítéletére.

4. Pillantás az idő metamorfózisaira
Dolgozatunkban három szempontból tekintjük át az idő
problémáját a nyolcvankettes év regényeiben: előbb az idő teremtette „epikai tér" szemszögéből — végső soron poétikai
elemként —, majd az időt, mint a tárgyválasztás részét vizsgál-
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juk — itt előző fejezetünk megközelítéséből indulunk ki —, s
végül az idő teremtette nemzedéki elhatárolódás érték-vonatkozásait vesszük szemügyre a regényekben — ennyiben pedig a
következő fejezet megközelítését előlegezzük.
Miért ne tekinthetnénk elemzéseinkben — klasszikusok
parafrázisával - az epikai időt a történet terének, melynek
arány-változatai ugyanolyan sokféle poétikai megformálásra,
mint történetszemléleti vagy: „eseményszemléleti" lehetőségre utalnak. Fábián emlékező regényhőse a minimálisra szűkült
időben, egyetlen pillanatban éli újra életének sorsfordulóit —
míg Csaplár egy korszak egészét látja és láttatná „szép epikus "-nak vagy - a keretekre történő utalást lefordítva nagytávlatúnak, befoghatónak, ábrázolhatónak, melynek előterében villannak fel az író által megrajzolt események elszigetelt időpillanatai. Léteznek azonban tágasabb végletek is: Bogáti regényhőse a katasztrófa utáni korszak egyetlen túlélőjének hiszi magát — az ő számára tehát lezárult az időszámítás, s
valamiféle „időn túli" létet kezd élni, ezzel szemben Karinthy
regényének Xenodikéje évezredes életét áldozza a számára átláthatatlan, eklektikus-heroikus eszmevilágú terrorizmus oltárán. Emberi léptékű, de hasonlóan irracionális időszemlélettel találkozunk Grendel regényében: a történelmi analógiák elsodorják az időhatárokat, a folyamatok iránya megismerhetetlenné válik, a fejlődés fogalma tehát kiüresedik, a múlt többé
nem lezárható, a jelen megragadhatatlan. A poétikai stilizáció
hasonlóképpen kérdőjelezi meg a hagyományos időszemléletet
Esterházy és Czakó regényében is — a szemszögváltás megrendíti az idő hagyományos helyzetét, bár ez egyelőre nem jár a
szinkronitás egyeduralmával, sem a lezárulások különböző
minőségű, spirális pályájának rajzával.
Az emlékezés és felidézés terének szabálytalan, nem egyenesvonalú felfejtésével, meghódításával kísérletezik Berkovits
sokdimenziójú — mert egyidőben sokféle időpillanatot egymásra vetítő — magnókazettáinak rögzítésével; s hasonló úton
indul el Kálmán, Hosszú: a gyerekkor-ifjúkor időtlenségének
S Irodalomtörténet 84/1
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érzékeltetésével — amellyel a történelmi fordulatokkal egybeeső felnövekedés szigorúan megrajzolt egyenesvonalú fejlődésívét állítja szembe.
A regények túlnyomó többsége a kialakult, lineáris időszemléleti konvenciók elfogadásával húzza meg az események
pályája mellett a telő idő vonalát: egyenesnek, átláthatónak,
előrehaladónak tüntetve fel. Noha Bereményi Benő egyetlen
kizökkent pillanatban kétféle epikai teret jár be — visszafelé
lépegetve az emlékekét és előrehaladva a közelmúlt szemléletfordító epizódját —, nála ugyanolyan tömörítő visszatekintéssel találkozunk, mint például Fejes öt napra zsúfolt eseménytörténetében, Gasparovich pár órás csatarajzában, Jávor néhány hetes stratégiai kalandjában vagy Szentmihályi emberöltőnyi „időterében". S itt ismét visszautalással kell megvilágítanunk az analógiákat: a hagyományos értelemben vett cselekmény vagy történés hagyományos időkezelést igényel, míg
ennek megzökkenése, a szemszögváltás, a megkérdőjelezés
szükségképpen lazítja fel a hagyományos időszemléletet is.
Szembeötlő ugyanakkor, ahogy az arányok érzékeltetik:
azokban a regényekben, amelyekben bizonytalanná válik az
úgynevezett „valóságtükröző" viszony, mégis gyakori a kialakult időszemlélet részleges elfogadása, alkalmazása - a felemás
szemléletváltás kiiktathatatlan feszültségével.
Következő kérdésünk arra keres választ, miféle múltat „teremtettek" maguknak a 82-es esztendő regényei: mi jellemezte
- a puszta tárgyválasztás időhöz kötöttségének szintjén - a
művek történelemképét; a jelenlegi helyzet legitimálására, történeti kritikájára vagy azonosság-keresésére a história mely pillanatai voltak a legalkalmasabbak. Hiszen — ismert ellentmondás — minden jelennek „más" múltja van, a metaforikus vagy
analogikus — esetleg allegorikus - visszautalásokon túl egy
korszak .jelleme" olvasható ki az eszményítve vagy elutasítva
megidézett múltból.
Szembeötlő jelenség tehát az elmúlt év regényei között a
tradicionális történelmi témák hiánya, illetve a feldolgozások
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népszerűbb regiszterbe szorulása, „popularizálódása". Noha
Szentmihályi Szabó a maga Szent Gellért-történetének értelmezési kísérletével, regénysorozatának tágabb kontextusával és
dokumentumokra épített, vízióvilágával kiegészített szövegével
tágabb aktualitású művet teremtett — szemléleti újításait
azonban nem rögzítették poétikaiak, így érvényességük szükségképpen korlátozott maradt. (Hasonlóképpen — szemléleti
újítás híján még leszűkültebben - Erdődy vagy Hunyady regényében.) Dobai kettős tükröt állított: részben a jelen, részben a negyvennyolcas hagyományokat többé-kevésbé töretlenül őrző nemzeti tudat elé - az 1858/59-es heroikus kalandorakciók látszólag szenvtelen újraidézésével egyszerre teremtette meg a forradalom (1848/49) paródiáját és sugallt nagykorú történetfilozófiai kételyt is, a történelem logikájának kiismerhetetlensége, a terrorizmus szubjektív jogosultsága és az
apró ésszerűségek során keresztül mogzó, nagy irracionalitás
szomorú feltárása folytán. Az igényelt, szükséges múltidézés
hasonló jelentéstöbblethez jutott Gasparovich kisregényeiben
is: 1918/19, illetve 1944. október 15. a frontvonalak és a „végek" alulnézetéből veszítették el minden olcsó pátoszukat,
hogy egyfelől az utak elágazására, a történelem csomópontjaira, a lehetőségek eljátszására utaljanak, másfelől pedig a működő és valóságos és könyörtelen logikára, annak működésére,
s tartalmi analógiáira.
A „végek" és a diaszpóra másféle történelmi periodicitása,
kényszerű távolságtartása és rezonanciája került előtérbe a
harmincas-negyvenes évek fordulóit és a háborút ábrázoló regények és emlékezések sorában: Grendel, Rácz, Duba, Hosszú,
Méhes — vagy a belső izoláció szemszögéből: Gerend, Kálmán
művében. A terület-visszacsatolások és a Horthy-proklamáció
törésvonalai többnyire meghatározó szerephez jutottak —
Gasparovich regényhősei a rádiószózat nyomán a németeket
támadták meg, Illés művének katonaszereplői a békét ünnepelték, Holdosi nyilas-cigány hőse pedig a hatalomátvételt. S a

s*
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hangsúlyok belső váltakozásai a történeti illúziók hatásmechanizmusára, szerkezetére utaltak.
A regényekben 1945 mellett mind jelentősebb fordulópontként jelent meg 1948 esztendeje is - Horváth Péter kisfiú-hőse ugyanúgy érzékeli az új hatalomátvételt, mint Lőrincz
regényének gazdalánya, Kolozsvári hazatelepülő, majd kitelepített családja, Bereményi Benő száműzött szülei, vagy a Jugoszláviából hazatelepülő Kálmán Márta. Feltűnő jelenség a
hangsúlyok egyöntetűsége, s a lehetőségek gazdagságának, a
választás szabadságának megszűnte fölött érzett és érzékeltetett történelmi fájdalom.
1956 centrális — centrifugális — élménye számszerűen, arányosan is, ábrázolási súlyát és gazdag dokumentumanyagát
tekintve is a legmeghatározóbb történelmi impulzusnak bizonyult az 1982-es év regényeiben. Karinthy Budapesti őszét
éppen ennek az októbernek az eseményrajza uralja, de a saját
sorsot láttató Bereményi Benő és Horváth Péter is — a maguk
gyerektudatával — fordulópontként kénytelenek megélni ezeket a heteket a társadalom egészét létében és eszméiben érintő
változások egyetemessége és feltétlensége miatt. Lőrincz hőseinek útja történelmi szükségszerűséggel vezetett a Nagybudapesti Munkástanács padsorai közé, de Kertész őszintén reménykedő regényhőse ugyanúgy megtalálja helyét a bizakodók
között, mint ahogy Csaplár - egyébként lábjegyzetbe szorított
- történelmi utalásai közül ezek az illúziók a főszövegbe sorolandók. Az emlékező Kálmán is szembenéz az ötvenhatos
eszményekkel és élményekkel, s a szétlőtt Budapesten indul
Gyárfás regényének cselekménye is, mely az ötvennyolcas politikai perekre és ítéletekre kitérve villantja fel a hatvanas évek
elején létrejövő kompromisszumban azt az újrakötött „társadalmi szerződést", amelynek következményeként megszülettek jelenlegi konszolidációnknak, sajátos társadalmi helyzetünknek feltételei. Az ötvenhatos válság alapvető és széles körű
elemzése még hiányzik ugyan, de maga a fordulópont ezekben
a művekben már nem puszta tény, díszlet, jelkép - hanem
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sugárzó jelentésű, lehetó'ségekben és választásokban gazdag,
tragikus történelmi pillanat.
Az említetlen regények többsége is tartalmaz történeti utalásokat vagy akár részegységeket is (Berkesi, Mensáros, Sásdi,
Fazekas, Sajó és mások), két munkát emelnénk ki azonban,
melyek előreutalásaikkal a jövendő lehetőség-világát, elszalasztható vagy kiaknázható jelentéshalmazát állítják ironikusan, tragikusan az ábrázolás középpontjába. A krónikaíró távolságtartásával „mesélő" Kertész a modern erkölcsi elveknek
elkötelezett Buriánban történelmi szarkazmussal mutatja be a
„korát megelőző" újító kisstílű bukását - , a magánélet fülledt
háromszög-dilemmájában, mely azonban a főhős kínálta feloldás-lehetőségekben a valóságos nemi és faji — tehát emberi —
egyenrangúság groteszk metaforája lehetne. Más oldalról, mint
a történelemtől, az évszázados mentalitástól és előítéletektől
szabadulni akaró, jövőre-orientált közösséget ábrázolja Lakatos
a téglagyárat építő cigányokat, akik azonban személyiségükben
megélt, működésükkel, munkájukkal kivívott egyenrangúsodásukat nem tudják összekapcsolni érdekeik szükségszerűen
korrupt érvényesítésével — ideáltipikus közösségük erkölcsileg
is idegen, így kettősen elszigetelt marad a jelenkor magyar valóságában.
Az idő kérdéskörét elemezve befejezésül szólni kell még
arról a diszjunkció-sorozatról, amely a regényekben ábrázolt
nemzedékeket egymástól elválasztja, s ami nem csak a történelmi meghatározottságok továbbélésére és újratermelődésére
utal, így ismétlődő konfliktus-lehetőségeket kínál és teremt, de
szinte egyöntetű nemzedéki határokat jelöl ki az értékválasztások körében is.
Az apák elleni lázadás Karinthynál egy megtévesztett, lelkifurdalásos és türelmetlen generáció gyilkos bosszúja, Kolozsvárinál egy tradíció kéjes megtörése, Kertésznél pedig - noha itt
az apák nemzedéke: az após elleni lázadásról van szó — tudatos
elhatárolódás a nemzetvesztő történelmi felelőtlenségtől. Kertész hőse, Burián azonban - egész nemzedékének, a mai ötve-
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neseknek „archetípusaként" döntése nyomán magára marad:
míg felmenőitől szándékosan és ideológiai alapon határolta el a
maga érték- és magatartásrendjét, a következő nemzedékben
azonban egyetlen gondolata sem talál visszhangra, történelmi
tapasztalatait illúziói torzító szemüvegén keresztül szemléli,
jelenét célelvű „amnéziával" és a változtatás pátoszával éli
meg, s a politikai tapasztalatok ellenére a valóságalakítás hamis
retorikájának foglya. A következő nemzedék — a mai harmincasok — azonban drágán fizették meg apáik illúzióit : Horváth
Péter, Bereményi Benő András egy eleve megnyomorított
nemzedéket láttat, amely felé legérzékenyebb és legkiszolgáltatottabb éveiben szigorú arcával fordult a történelemmel viaskodó, fiatal szocialista hatalom, az illúziók helyett csak lemondásban részesültek. A történelmi cselekvés rövidke illúzióját - 1956-ot - utólagosan is fizetik, s kompromittálódásuk
elmaradt ugyan, de eszményeikről lekéstek: a kompromiszszummal, mint egyetlen lehetőséggel találkoztak, s a végletek
vonzását kénytelen leküzdve most ennek értelmezésével, leírásával küzdenek.

5. Utalás értékrendre és értékszemléletre
Kirajzolható-e, akár csak elnagyoltan az esztendő több tucat regényéből a társadalmi tudat térképe: vízválasztóival, kerülőútjaival és fehér foltjaival; kiemelhető-e a regények akcióiból és azok indítékaiból az a motiváció- és értékrend, amelyet
hatékonynak, működőképesnek és megőrzésre érdemesnek
tartottak az év regényírói; miféle normák, törvényszerűségek
és hierarchiák uralták ezeket az alkotásokat? Külön tanulmányok válaszolhatnának hiányzó társadalmi önismeretünknek
ezekre a létkérdéseire, a „szociológiai poétika" elemzési rendszerével rekonstruálva a stílusfordulatok és nyelvhasználat sajátosságai mögött az elfogadott értékelési konvenciókat; jelelméleti megközelítéssel tárva fel az emblémák és szimbólu-
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шок rétegzettségét, vagy éppen a panelek egysíkúságát —
mindezekből felvázolva a társadalmi norma vetületének körvonalait. Dolgozatunkban most azonban a regények mozgó és
hierarchikus értékalakzatait csak egy szemszögből ragadjuk
meg: az értékek átrendeződésének általános jellegét, irányát
jelezzük, a történelmi változások erőterében, a poétikai próbálkozásokon és tárgyszemléleti analógiákon keresztül- — s puszta
„illusztrációdként kezelve a megjelenő alapértékeket.
Az epika poétikai lehetőségeiből, valamint - ahogy láthattuk - tárgyválasztási sajátosságaiból gyakran kínálkozott az a
modell, amely egy fellazult értékrend újraalakulását tartalmazta —, akár a megszilárdulásig, akár a teljes szétzilálódásig
vezető úton. Történeti-időbeli elhelyezéssel: a háború végét és
ennek folytán az egységes értékrendszerek megrendülését ábrázoló ülés, vagy a normák válságának metszetét bemutató
Jékely az eszmei-erkölcsi zűrzavart a magatartás- és viselkedésmódok hierarchikus indítékrendszerének megrendülésében —
majd teljes szétesésében ragadta meg; akárcsak Gasparovich: a
feltétleneknek hitt értékrendek relativitásának felismerésével.
Jávor regényének alezredes-hőse — az alakulás másik útját
járva — a legszigorúbb normarendszer legteljesebb gyakorlati
alkalmatlanságával szembesülve lépett ki a normalitás világából, mert számára másfelé nem vezetett út.
Ahogy a háború utáni értékbizonytalanság valamiféle dinamika — szilárdulás vagy széthullás — lehetőségét tartalmazta,
úgy azok a regények, amelyek az ötvenes évek újra megszilárdult igény- és értékrendjét ábrázolták, már meglehetős egyértelműséggel jelölték ki a tagadással és igenléssel mozgósítható
eszményeket: Lőrincz élethalál-harcot vívó hősei, Fábián meghurcolt öregembere, Kolozsvári osztályidegen szerelmespárja
határozott körvonalú értékrendet próbált érvényesíteni a dogmatikusan és embertelenül rögzített, s egymásra épült értékrendszerek hierarchizált világában. Az 1956-ban testet öltő
eszmények és magatartásmodellek ezeknek a tagadásokban kiforrott axiómarendszereknek szerves folytatásai —, megren-
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dülésükről a hatalmi-politikai erőviszonyok kegyetlen átrendezése után sincs szó (Karinthy, Gyárfás, Horváth műve is erre
utal), hanem ismét csak az érvényesítés felfüggesztéséről, reális
lehetetlenségéről. Amíg tehát az epikai tárgy megválasztásánál
az ábrázolt történelmi fordulópontok törésvonalai mentén a
művek „terepe" és sokszor szemlélete is meglehetős párhuzamosságokat mutatott — ennek mechanikus megfeleltetéséről az
értékrend-változások során már nem lehet szó.
így érthető, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek konszolidált
viszonyai között miért merültek fel elemi erővel a normaeszmény- és hierarchia-kérdések, melyek — a művek tanúsága
szerint — a társadalom egészét átfogják, érintik, felrázzák. Horváth Péter regényének szereplői a maguk autonóm értékrendjét
alakítanák ki, s egy olyan világban keresik helyüket, ahol újra
meg kell küzdeni a vállalható eszményekért, s a kompromittált
fogalmakról le kell csiszolni a rozsdát — ha ugyan ezek után
marad valami a tartalmukból. Bereményi Benő a jelenkori
kisvilág kulisszái és lehetőségei között kutat orientáló erejű
indítékok után, megkérdőjelezve például a „sikeresség" időszakos abszolútumát.
Berkovits munkáshősének vívódásai és közösségének ítéletei, Fejes társadalmi helyzetüknek megfelelő eszmeiséget képviselő hősei, Lakatos téglagyárat építő cigányai, Kertész új
eszményekkel próbálkozó főhőse, Czakó meséjének szenvedő
és ítélkező szereplői — és a kortárs valóságot ábrázoló művek
hősei szinte valamennyien — szembesülni kénytelenek értékrendjük szerkezetének teljes mélységével, indítékrendszerük
egészét kell felülvizsgálniuk a célértékek és eszközértékek felbillenő hierarchiája nyomán, s rá kell kérdezniük a társadalmi
„újratermelési folyamat" racionalizmusára, s ezen belül saját
szerepükre, helyzetükre, identitásukra. A deduktív célkitűzések felsülése idején a társadalmi folyamatok érzékeléséből,
értelmezéséből és induktív elemzéséből kell kialakítaniuk saját
célképzeteiket, amelyeknek ismét alárendelhetnék tevékeny-

Az 1982-es év regényeiről

73

ségük teljes rendszerét. És ez — a regények tanúsága szerint —
egyre nehezebb.
Az egyes, állított vagy megkérdőjelezett értékelemek mellett azonban — melyek bizonytalansága, „jelentésének" sokféle
dekódolhatósága annyiféle demagógia eszközrendszerét adta
már — mind több regény utalt az értékszemlélet egészének
felülvizsgálatára, az átfogó „teológiák" hiányából adódó
passzív szemlélődés illúziótlan nagykorúságára, a mindenáron
való kívülmaradás etikus kényszerére, s az uralkodó hierarchiák elveinek előítéletmentes megkérdőjelezésére. Esterházy
„lektorijelentésfogalmazványírója"
már
megpróbálkozott
ennek a kényszerű kívülállásnak magatartásába építésével — s
groteszk, heroikusan elszánt magányosságát nemsokára talán
másokkal is megoszthatja majd.

6. Szubjektív zárókérdések
Mennyi kérdés maradt megválaszolatlanul áttekintésünk
próbálkozásai után, hányféle következtetéssel, általánosítással,
ítélettel maradtunk adósak! Mert mit is jelentett 1982-ben a
regény az egyes művek, s nem eszmei elvárások, esztétikai
béljóslások, előírt fejlődésfolyamatok tükörképében? A kortárs értekező csak mereng, s a méltán értetlen utókor kérdéseit
latolgatja.
Szegény volt-e a magyar prózaepikának ez az esztendeje,
mert a jelentős művekhez szoktatott olvasókat középszerű
alkotások böjtjére fogta - vagy gazdag volt, hiszen a fantasztikumtól a történeti fikcióig, a dokumentatív szociográfiától a
kísérleti regényig és a memoároktól a politikai szatíráig kínálta
témák, megformálások, szemléletek és előfeltevések koktélját?
A korszak jelentős műveit írói és döntéshozói íróasztalok fiókjaiba száműzte, vagy éppenséggel nyomdafestéket kaptak arra
érdemtelen próbálkozások is? Megelőzték-e a művek az esztéták és elméletalkotók impozáns rendszereit, vagy ezek a rend-
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szerek maradtak a hazai irodalomtörténet mindeddig betöltetlen lapjai?
Volt-e megújulás 1982-ben a magyar prózában, vagy itt is
diadalmaskodott az intellektuálisnak álcázott erkölcsi és világszemléletbeli konzervativizmus? Megszakadtak-e a domináns
és létfontosságú hagyományok, vagy éppen ekkor indult meg a
magyar prózaepika emancipálódásának hosszan tartó és szégyenteljesen akadozó folyamata?
Hova tűnt a mikszáthi—móriczi regényírói tradíció, hol van
a szocialista realizmus öt fő ismérve, miért irtották ki a pozitív
hősöket, gyalázták meg a termelőmunka ábrázolását, vették el
a magyar dolgozóktól a vonzó perspektívákat és mondtak le a
közérthetőség szocialista demokratizmusáról, a pártosság, népiség és realizmus művészi követelményrendszeréről? Vagy:
miért nem helyezték vissza történeti és esztétikai jogaiba a
magyar prózaepika legnívósabb hagyományát, miért maradtak
elszigetelt próbálkozások a konvenciórendszer megkérdőjelezésének, az új ábrázolói törvényszerűségeknek, a groteszkum és a
nyelvfilozófiai koordináták kijelölésének, a valóság bornírt
tükrözése megkérdőjelezésének európai vívmányai?
Meddig késlekedhet a reális történelemkép kialakításának
irodalmi missziója, mikor következik el a tabutlanítás kilengésekkel szembeszegülő nagykorúsága, amikor a témák, tárgyak
és időpontok annyit jelentenek, amennyit? Mikor nem kell
majd a magyar regényirodalomnak átvállalnia irodalom alatti
feladatokat? Mikor válhat az ábrázolás tárgyává a jelenünk
kompromisszumait kikényszerítő fejlődés Sturm und Drangja
- avagy mikor oldódhat fel a valóságábrázolás kényszere,
mikor valósul meg az ábrázolói viszonyok gyökeres reformja?
Mikor zárulhatna össze a hivatalosan preferált és az esztétikai vívmányokat meggyökereztető írók „ollója", mikor valósulhat meg az esztétikai elvárások kánonja alapján írt művek
esztétikummá válása — vagy mikor alkotnak új kánont a plurális esztétikák apostolai?
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Lehet-e posztulátumokkal élni egy zsenialitásra, eredetiségre, konvenciórobbantásra és viszonyhálók képlékenységére
alapozott művészetről szóló értekezésben?
Tragikusan aktuális marad-e a kérdés: népben-nemzetben
- vagy alanyban-állitmányban?

ÉLÖ MAGYAR SZERZŐK 1982-BEN MEGJELENT REGÉNYEI
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játszott (Magvető) - Grendel Lajos: Galeri (Szépirod. Kvk., Madách) Gyárfás Miklós: A főorvos özvegye (Szépirod. Kvk.) - Hajnóczy Péter:
A fűtő; M., A halál kilovagolt Perzsiából; Jézus menyasszonya?; Hátrahagyott írások (Szépirod. Kvk.) - Hegedűs Géza: Előjátékok egy önéletrajzhoz (Szépirod. Kvk.) - Hernádi Gyula: Hasfelmetsző Jack (Mag-
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vető) - Holdosi József: Glóriás; Dac (Szépirod. Kvk.) - Horváth Péter:
Sosemvolt aranykorszak (Szépirod. Kvk.) — Hosszú Ferenc: Hegytetőn
három fenyő (Magvető) - Hunyady József: Az égig érő vár (Kossuth) —
Illés Sándor: Az utolsó napok (Szépirod. Kvk.) - Illyés Gyula: Kháron
ladikján (Szépirod. Kvk.) - Jávor Ottó: Körkörös védelem (Magvető) Jókai Anna: Jákob lajtorjája (Szépirod. Kvk.) - Kádár Péter: Tekergő
Habakuk (Móra) - Karátson Gábor:/! Gyermek Altdorfer (Magvető) Karinthy Ferenc: Budapesti ősz (Szépirod. Kvk.) - Karinthy Ferenc: A"
utolsó kalandja (Magvető) — Kárpáti Kamii: Trombitás AU és a gyermekrablók (Móra) - Kaszás István: A felderítő (Kozmosz Kv.) — Katkó
István: Telefon-papa (Móra) - Kautzky Norbert: Elefántház (Kozmosz
Kv.) - Kertész Ákos: Családi ház manzárddal (Szépirod. Kvk.) Kolozsvári Grandpierre Emil: Egy házasság előtörténete
(Magvető) Kovai Lőrinc: Aki a napba néz (Zrínyi) - Kovai Lőrinc: Sport és
szerelem (Szépirod. Kvk.) - Kőszegi Imre: A jezsuiták végnapjai (Móra)
- Köves József: A közös kutya (Móra) - Lakatos Menyhért: A kik élni
akartak (Magvető) — Levendel Júlia: Szemfényvesztés
(Szépirod. Kvk.)
- Lőrincz L. László: A Nagy Kupola szégyene (Kozmosz Kv.) Lőrincz L. László: Rekviem a kacsalábért (Magvető) — Mács József:/!
vesztes (Madách, Móra) - Mattyasovszky Jenő: Hód és a néma tanú
(Népszava) - Mattyasovszky Jenő: Hód zsákutcában (Népszava) Méliusz József: Város a ködben (Szépirod. Kvk.) — Mensáros Zoltán:
Záporpróba (Szépirod. Kvk.) - Móricz Lili: Pasziánsz (Magvető) Nádudvari Anna: Társbérlet (Szépirod. Kvk.) - Nagy Franciska:/! zöld
ördög (Móra) - Nemere István: Acélcápa (Népszava) - Nemere István:
A kozmosz korbácsa (Népszava) - Nemere István: A kupolaváros titka
(Móra) - Nemere István: A neutron-akció (Kossuth) - Nemere István:
A sötétség határán (Magvető) - Nemere István: Vak madár (Magvető) Nemes László: Dallam a falon túl (Kozmosz Kv.) - Pálfalvi Nándor: A
fészekfosztogató
(Móra) - Palotai Boris: Kegyetlen ifjúság; Keserű
mandula (Szépirod. Kvk.) - Péczely László:/! repülőszázad (Zrínyi) Petrovácz István: 13 fő, egy kutya és egy igazgató (Móra) - Rácz
Olivér: A Rogozsán kocsma (Madách, Szépirod. Kvk.) - Rónaszegi
Miklós: A gézengúzok meg az idegenforgalom (Móra) - Sajó András:
Terven felüli regény (Magvető) - Simái Mihály: Robogunk az észtrabanton (Móra) - Szabó József: Betontornyok
(BM Határőrség Pol. Csopfőnökség) — Szabó József: Tornyok távolodóban (BM Határőrség Pol.
Csopfó'nökség) — Szabó Miklós: Erdélytől Mondáig (Móra) - Székely
János: A nyugati hadtest (Magvető) - Székely Júlia: Valahol háború is
van (Szépirod. Kvk.) - Szentiványi Kálmán: Angyalföldi
rapszódia
(Kossuth) - Szentmihályi Szabó Péter: Gellért (Szépirod. Kvk.) Szilvási Lajos: Szökőév (Szépirod. Kvk.) - Szinnyei Júlia: Genovéva fiai
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(Szépirod. Kvk.) - Szó'nyi Sándor: Verőfényes őszutó (Szépirod. Kvk.)
- Tandon Dezső: Azt te csak hiszed, bébi! (Magvető) - Tandori Dezső:
Ne lőj az ülő madárra! (Kozmosz Kv.) - Teknős Péter: Sárga villámcsapás (Móra) - Udvarhelyi Dénes: Aquincumi elégia (Móra) - Vadász
Ferenc: Megáll a szél; Karolina, negyvenkilenc szeptember;
Nyugtalanságok nyara (Magvető) - Vészi Endre: Tűréshatár (Magvető) - Zalka
Miklós: Fekete karácsony (Szépirod. Kvk.) - Zsigray Julianna: Távoli
fény (Móra).
összeáll.: BALOGH ÉVA

FORUM
HAGYOMÁNY ÉS ÚJÍTÁS ÖTVÖZŐDÉSE
CHOLNOKY VIKTOR MŰVÉSZETÉBEN
A TADDEUSZ LOVAG VACSORÁJA C. NOVELLA ELEMZÉSE

„Pályája kezdetén egy cikket tett közzé A Hét-ben a halálról, arról,
hogy nincs halál. Azóta minden sora csak neki szólt, álmait a bús nemtő'
növesztette óriássá, alakjai, ezek a tépett és beteg különcök, ezek a
gyönyörű fantaszták, elhagyott vendéglők halljában, késő délután, sötét
szivartűz és mérges italok mellett egyre csak az életünk végzetes vendégéről filozofáltak. . . . Az élet csak fele volt az ő birodalmának, a másik
fele, a nagyobb, a levegősebb, az izgatóbb az, amely fantazmagóriákba,
kísértetlátásba és lehetetlenségekbe mosódik el. Ebből a látószögből
nézett mindent." 1

Kosztolányi Dezső 1912 júniusában így búcsúzott a halott
baráttól, Cholnoky Viktortól, aki újságcikkein kívül mindössze
négy novelláskötetet hagyott az utókorra (Füstkarikák 1896.
— Tammuz, 1910. — Az alérion-madár vére, 1912. - Néhusztán meséiből, 1913. — posztumusz kötete), de csekély terjedelmű szépirodalmi életművével olyan minőséget képviselt,
amely még a 20. század első két évtizedében, a magyar tárcanovella fénykorában is sajátos és kiemelkedő helyet biztosított
számára.
Cholnoky novelláinak állandóan visszatérő hőse volt Amanchich Trivulzio. Az alábbiakban egy róla szóló novella elemzése alapján próbáljuk meg kijelölni Cholnoky Viktor helyét a
régi és az új irodalom határmezsgyéjén.

1

Kosztolányi Dezső: Egy ég alatt. Bp. 1977. 90.
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Amanchich Trivulzio
Fábri Anna a korszak jellemző elbeszélés-füzéreiről ír, amelyeket csak a főhős személye köt össze, s ide sorolja Cholnoky
Trivulzio-novelláit is.2
Ki is ez a félig délszláv — félig olasz nevű férfi? Az író
szerint Trivulziónak fiatalemberként a fiumei dohánybeváltó
hivatalban volt valami jelentéktelen állása, s az író akkor ismerkedett meg vele, amikor a novellák hőse a ferencvárosi dohánygyár alkalmazottja volt.
„Ez a barátom egy hórihorgas, fekete és kampós orrú dalmata.
Illetve nem is dalmata már, hanem abból a sajátos, sem nem szerencsés,
sem nem szerencsétlen vérvegyülékből való, ami az Adria északi sarkában szűrődött össze az olasz és délszláv vérének a megkeveredéséből,
. . . Ez a faj kontemplativ és mégis cselekvő, megvan benne a kezdésre
való nagy tehetség, de hiányzik belőle a siker végérvényes megfogásának
a készsége.
Azonkívül szereti a bombasztot és a pózt, mint az olasz, s a beszédjében is használja. De emellett része a lelkének a mesemondás és az
egyszerűség, mint a szlávnak, elkalandozó és tárgyias az előadásban is." 3

Trivulzio lelkének ellentmondásai, a történeteiben megnyilatkozó kettősség alkotójára emlékeztet, akinek — a novellák szerint — gyakran mesél egy-egy ingyen ital fejében kalandos életéről. Mit számít az, hogy állítólag egy Kompolthy
Tivadar nevű öreg tengerész volt a modellje, s az sem számít,
hogy maga az író mindössze kétszer jutott Pestnél és Veszprémnél messzebbre : Fiúméba, illetve Bécsbe.4
Rónay György írja Krúdy Szindbádjáról, hogy ezt az alakot
az író saját magából teremtette : tulajdonképpen írói személyi2
A kísértet. Válogatás Ch. V. publicisztikájából. Bp. 1980. Utószó 511.
3
Trivulzio szeme. Cholnoky id.kiadás 4 1 7 - 4 1 8 .
4
Lásd Galsai Pongrác: Ch. V. In: Társtalanok - írói arcképek. Pécs,
1957.
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ségének metaforájaként. így azután ironikusan, kívülről is
szemlélheti, azonosulhat vele, ha akar, mivel „állandóan az ,én
vagyok — nem én vagyok' kettős fénytörésében, egyszerre lírai
és a lírát ironizáló légkörben mozog." 5
Minden metafora olyan viszony, amelyben a denotátum és a
deszignátum, azaz jelentés és jel között valamilyen viszony jön
létre, a kettő nem olvad össze. Roman Jakobson írja:
„. . . a jel és a tárgy közötti azonosság közvetlen tudata mellett
szükség van a különbözőség tudatára is; ez az antinómia feltétlenül
szükséges, mert különben ellentmondás nélkül megszűnik a fogalmak,
a jelek mozgása, . .

Trivulzio nem egyszerűen azonos Cholnokyval, ahogy
Szindbád sem Krúdyval. Énjük egyfajta kivetítéséről van szó, s
egyben egy olyan írói eszközről is, amely megkönnyíti a befogadó dolgát: ha az olvasó ismételten találkozik ezekkel az
alakokkal, már nem kell külön bemutatni őket, tudja, mire
számíthat. Feltehetően ez egyik magyarázata az elsősorban
újságokban, folyóiratokban közölt elbeszéléseknek, amelyekből később az írók a főhősök személye által összekapcsolt
elbeszélés-füzéreket hoztak létre.
Trivulzio alakjának kifejlődését is nyomon követhetjük: őse
az a Császárságom története című első személyes elbeszélés,
amelyet Cholnoky a Balatoni Hírlap 1899. január 11. számában közölt. A szatirikus hangú írás elbeszéli, hőse hogyan
uszította egymás ellen a Portugáliához tartozó Camortelha
szigetén az addig békében élő portugálokat és angolokat. Egy
hajóval végre elkerül a szigetről: Fiúméba megy, ahol diurnista
lesz a dohánygyárban. 1904-ben a Bácsország-ban megjelent A
félszemű ember — az egyszerű anekdota egy évvel később A
Hét-ben Trivulzio részletes bemutatásával bővül ki, hogy őt
aztán az olvasó már ismerősként fogadhassa a későbbi írások' Miért szép? 1975.85.
6
Strukturalizmus.

Századunk magyar novellái
II. é. n. 25.

elemzésekben. Bp.
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ban. „Az epikában az önidézésnek (ilyen a visszatérő figura is,
T. M.) többnyire az a feladata, hogy egymástól távoli szövegrészek között teremtsen kapcsolatot." 7
Irodalmi rokonságát tekintve Trivulzio látszólag egy tőről
fakad a „miles gloriosus"-oknak az ókortól az újabb időkig
megtalálható nagyot mondó háryjánosaiig, az olasz reneszánsz
szélhámosaitól egészen Jókai ,Jiirhedett kalandor"-áig vagy
Thomas Mann Felix Krulljáig. Mégsem teljesen azonos velük —
nemcsak azért, mert éppen a monarchiában lehetséges vérkeveredések egyik kiteljesedése, hanem azért sem, mivel történeteiben a valóság és képzelet összeszövődését az író maga sem
választja szét, csak utal rá, illetve néha még szándékosan is
bonyolítja, amint éppen az elemzendő novella mutatja. A fiatal
Lukács György írta a bécsi Richard Beer-Hofmannról :
„ . . . minden lehet, és semmi sem biztos; egymásba folyik álom és
élet, vágy és valóság, félelem és igazság, fájdalmak elhazudása és bátor
szembenézés a szomorúságokkal. Mi marad meg? Mi biztos ebben az
életben? Hol van egy pont és legyen bármilyen kopár és sivár és minden
szépségtől és gazdagságtól messze elkerült, ahol biztosan megvethetné
lábát az ember? Hol van valami, ami nem pereg ki mint a homok ujjai
közül, ha ki akarja emelni az élet formátlan tömegéből és fogni akarja,
ha csak pillanatokra is? Hol válik el egymástól álom és valóság, én és
világ, mély tartalom és múló impresszió?" 8

Ez az a létélmény, amelyet Nietzsche „Az egész nem egész
többé" és Ady a „Minden egész eltörött" szavakkal fejez ki.
Kispéter András9 idézi őket éppen a Cholnoky-fivérekről tartott előadásában. A századfordulón ez az élmény olyan általános, hogy még az újságok tárcanovelláiba is beszüremlik belőle
valami: természetesen nem a nietzschei, illetve adys tragikus
szinten, hanem bohózati módon felvizezve, sokszor a látszat és
valóság kacagtató ellentétezésében.
7
Szegedy-Maszák Mihály: Világkép és stílus. Bp. 1 9 8 0 . 4 0 8 .
"Lukács György: A lélek és a formák.
- Kísérletek 1910. 104.
'Kispéter András:/! két Cholnoky. It, 1981/1.

6 Irodalomtörténet 84/1
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Látszat és valóság ellentéte a szórakoztató tárcanovellában
A korszak ismert és közkedvelt humoristája, Rákosi Viktor
(Sipulusz) gyakran a látszat és valóság ellentétét, illetve a látszat lelepleződését mutatja be egy-egy bohózati szituációban.
(Olyan népszerű volt, hogy humoros elbeszéléseit húszkötetes
gyűjteményben már 1903—1904-ben megjelentette.) Jellemző
írása A bengál és leánya.10 Az első személyes elbeszélő, az író
orvosai tanácsára a nyarat a Margitszigeten tölti: megismerkedik egy angol katonatiszttel, a bengál lovasezred parancsnokával és leányával, majd megszökteti a kisasszonyt. Vonatra szállnak, s Betty minden állomáson tormásvirslit kér: az írót ez a
hétköznapiság kiábrándítja, s mikor elhatározza, visszaküldi
apjához a leányt, kiderül, hogy az ezredes a margitszigeti felügyelőség által reklámcélokból szerződtetett budweiszi
(Ceské-Budëjovice) német, akárcsak Betty, a felolvasónője.
A banális történet anekdotikus magvát a Boccaccio óta
klasszikussá vált novellaszerkezet szerint bontja ki az író: a
prologo (helyzetbemutatás), imbroglio (megismerkedés a bengállal és leányával), sviluppo (szökés) hármasságán át jut el a
csattanós lezárásig: „Otthagytam (t.i. a lányt) és most már
végkép értettem a dolgot: a német nő az idealizmust (romantikus szökés) a tormás virslivel egészen jól össze tudja egyeztetni."
önirónia és a megszokott nyelvi fordulatot játékosan felold'ó megfogalmazás erősíti a könnyed hangvételt. A továbbiakban a tudatosan egyéni és néma olvasásra szánt, allúziókkal teli
írásmód még jobban elszakad az anekdota hagyományaitól: a
szemantikai dimenzió síkjából egyszerre nem a jelentés (denotátum), hanem az irodalmi jel (deszignátum) kerül az olvasó
figyelmének előterébe.

1

"Sipulusz (Rákosi Viktor): Újabb humoreszkek.

É. n. 6 0 - 6 5 .
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„Egy szőke kisasszony volt a kíséretében, oly szőke, mint az essexi
grófság érett árpakalásztengere augusztus közepén. Vagy - mondjuk, mint a Wight szigetén megtörő napsütötte hullámok. (Az előbbi hasonlat jobb, de az utóbbit sem fojthatom vissza, mert hála általános műveltségemnek, abban a helyzetben vagyok, hogy egy tárgyról többféle hasonlatot is ki tudok találni.)" (Kiemelés tőlem. T. M.)

Az önironikus hang jelzi, nem lényeges a denotátum, az
egész csak játék, sziporkázó ötlet.
„Olyan szerelem volt ez, a minő csak az angol regények fehérre
meszelt mezei lakaiban virul. . . . Olvasni ezt emésztő unalom, de végig
élni égi gyönyörűség. . .. Oly szép stílusban beszélgettünk és gondolataink oly magasan szárnyaltak, hogy jóformán mindennap
elkészültünk
egy mistress Alexander vagy Marlitt-féle regénnyel. Csak le kellett volna
írni " (Kiemelés tőlem. T. M.)

A korabeli olvasó ebből az utalásból világosan láthatja a
szerelmi szituáció érzelgős-szirupos hamisságát, amely a német
lány szentimentalizmusát és az önmagát ironizáló elbeszélőt
egyaránt jellemzi. A fenti regények receptje szerint „az idealizmusnak romanticizmussal kell párosulnia", s bekövetkezik az
elcsépelt fordulat, a szökés. A Noszty fiúból később közismertté vált mozzanat, természetesen Mikszáth jelentős üzenete nélkül, itt világpolitikai célzást tesz lehetővé : így ki lehet kényszeríteni a házasságot, bár az ezredes lányát az indiai alkirály
negyedik fiának szánta, „a mi szép foglalkozás volna, ha India
alkirályát nem az angol királyné nevezné ki".
A rossz regények világába tartozik, hogy Betty csak egy
hatlövetű revolvert hoz magával a szökéshez, de a marlitti giccs
egyre jobban halaványul, amikor az írónak a „naturalizmus
útján" folyton tormásvirsliért kell mennie, s a lány még azt is
megkérdi, miből készül „a legjobb eledel a világon". „Nemcsak
eszi, de tárgyalja is ezt a prózát." Ezek az irodalmi, illetve
politikai célzások tájékozott újságolvasót tételeznek fel, s jobban is érvényesülnek olvasva, mint élőszóbeli elbeszélésben,
amikor a szem vissza- vagy előresiklik, s ismét megteremti az
6*
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összefüggést a különböző fordulatok között. A városi polgár a
színházban már hozzászokott a bohózati helyzetekhez, amelyek itt a nyelvi játékok s a célzások révén még ironikusabbá
válnak. Ez a fajta jelrendszer az elidegenítés szolgálatában áll.
A Sipulusz-novella felületessége, közhelyszerűsége vitathatatlan: a mai olvasó csak a deszignátum síkján találhat benne
némi szellemességet. A korabeli újságok megnövekedett jelentőségével viszont megnőtt az olvasók tábora, s lehetővé vált,
hogy közismert dolgokra célozzanak a tárcanovellában. A napi
tárcanovelláját megkívánó olvasó kedvéért az írók törekedtek
az érdekességre s az újszerűen ható, de közérthető kifejezésre,
s így „urbanizálták" a nyelvi stílust. Ez aztán a tárcanovella
nívósabb, értékesebb válfaja számára is elősegítette a befogadást.
Taddeusz lovag vacsorája11
a) Az előadás

nézőpontja

„Skabieszky Taddeusz lovag felébredt, kellő óvatossággal megmosakodott, az orra töve mellől kinyomott két fekete pontot, azután pedig
felöltözködött, és végül be is fejezte toalettjét a nagy papírvágó olló
segítségével, amellyel lenyirbálta a nadrágja szélére naponta kellemetlenül odafeslő rojtokat."

Ezzel a mondattal kezdődik a novella, s mindjárt megtudjuk
a címszereplőről a legfontosabbakat: nemesember és szegény.
Az írói hangütés egyértelműen ironikus: felülről, írói távolságtartással kezelt alakról lesz szó. A továbbiakban a lovag vívódásáról értesülünk, „ebédeljen-e vagy pedig uzsonnázzék"; dilemmáját a zsebében levő huszonnyolc krajcár dönti el.
Az ágrólszakadt, délben feltápászkodó semmirekellő humoros-ironikus bemutatása után az író a Veszett ember nevű fe11
Taddeusz lovag vacsorája: A Hét, 1909. I. 2 0 6 - 2 0 9 . L. Tammuz,
Bp., 1910. Ismét megjelent: Trivulzio szeme, i . m . 4 3 0 - 4 4 2 . (Idézeteink ebből a kiadásból valók.)
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rencvárosi kocsmával ismertet meg: a hangnem groteszkké válik. A Pasteur-intézet öreg, „ottfelejtett" szolgáján kívül még
néhány csendes veszett ember jár oda.
A csendes veszettek után a hangosak bemutatása következik: „Az egyik Skabieszky", a másikat az író tudatos késleltetéssel, közvetlen megszólaltatásával vezeti be a novellába. Az
olaszul felkiáltó s a lovag nemes őseit gunyorosan idéző üdvözlő nem más, mint „Amanchich Trivulzio, a hajós, az óceán
hajdani császárja, az utolsó kalandor". S most már teljesen
benne vagyunk abban a cholnokyas világban, amely a két ismerős találkozásának sajátos hangú beszélgetésében bontakozik
ki. Trivulzio mindvégig ugratja a lengyelt, de aztán abbahagyja
a kellemetlenkedést, mert „okos ember csak akkor kellemetlenkedik, amikor valami célja van vele". Az ebéd végeztével a
dalmata még kissé folytatja a szurkálást: a számvevőségről érdeklődik, ahonnan Tádét nyilván kidobták, gunyorosan beszél
a lovag anyagi helyzetéről, s még valami grófnét is emleget,
akinek a kegyeiből ugyancsak kicseppent. Aztán arról érdeklődik, mit enne Taddeusz vacsorára, de valójában nincs szó
igazi meghívásról: csak amikor a dalmát nagyhangú szavaira
odaugrik a korcsmáros, tudjuk meg, hogy minket is ugrattak,
nemcsak a lengyelt, ugyanis megszólal maga az író, aki eddig
háttérbe vonult. „El kellene mondanom a két jóbarát beszélgetésének további részleteit, de ehelyett kénytelen vagyok átadni a szót megint Trivulziónak (kiemelés tőlem — T. M.), aki
nagy határozottsággal mondta: — Jó, hát lesz tyúk! — azután
pedig" és itt a mondat közepén, írásjel nélkül ér véget az első
rész, hogy a második kisbetűsen, a megkezdett mondat folytatásaként induljon el.
Addig a percig, amíg Trivulzio nem tűnt fel, azt hihettük, a
lengyel lesz a novella főszereplője, de amikor a dalmata szóáradatát olvassuk, már kételkedni kezdünk. Két különös figura ül
előttünk ugyancsak ütött-kopott, furcsa környezetben. Az első
rész végének első személyes írói közlését a második kezdete
magyarázza meg:
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Jgy folytatta (mármint Trivulzio - T. M.), de vagy egy esztendővel az
elmondottak után, és most már nem a lovagnak, hanem nekem beszélve,
aki szokott véletleneinknek egyikénél fogva találkoztam vele: . . ." (Kiemelés tőlem - T. M.)

Az elbeszélés nézőpontja visszamenőleg változik meg: hiszen az első rész azt sugallta, harmadik személyű előadásról
van szó, amelyben az író a hagyományos novellában megszokott elbeszélésről az ugyancsak hagyományos közvetlen megszólaltatásra vált át. De ez csalóka látszat: amolyan
„trompe-l'oeil". Trivulzio mesél, de „most m á r . . . nekem beszélve", közli az író. Az első rész tehát a megszokott írói nézőpontba transzponálta a dalmata történetmondását, hogy a
másodiktól már nyíltan ő legyen a mesélő. Az olvasói-befogadói tudat állandó mozgásban tartása már az elbeszélés nézőpontjának változásakor nagymértékben megindul, hogy ez az
oszcillálás aztán a novella összes többi szintjén is fontos esztétikai szerepet játsszék.
A második részben Trivulzio egy évvel később folytatja a
történetet — forró grog párolog előtte, és ez „hallgatag megegyezés szerint felhívás volt részemről az elbeszélésre". „— És
lett tyúk! Haha; szegény Taddeusz, kapott tyúkot!" — ezzel a
felütéssel kezdődik a dalmát anekdotikus, a beszélt nyelvre
jellemző kitérőkkel elmondott története. Mesél, elbeszél, csak
három alkalommal — kétszer egy-egy felszólításban, egyszer
néhány sorra terjedő, hárommondatos szövegben tér át az
egyenes beszédre, ahogy ez a közvetlenül elbeszélő modorral
jól megfér. A történet akár Sipuluszé is lehetne: Tuttaforze
cirkuszigazgatónak új attrakcióra van szüksége, s Trivulzio, a
titkára Budapesten rátalál a lengyelre.
„ . . . v a l a m i hirtelen intuíció azt láttatta meg velem, hogy ennek az embernek a képe tulajdonképpen szakasztott olyan,
mint egy mgolongo-négeré - kár, hogy fehér. A cipőfénymáz
gondolata azonban tüstént a fejembe ötlött,. . . "
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A lovag csapdába esett, s cirkuszi vademberként kénytelen
megenni a ketrecébe dobott élő tyúkot.
„ . . . ekkor világosodott meg a szegény kis agyában a tyúkvacsora ígérete". Trivulzio a gondviselés szerepében tűnik fel - a
Veszett emberben megcsillantotta a tyúkvacsora lehetőségét s
lám, milyen váratlan s bizarr módon kerít rá sort. A lengyel
egy hétig napról napra megeszi a nyers tyúkot, hiszen egész
nap éheztették, de aztán a közönség megunja a számot, s elbocsátják. Taddeusz megkeresi Trivulziót, aki először kicsit megretten, de „Nem, mynheer, nincs az a lengyel, aki komolyan
tudna haragudni, mikor huszonegy forint van a zsebében". így
aztán Skabieszky felszólítására elmennek vacsorázni.
„ . . . Itt félbeszakítottam Amanchich Trivulziónak immár a
harmadik grognál tartó elbeszélését és" vége a második résznek, hogy a harmadik, folytatva a félbeszakadt mondatot,
kisbetűsen így kezdődjék: „azt kérdeztem tőle".
A harmadik rész merőben különbözik a másodiktól — az író
és Trivulzio az elbeszélést vitatják meg. Szinte látjuk magunk
előtt, hogyan épül tovább a történet Trivulzio agyában: „ennek a vacsorának kivételesen nem a vége érdekes, hanem a
kezdete. Ámbár a vége is némileg érdekes" — feleli az írói
közbeszólásra. Amikor Tádé egy főtt tyúkot rendel, az író már
szinte indulatosan mondja: „Én magának sokat elhiszek, de ezt
már igazán nem hiszem el. Maga most csak azért mondja, hogy
Skabieszky tyúkot rendelt vacsorára, hogy az elbeszélésnek valami csattanós véget adjon. Igaz2
(Kiemelés tőlem — T. M.) Ez a közbeszólás a csattanósan lekerekített történetet tovább bonyolítja: nem az a vég, hogy Tádé végül
mégis hozzájut az igazi tyúkvacsorához, amelyet olyan keservesen szolgált meg élő tyúkok felfalása árán, „ — Hanem" s
ismét #ége egy résznek, hogy a negyedik a már megszokott
12
Boccaccio Dekameron'yínak kerete itt, éppen az író szerepeltetésével, beépül a novellába. A párbeszédes formát Cholnoky egyébként is
kedvelte, lásd pl. Febris Leonina, Finis Bohemiae.
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módon folytassa a mondatot, „az, ami a vacsorának és a lovagnak is — szegény Tádé! — egyúttal vége lett".
Miért kell tovább nyújtani a történetet? A cselekmény
szintjén ezt az indokolja, hogy Trivulzio csak addig számíthat
további grogokra, ameddig ébren tartja hallgatója kíváncsiságát. A harmadik rész igen fontos volt az előadás nézőpontja
miatt: elidegenített a bizarr-groteszk történettől, amikor magát
az elbeszélést értelmezte, s az olvasói tudat oszcillálásának további jelentős impulzusokat adott. A második részben a dalmát a gondviselés, a sors Tádé számára, a harmadikban viszont
már Trivulzio függ az írótól, aki hasonló szerepet játszik, mint
ő a lengyel esetében.
A negyedik részlet különösen érdekes: olyan groteszk, ironikusan előadott lezárás következik, amely nyíltan vállalja a
„csináltságot": a legelcsépeltebb irodalmi közhelyek közül a
lányszöktetés motívuma kerül elő, akárcsak az idézett Sipulusz-humoreszkben avagy a Noszty fiú ban, amely 1906/7-ben
a Vasárnapi Újságban, 1908-ban könyv alakban is megjelent. De
A bengál és leánya, illetve a Mikszáth-regény a történet szintjén egy darabig fenntartja a látszatot, ha Sipulusz a deszignátum szintjén mást is mond. Trivulzio a látnivalóan nem összeillő pár furcsaságát fokozza a szentimentális s ugyancsak felesleges szökéssel, hiszen már a cirkusz bemutatásakor megtudtuk, hogy az óriáshölgy, „a tizennyolc pud súlyú Esztella"
nem vonzza többé a közönséget, a lengyelt pedig elbocsátotta
az igazgató. Trivulzio, aki szívesen tölti be a rezonőr szerepét
is, még jobban eltolja magától a történetet: „Hanem az a
Sekszpir, Sekszpir! Az megint bajt csinált." Esztella, miután
olvasta a Rómeó és Júliá-1, ábrándozni akart a holdfényen, s
„ — a harmat okáért —" arra a ponyvára ült, amely alatt romantikus lelkű Taddeusza rejtőzött el. A közbeszólás tovább
ingerli az elbeszélőt: Trivulzio az író minden kérdésére valami
még hihetetlenebbel felel. Tádé papirossá lapult, Esztella hiába
akart öngyilkos lenni, a víz színén maradt, a lovagot pedig
papírba csomagolva a forróságtól megrepedt föld egyik hasa-
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dékába süllyesztették. A fokozás azonban még mindig folytatódik: „Tudja, hogy sohasem szoktam hazudni, ez a történet is
igaz, hiszen még most is hull a könnyem szegény Skabieszky
barátomért. — És valóban, az üres grogos pohárba nagy, kövér
könnycsepp hullott. Trivulziónak abból a szeméből, amelyik
üvegből volt."
Már a harmadik részben is, de aztán a negyedikben különösen gyorsan váltakoznak az olvasót érő impulzusok: az elidegenítés itt is tovább tart. Figyelmünk az egész elbeszélés folyamán villódzott: elsősorban a nézőpont-változtatással előrehaladó történet három alakja, az író, Trivulzio s Tádé között.
Hankiss Elemér a különféle esztétikai, irodalomelméleti definíciók belső ellentmondásai kapcsán mutat rá arra, hogy
„az esztétikumnak magának elidegeníthetetlen lényege ez a kettősség, az ellentétes pólusok közti állandó ide-oda villanás. Maga az esztétikum vibrál az elvont és a konkrét, a rész és az egész, a személyes és a
személytelen, a külső és a belső világ ellentétes pólusai között - illetve
pontosabban: akkor, s csak akkor jön létre bennünk esztétikai-irodalmi
élmény, ha a műalkotás hatására tudatunk elkezd vibrálni a valóság
különböző síkjai, ellentétes fogalmai, kategóriái között.'" 3

Éppen ennek az oszcillációnak, amely a legkülönbözőbb
síkokon jelentős gyakorisággal fordul elő a fenti novellában,
fogjuk vizsgálni az összetevőit.

b) Taddeusz alakja
Trivulzio alakjáról már szóltunk, s így most a címszereplő
lengyellel kell foglalkoznunk. A novellában betöltött funkciója
szempontjából először is az tűnik fel, mennyire passzív szereplő : már az első részlet kocsmai jelenetében hátrányban van
Trivulzióval szemben, hogy aztán a továbbiakban kiszolgálta1

'Hankiss Elemér:/! népdaltól az abszurd drámáig. Bp. 1969. 81.
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tottsága egyre jobban növekedjék. Az anekdotikus figurákat,
furcsa eseményeket Jókai követőjeként Mikszáth is kedvelte.
Ebben az írásban a Taddeusz őseire utalás tudatos anakronizmusa már a novella elején hasonló szerepet játszik:
„ . . . a skabievai Skabieszkyek már a keresztes háborúk idejében is
lakkcipőben jártak, s azóta mindig megtartották ősi szokásukat. Ellenben a készen vett lakkcipőnek is megvan már a keresztes háborúk óta az
az ősi szokása, hogy a hónap tizenötödikén túl már csak részben mutogatásra, részben eldugásra való."

Jókaias—mikszáthias figura, mikszáthias szituáció, de mi lesz
ennek a „külső idézés"-nek, azaz irodalmi allúziónak a szerepe?
Bori Imre kitűnő Cholnoky-tanulmányában három alapvető
tézist állapít meg az író élet- és művészetfelfogásában. Az első,
a mámor, az író által „éber ájulás"-nak nevezett állapot, az
intuíció uralma mindvégig jellemző a novella téridejére, az esti
kocsmai beszélgetésre, iszogatásra. A másikra viszont Trivulzio
szavait idézi a novellafüzér Trivulzio szeme c. darabjából:
„Higgye el nekem, hogyha az embernek kiütik a fél szemét, abban is
van gyönyörűség. Csak ki kell élvezni tudni. Én például, amint a búslakodásom elmúlt, roppant jókat mulattam azon, hogy a házakat, amikről
addig tudtam, hogy kőből vannak építve, most úgy láttam, mintha papirosból készültek volna. A fél szememmel, a felevak ember perspektíváján az egész világot kezdtem a valóságos mivoltában látni meg: kártyavárnak . . .'" 4 (Kiemelés tőlem - T. M.)

Az ugyancsak Bori-idézte szöveg A nagy kés című novellából való:
„Hát determinista vagyok, igenis, de ne nevessen ki - panteista alapon. Nem hiszem, hogy az ember csak egy mozdulatával is szabadon
rendelkezik, mert mindenütt ott van valaki, úgy cibálja a mozdulatait,
az agymozdulatait is, mint a mi komédiásaink a drótra járó bábuikat.. ."' s (Kiemelés tőlem - T. M.)
14
15

Jellemzően ez Babits regényének a címe is.
Bori Imre:Fridolin és testvérei. Újvidék, 1976. 11.
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A két idézet metaforája, illetve hasonlata a további kiindulópontunk. Térbeli látás helyett két dimenzió, s ebből következően a szolid tömörség hiánya. Trivulzio ezért is mondhatja
Tádéról, hogy „tüstént papirossá lapult". Kétféle szempontból, a novella kétféle olvasat-lehetősége szerint is: Trivulzio
eleve mindent két síkban lát, azonkívül pedig „papiros" a szegény lengyel amúgy is: utánérzés, idézet, amely íróilag éppen a
szemléletváltozástól, a végletesen groteszk ábrázolástól kaphatott irodalmi polgárjogot. Skabieszky bábszerű figura: nem
tudunk meg róla többet, mint a novella első részében, minden
egyéb (piszkossága, bizarr szerelme) ráaggatott cafrang,
dísz, jelmez.
A fenti jellemzőknek van ugyan szerepük abban, hogy a
lovag még furcsábbnak tűnjék fel, s valami módon az ironikusan bemutatott alak a neki megfelelő módon tűnhessen el az
elbeszélés végére, de magán a figurán nem változtatnak. Ugyancsak Bori írja erről a novelláról: „Taddeusz életében Trivulzio a
sors szeszélyének a szerepét játssza . . 6 A Cholnoky használta képnél maradva úgy is fogalmazhatnánk, ő az a bábjátékos, aki a drótokat rángatja. A több évszázados hagyományra
visszatekintő bábszínházról írja Walter Benjamin: „A miniat ű r . . . különösen közel állónak mutatja a bábszínházat a
szomorújátékhoz . . . mindenképpen jellemző lesz reá az a játékos excentrikusság, melynek eredeti hősét a bábfigurák között kell keresnünk. 7 (Kiemelés tőlem — T. M.) Ez a „játékos excentrikusság" különösen jellemző a novella második felétől kezdve, amikor Trivulzio vitathatatlanul átveszi az elbeszélő szerepét. Heinrich von Kleist A marionettszínházról írott
híres esszéjében a súlypont eltolásáról ír, „s gyakran előfordul,
hogy egy végtelen kis lökés olyasféle ritmikus mozgásba lendíti
az egész bábut, mely beillene akár táncnak is". „A bábuk . . .

16
11

1. m. 29.
W . Benjamin : Angelus Novus. Bp. 1 9 8 0 . 3 1 5 - 3 1 6 .
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pusztán elrugaszkodási felületnek használják a talajt, hogy a
másodpercnyi ütközés ellenállása új lendületet kölcsönözzön
tagjaiknak, nem úgy, mint mi, akik rajta támaszkodunk talpunkkal a talajon, s rajta támaszkodva pihenünk tánc közben . . ." 1 8 Ez a magyarázata a bábu könnyedségének, tetszés
szerinti mozgathatóságának.
A „súlyponteltolódás" a novella második részében következik be: az első részben szemben álló két szereplő majdnem
egyenrangú, de a másodikban Trivulzio már teljesen saját kényére-kedvére bánik el a lengyellel. Semmi sincs, ami a dalmát
kigondolta sorsnak útját állná: a lengyel passzívan tűri el, hogy
a bábjátékos tetszése szerint húzogassa a drótokat. így azután
a második résztől kezdve egyértelműen a nevetséges, póruljárt
figura ősi szerepében látjuk.
Valójában nem is Taddeuszról van szó a novellában, hanem
egy folyamatról, az elbeszélés tudatbeli kialakulásáról. Alfred
Andersch írja: „A történelem tudósít. Az elbeszélés egy lehetőséget visz végig." 19 A mi esetünkben Amanchich Trivulzio
egyik lehetőségéről van szó : sikerül a közeli, hazai, illetve félig
hazai környezetben olyan különös dolgot megélnie — hiszen
valóban megéli, legalábbis képzeletben —, amilyet Cholnoky
máskor szívesen helyezett távoli időkbe és terekbe.
Trivulzio történetbe transzponálva, képszerüen éli át azt a
belső igényét, hogy ő, a kiszolgáltatott kishivatalnok sorsokat
irányíthasson: a Trivulzio szemében még önironikusan ír arról,
hogyan jártak túl az eszén a bennszülöttek, amikor kiemelt
üvegszemét maga helyett otthagyva akarta őket távollétében is
serénységre kényszeríteni. Ebben a novellában viszont ő irányítja a lengyel sorsát, végső soron még halálát és kimúlásának
körülményeit is, amelyekben a véletlen s a racionálisan nem
18
Kultusz
és áldozat.
In: A német esszé klasszikusai - Bp.
1981. 94. és 97.
"„Geschichte berichtet, wie es gewesen. Erzählung spielt eine
Möglichkeit durch." A. Andersch: Winterspelt. Zürich, 1974. 22.
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felfogható férfi—nő kapcsolat is szerephez jut. Az óriáshölgy
epekedése komikus, különösképpen a Rómeó és Júliával teremtett párhuzam miatt, de a véletlen balesetből bekövetkező
halál már groteszkba fordul: megvan benne a nevetségesen túl a
félelmetes elem is. Bizonytalanság, a sorsnak való kiszolgáltatottság, de mindez csak egy pillanatra csapja meg az olvasót,
hiszen világos, hogy csak egy elképzelt lehetőségről van szó,
amit a befejezés is nyilvánvalóvá tesz. Ezért érzékelhetjük a
novella utolsó részét amolyan „rácsapás"-nak, túllicitálásnak,
mintha azt akarná mondani az író: no nézzünk még valami
szomorút, hadd derüljön az olvasó, ahogy ez az anekdotikus
elbeszélőmódtól elvárható. Közismert ugyanis az a pszichológiai tény, hogy a szerencsétlenség (azaz hasonló hatásimpulzusok) halmozása közömbösíti a hatást, illetve egy bizonyos
mennyiségi növekedéssel ellenkezőjébe fordul át. Végül is a
befogadó felszabadító nevetésében szokott feloldódni. A halál
ténye azonban mégsem bagatellizálható, s már csak ezért sem
tekinthető Cholnoky írása humoreszknek, mint pl. az idézett
Sipulusz-tárcanovella. Taddeusz halála és temetése nemcsak
bizarr, hanem groteszk is, s ekkor — bár csak egy futó pillanatra — rálátás nyílik az ember léthelyzetére.

с)A jelrendszer stilizáltságának további esetei
A stilizálás, azaz sűrítés, kiemelés, elhagyás stb. ugyan
mindenfajta művészet lényegéhez tartozik, de a szecesszió stílusa feltűnő módon élt vele. Szembeötlően alkalmazta (mint a
mi példánkban Taddeusz bemutatásában), bár a stilizáltság
foka ekkor még kevésbé szakadt el a megszokottól, mint a
későbbi, avantgarde törekvések elvontabb jelrendszere. Novellánkban főként a nyelvi játékosság, a külső és a belső idézés
példáit figyelhetjük meg: a befogadó figyelmét a deszignátum
általában a hagyományosabb művekénél nagyobb mértékben
vonja magára, s ez által a hangsúlytöbblet által a stilizáltság
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áttetszővé válik — egyszerre az írói alakítás mikéntje kerül az
olvasói érdeklődés előterébe.
Először lássuk a játékos nyelvi fordulatok példáit. Amikor a
lengyel marhának titulálja Trivulziót, az így felel: „ . . . csak
nem tévesztesz össze azzal a hússal, amit mindjárt 'fatányéros' nevezettel fog eléd tenni a padrone?" . . . „Nincs még
veszve Lengyelország . . . Vagy legalábbis a nyele még megmaradt . . . " (Játék a „veszett fejsze nyele" szólással). . . . „Egy
álló hétig etettük mi Skabieszky lovagot eleven tyúkkal, ő pedig bennünket a fenével. " A lovag éhes és „éppen olyan szomjas, mint rendesen . . . mert a dicsőség szomjúsága elválaszthatatlan minden igazi lengyel férfiútól." Az igazgató már szinte
abszurd műbe illő szavai különböző szólások elferdítéseként is
felfoghatók: a „fülbemászó zene", a „leharapom a nyelvem, ha
nem mondok igazat" ott visszhangzanak ebben a mondatban:
„ . . . ez a ketrec kell annak az embernek, aki előbb belebújik a
saját fülébe, azután leharapja a fülét, így tűnik el." „a vacsorának és a lovagiwk is . . . egyúttal vége lett." Az érzelgés és a
hétköznapiság szembeállítása : „Esztella . . . megéhezett a holdfényre, . . . és leült — a harmat okáért — a ponyvára ..."
Hasonló a helyzet a cirkusz ábrázolásában: a beszélő nevek
réges-régi módszere megnyitja az utat az asszociációk számára.
Tuttaforze, az igazgató neve „csupa erőszak, hatalom", miss
Tohuvabohu a bibliai káoszt idézi, donna Esztella pedig Mikszáth Beszterce ostromának cirkuszi hölgyét.
Ezek a játékos nyelvi eszközök általában nem nevezhetőek
különösebben művészieknek, de mind Cholnokynál, mind
Sipulusznál megfelelnek annak a feladatnak, hogy a német
romantika schlegeli iróniaelmélete értelmében elősegítsék az
író fölényét ábrázolt tárgyával szemben, s az olvasó is elidegenedik, ami a komikus hatás titka.
A „külső idézés" más szerzők műveit, illetve közhelyeket
használ fel, s nemegyszer a szatíra, a stílusparódia eszköze.
Erre Sipulusz novellájában bőségesen láttunk példát. Ismert
irodalmi szituációk hasonlóan ironikus alkalmazása Cholno-
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kytól sem állt távol (elég talán a Trivulzio-novellák közül a
jókaias-vernés pastiche-ra, a Bambuan katasztrófájáig, illetve a
kísértethistóriák skót világát felidéző A MacCadwore-hitbizomány történetére utalnunk.)
Fenti novellánkban megvan az újságolvasókra kacsintó „kiszólás", azaz az aktuális eseményekre, divatokra való utalás
(akárcsak Sipulusznál) a lengyel széttagoltság vagy a prerafaelistákat kedvelő sznob grófnénak az emlegetésében, de fontosabbak azok az irodalmi rájátszások, amelyek mikszáthi figurákat idéznek: az élősködő lengyelt és a Beszterce ostromából
Esztellát. Mikszáthra rájátszás a történelmi (itt áltörténelmi)
részlet a nemesi ősök emlegetésével. Hasonlóképpen külső idézés a bábfiguraszerűen megformált Tádé és az ugyancsak vásári
mutatványosok, bábjátékosok leegyszerűsítő-felnagyító eljárásával bemutatott cirkuszi világ. A shakespeare-i szerelem groteszkbe fordított változata is ide tartozik. A „külső idézés"
funkciójára egyébként még visszatérünk.
A „belső idézés", azaz a már megformált Trivulzio-figura
ismert vonásaira való utalás s történetmondóként való szerepeltetése visszamutat Cholnoky régebbi írásaira, de nem hiányzik a „belső idézés"-nek tekinthető vezérmotívumok (visszatérő, sokszor variált formában ismétlődő nyelvi jelek) alkalmazása sem. Az egész novellán végigvonul a tyúk szó strukturáló
szerepe, amint az elemzésből is láthattuk. Trivulziót az idegen
nyelvű kiszólások s könnyedén odavetett történeti utalások,
Taddeuszt pedig a fekete szín s a fényesség változatai jellemzik. A lakkcipő fekete ragyogása nem olyan, amilyennek lennie
kellene, s a cirkuszi részben felváltják a „mgolongo-néger",
„cipőfénymáz", „sötét lyukak" — ellentétben a cirkuszi „nagy
fényesség"-gel, amely a lengyel kiszolgáltatottságát és lehanyatló szerencséjét jelzi. A befejező rész „holdfény"-e egy villanásnyira mintha jobbat ígérne, hogy aztán bekövetkezzék a
már elemzett vég. A „vezérmotívum" alkalmazása nem új, különösen a novellában és a drámában nem (elég talán Ibsen
szimbólummá nőtt motívumaira, pl. A vadkacsává utalnunk),
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de a stilizálásnak a befogadói tudatot jól irányító eszköze. Az
elbeszélő, illetve drámai művekben „A szimbólum . . . a részleteiben ábrázolt ,valóságrész' általánosításának, a dolgok jelentéstágításának eszköze." 20 Cholnoky novellájában a vezérmotívumok még nem önállósultak annyira, hogy valóban
szimbólumértékűek legyenek; közel áll a szimbólumhoz a
„tyúk" motívuma, illetve a Sipulusz-humoreszkben a „tormásvirsli". Az előbbi az anyagi lét bizonytalanságának, az
utóbbi a hétköznapiságnak a hordozója.
összefoglalva tehát : a nyelvi jelek rendszerének különböző
szintű elemei, a köznyelvből kinövő játékos fordulatok, a külső és a belső idézés esetei a deszignátumra irányítják a figyelmet.
d)A novella jelentése
Az irodalmi művek létezésmódja, főként az epikus és drámai műveké, a fikció. A befogadó eleve tudja, hogy bármilyen
valóságos problémáról értesüljön is, ez a megformálás a fikció
szintjén megy végbe. Előfordul azonban, hogy a szereplők elképzelt s a műben valóságosként tételezett fiktív világában van
egy olyan szint, amelyet az író is fiktívként bont ki : ezt nevezi
az irodalomtudomány metafikciónak. Ilyen jelenséggel van
dolgunk a lengyel esetében is: ő csak Trivulzio tudatában létezik, s a Trivulzio elmesélte történet nem más, mint a dalmát
tudatában előttünk alakuló „work in progress". Cholnoky
azért mutatja be Tádét kétdimenziós, könnyen rángatható,
bábszerű figuraként, azért él a külső idézés gyakorta alkalmazott eszközével, hogy ennek a befogadó is tudatában legyen.
Cholnoky novellája kétféle idősíkban játszódik: a fikció szintjén egy esti iszogatás, a metafikció szintjén kb. egy év a történés ideje. A hasonmás szerepeltetése a „belső idézés" sajátos
2
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esetének tekinthető: ahogy Cholnoky önmagát tükrözte Trivulzióban, úgy Taddeusz is hasonmás: Trivulzióé. Viszonyuk
metaforikus jellegű, akár az író és a dalmát kapcsolata. A novella mindegyik síkja félreérthetetlenül megmutatja, képzelt
élményről van szó, s az epikus forma végső soron lírai mondanivaló szolgálatában áll.
Cholnoky a lírát a költészet legprimitívebb megnyilvánulásának tartotta, s a jövő műfaját a regényben — talán joggal
állíthatjuk, a novellában is - látta. A H. G. Wellsről írott cikkében 2 1 az angol szerző minden egyes regényét egy-egy szimbólumnak nevezte. Ezzel saját művészetéről is vallott: az ő
írásai is szimbólumai egy-egy lélekállapotnak, illetve világnézeti
állásfoglalást kifejező tételnek. Fenti novellánkban az elsődleges szimbólum maga Trivulzio, a másodlagos a lengyel. Objektivált formában, a boccacciói klasszikus novellaszerkezetben,
amelyet a negyedik rész „rácsapásával" bővített ki, igyekezett
úrrá lenni a sorson, ahogy erre már Schöpflin 22 rámutatott, de
hogy ez mennyire reménytelen, iróniája fejezi ki legjobban.
Látszat és valóság ellentétére épül az elbeszélés: a racionális
író metaforikusán azonos Trivulzióval és Taddeusszal, tehát
beléjük vetíti titkolt vágyait is. Mennyivel összetettebb, bonyolultabb kifejezése ez a novella a látszat—valóság ellentétének,
mint a laposan egyértelmű Sipulusz-írás! Rákosi a kacagtató
ellentétet ragadta meg, ezért is írhatott humoreszket, Cholnoky viszont önmagáról és a világról vallott. A „Minden egész
eltörött" Ady kifejezte élmény a költőnél kiegészült az emberi
belső (és külső) harmónia helyreállításának igényével, de
Cholnoky tudja, hogy az egység helyreállítására ő a saját maga
esetében képtelen. Ezért is az irónia, amelyet a körkörös, önmagába visszatérő novellaszerkezet még csak erősít: ugyanott
vagyunk, ahol a történet megindult, nem változott semmi, hiszen a barátját (illetve saját magát) sirató Trivulzio azonos a
J1

Magyar Géniusz, 1902. II. Dec. 21. 8 5 3 - 8 5 4 .
Cholnoky Viktor első könyve. Nyugat, 1909. II. 6 4 8 - 6 4 9 .
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mindennapi fennmaradás csatájába induló, de lényegében csak
ide-oda sodródó Taddeusszal.
Már Mikszáthnál is előfordul a metafikciós szint kibontása:
gondoljunk csak a Beszterce ostromának, rögeszmés Pongrácz
grófjára. Cholnoky azonban a stilizálás sok különféle eszközével az elidegenítő hatásokat a végletekig fokozza, s a látszólag anekdotikus (azaz élőszóban elbeszélt, a pillanat hatása
alatt tovaindázó) történetet olyan novellává építi, amely csak a
felszínen humoros, mélyében igen szomorú. A Reviczky-féle
„könnyes mosoly" novellisztikus megformálásának vagyunk
tanúi. Az egymásba átfolyó, de számokkal tagolt novellarészleteket Cholnoky mint kívülről ráerőltetett racionális „szerkezetet" ugyancsak az irónia szolgálatába állítja.
Tudatáram, hasonmás, metafikciós szint: a 20. század irodalma teljesíti ki használatukat. Igaz, hogy a hasonmás a romantikában is fontos szerepet játszott, de Babitsnál A gólyakalifában, Kosztolányi Esti Kornéíjában s Henry James-nél tovább él a kimondhatatlan kimondásának eszközeként. Cholnoky nem jut el ilyen messzire, ahogy a metafikció és a fikció
egymásbamosásának azt a fokát sem láthatjuk, mint Jorge Luis
Borgesnél, akinél pl. a Körkörös romok című novella hőse ráébred, hogy nem más, mint valakinek az álmaiban élő lény.2 3
Ez az idealizmus s a vele járó teljes elbizonytalanodás távol
állott a pozitivista iskolázottságú Cholnokytól, aki egyébként
is túl erősen benne élt a magyar irodalom hagyományaiban
ahhoz, hogy az anekdotikus jelrendszerből teljesen kilépve
eszközeiben ilyen messzire merészkedjék a létértelmezés irodalmi megformálásában. Felismerte azonban kora magyar valóságának főkérdését, jelenség és lényeg tragikus szétválását, de
ezt nem Ady kétségbeesésével, hanem az ironikus mosoly
szkepszisével fejezte ki.
T. TEDESCHI MÁRIA
23
H. James-re vonatkozóan
4 3 8 - 4 4 0 . , J. L. Borges uo. 4 1 1 .
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MIT ÉRDEMES MEGSZÁMOLNI
EGY REGÉNYBEN?
I.
(Széljegyzetek a matematikai módszerekhez)
Az irodalomtudománynak máig nincs tudományos módszere. E hiány egyik legszembetűnőbb jele, hogy semmilyen
elfogadható kritérium nincs, aminek alapján az irodalom tudósa eldönthetné, melyik írónak van helye, melyiknek nincs egy
korszak, egy nemzet irodalmának történetében. A válogatásban a legtöbb tudós a hagyományra támaszkodik vagy önkényesen ő maga dönt. Új irodalomtörténetünk VI. kötetéből a
szerkesztők kihagyták a korszak kiemelkedő szatirikusát, a
Kazohinia szerzőjét, Szatmári Sándort. Faguet, a nemcsak neves, hanem kitűnő francia irodalomtörténész egyszerűen nem
vesz tudomást Stendhal műveiről, holott nemcsak mi, 20. századiak tartjuk nagy írónak, de már a kortárs Balzac is fölismerte benne a zsenit. Brunetiere - a magyar Pintér — állandóan szemtelennek minősíti Stendhalt. A világcsúcsot alighanem
a mi Császár Elemérünk tartja, aki ellenségeit még a bibliográfiából is kirekesztette, ami éppolyan mintha a telefonkönyvből kihagynák valamelyik előfizetőt.
Válogatás dolgában a hagyomány valamelyest fékezi az önkényt. Elemzés (már amennyiben ilyesmivel egyáltalán találkozunk), értékelés dolgában inkább bénítólag hat. A megkövesedett véleményeket a tudósok úgy adják egymás kezébe,
mint a futó a stafétabotot: — a tudós elindul a váltóhelyről a
más véleményével és a „saját" véleményével szakítja át a célszalagot.
Ebbe a kategóriába tartozik az a kérdés, hogy melyik szerzőt milyen terjedelemben méltassanak irodalomtörténetben,
irodalmi lexikonban. Ezen a téren is tombol az önkény, holott
7*
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— noha mérce nincs — ez nem szükségszerű. Igaz ugyan, hogy a
sokoldalú szerzőkről, amilyen Vörösmarty — megállapítják,
hogy hány meg hány területen működött, sikeresen vagy sikertelenül. Annál ritkábban kísérlik meg viszont, hogy mindazokat az elemeket sorra vegyék, amelyek a tárgyalt író művére
jellemzők, hozzájárulnak a teljes portréhoz. Berzsenyi Összes
(ömlesztett) művei kiadásában egy szó sem szól szószármaztatásairól, sem arról, hogy válaszul Kölcsey méltatlan bírálatára
— ő írta — tudtommal az első magyar „így írtok ti"-t, mint
ahogy Arany portréja is csonka, „kegyeletből" megsemmisített
pornó versei nélkül.
Ismeretes, hogy a nagy kritikusok szinte valamennyien tévedtek. Ez a közmegegyezés. Viszont nincs objektív mérték,
amivel tévedésüket tévedésnek minősíthetnénk. Más szóval az is
lehet, hogy mi tévedünk. Konszenzus ide vagy oda. Itt érintjük
a másik sarkalatos pontot: — a művek elemzésére ugyancsak
hiányzik a módszer, az értékelésre pedig a skála. Mind az
egyik, mind a másik téren a teljes önkény uralkodik. Következésképpen az irodalom tudósa úgy téved - ha jóhiszemű vagy úgy csal - ha rosszhiszemű —, ahogy kedve tartja.
Nyilván e tények fölismerése, másrészt a rohamosan fejlődő
egzakt tudományok késztették a tudósok egy részét arra, hogy
matematikai módszerekhez folyamodva teremtsék meg az irodalomtudomány valóban tudományos vizsgálódási módszereit.
A Helikon 1969/3-4. száma több cikket közöl e tárgykörből,
A számítógépek és a humán tudományok címmel. Mielőtt e
tanulmánygyűjteménnyel foglalkoznék, hadd idézzek egy fölöttébb derűlátó megállapítást Andor Györgytől: Juhász
Ferenc kétütemű nyolcasai című tanulmányában (It, 1974/1.
197.) igen derűlátó hangnemben nyilatkozik a kérdésről:
,.Napjainkban a matematika a humán tudományokban is egyre nagyobb szerepet kap. A matematikai módszerek (elsó'sorban a matematikai statisztika, az információelmélet és a valószínűségszámítás) lehetővé teszik, hogy egzakt módon elemezzünk irodalmi müveket. így
könnyebbé és pontosabbá válik az egyes alkotások összehasonlítása, s
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olyan jelenségekre is fény derülhet, melyeket a 'hagyományos' módszerekkel nem tudtak, nem is tudhattak felfedezni."

A célt ugyanígy jelöli meg R. S. Vachal A számitógépek alkalmazásáról (Helikon, 391.).
„. . . a közeljövó'ben így kezd majd munkához a kutató: a tanulmányozott szerző nyomtatástól mikrofilmig bármilyen formában összegyűjtött szövegeit egy automatikus optikai berendezés olvassa végig,
automatikusan elkészül egy a szövegváltozatokat tartalmazó kiadás és
egy konkordancia, az esetleges javításokkal és a szöveg ágrajz diagramjaival együtt. Az automatikus szintaktikai analízis lehetővé fogja tenni a
szavakon kívül különböző nyelvi jellemzők gyakoriságának számlálását is.
Mindez olyan alapot szolgáltat, hogy az esendő emlékezettől többé
nem függő kutató olyan könnyedén építheti fel saját finom és bonyolult elemzését, szerzőségi-hatás-, stílus- és témavizsgálatait, ami jelenleg
csak rövid szövegek esetén valósítható meg."

Christiane és Claude Allais (Helikon, 399.) ugyanazt a gondolatot más szavakkal fejezi ki :
„A kritikus elolvassa a regényt, és absztrahálja a struktúrára vonatkozó saját benyomásait. Mivel azonban nem tudja fejben tartani valamennyi változó valamennyi változását, mindenképpen a szubjektív
elemzéshez tér vissza, egyes pontokat alá, másokat felülértékel. De ha
az emberi agy nem is tud sikeresen egyszerre foglalkozni valamennyi
változóval, a számítógép képes erre."

Sajnos a tanulmány, amelyből az idézetet kiszakítottuk,
nem győz meg afelől, hogy a számítógép akár egy közepes
kritikus vagy irodalomtörténész dolgozatát felülmúlná, s
nemcsak a kérdéses tanulmányra érvényes ez a megállapítás.
A számítógépekkel elvégezhető munkákat felsorolva Miklós
Pál (A számok és az irodalomtudomány. Helikon, 415.) a következő eredményre jut:
„A legobjektívebb (egyben legegzaktabbnak) látszó eljárás: megszámlálni a mű hangjait (és hangközeit, szüneteit). Eredményül kapunk egy
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számot, amely numerikusan meghatározza a mű terjedelmét. Rendkívül
egzakt és maximálisan objektív eljárás — rendkívül sovány és a mű
lényegét illetően semmitmondó eredmény."

A szószámlálás egyébként a gépi fordítási célokra tervezett
COMIT gépen, amint erről a már idézett R. S. Vachal értesít
(Helikon, 385.) „gyerekjátékhoz" hasonlít.
A fiúk (a szavak) sorbaállnak (szöveg). Néhányan zöld sapkát tettek
a fejükre, ők a nor-oк (ez a megszámlálandó szó). A sor elején áll a
kenguru (TALLY/O). A kenguru végignéz a soron, amíg lát egy zöldsapkás fiút. Ez elé a fiú elé ugrik a sorba, és felemeli egy ujját (»TALLY/1.) Ezt addig folytatja, míg nincs előtte több zöldsapkás fiú. Ekkorra annyi ujját emelte fel, ahány zöldsapkás fiú (nor) van a sorban,
(szövegben)."

Ez az a legegzaktabb művelet, amelyről Miklós Pál beszél.
Kari Kroeber Számítógépes vizsgálatok az irodalomelemzésben című tanulmányában humán tudósnál ritka őszinteséggel, és következetlenségekkel vegyített következetességgel magyarázza el, hogy a matematikai módszerrel való vizsgálódásnak ugyanazok az akadályok állanak az útjába, mint a hagyományosnak. (392-4., 397-8.).
„Elmentem a Wisconsin Egyetem Számítógép Központjába és azt
mondtam: Szeretném használni az önök gépeit regények prózastílusának elemzésére. Azonnal ezt a választ kaptam: Rendben van, reméljük
segíthetünk önnek, de először el kell mondania nekünk, mit ért stíluson. Rá kellett jönnöm, folytatja, milyen keveset tudok saját tárgyamról, és felül kellett vizsgálnom azokat a terminusokat, amelyeket éveken
át magától értetődőn használtam."

Mit tehetett mást, fejest ugrott az elméleti önkritika zavaros
vizébe, hogy kihalássza belőle egyebek mellett a stílus fogalmát. Gondolata eredeti és elgondolkoztató, ezért tüzetesebben
idézem:
„A nyelvi és kulturális változások természetének különbözősége valószínűleg arra az okra vezethető vissza, hogy a nyelv nem képes olyan
komoly hatásokat befogadni, amelyek megzavarhatnák a kommuniká-
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ciót, ezzel szemben a kulturális intézmények áldozatul esnek a behatásoknak, lévén hogy nincs egy olyan állandó ellenó'rzó' mechanizmusuk,
amelynek a nyelvben működnie kell, ha meg akar felelni funkciójának.
Az irodalom, úgy tűnik, közbülső' helyet foglal el a nyelv története és az
intézmények története között, és úgy hiszem, az irodalmi stílus ennek a
pozíciónak megnyilvánulása."

Sajnos, e tételt kevéssé meggyőző példával homályosítja el,
ahelyett, hogy megvilágítaná. Később egy lépéssel tovább megy:
„Ez azt jelenti, hogy a nyelvészeti tanulmányok megvilágítják ugyan
az irodalmi stílus történetét (ez vonatkozik a kulturális tanulmányokra
is), de nem magyarázzák meg és nem is tudják megmagyarázni az irodalmi stílus belső elveit. Noha nincs szándékomban eltekinteni a kultúrtörténészek munkájától, igyekszem meghatározni és értékelni azokat a
változásokat és ismétlődéseket, amelyek speciálisan jellemzőek arra a
különös jelképes kommunikációra, ami maga az irodalom."

Majd:
„Bármennyire befolyásolja is a kultúrtörténet az irodalmi stílust, és
bármennyire befolyásolja a nyelvtörténet, az irodalmi stílusnak megvan
a maga története, saját rendszere az átalakulásra és változatlanul maradásra, és ez a belső rendszer az, amellyel én, mint az irodalom kutatója
foglalkozom."
Mindezt „érthetőbbé tehetném, ha tudnám mi a stílus, de az egyik
legfontosabb dolog amire rájöttem - teljes tájékozatlanságom ebben a
kérdésben".
, A kritikusok úgy beszélnek egy regényíró stílusáról, mintha az valami állandó dolog volna. Szerintem ez túl kényelmes álláspont, amely
akkor fejlődött ki, amikor még nem álltak rendelkezésünkre számítógépek. Feltételezésem az, hogy egy regényíró stílusa folyamat . . . amelynek során az író pályájának kezdetén írott regény a pályájának végén
írott regényig fejlődik."

Példaképpen Dickensre hivatkozik.
„ . . . az angol regénypróza stílusának leírásához az összes
angolul írott regényt végig kellene vizsgálnunk" — a föladat
számítógéppel lehetséges, de költséges. E kényszer parancsára
öt 19. századi angol regényíró 22 regényét elemzi, mert „sze-
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retné megállapítani egyrészt az öt író regényprózájának jellemzőit, másrészt az őket összekapcsoló stílusbeli rokonságokat."
Eljutott annak megállapításáig, hogy „a nyelvtan és a szómegválasztás inkább tünetei, mint lényege a regény-próza stílusának".
Honnan is indultunk el? A nyelvi és a kulturális változások
különbözésétől? Onnan — sajátosan tudományos vargabetű
után — elérkeztünk Buffon híres mondásához: — le style c'est
l'homme même. A fentebb vázolt gondolatmenetben félrelépést sokat, előrelépést véletlenül sem talál a figyelmes olvasó.
Mert ha a mondatszerkezetek és a szavak megválasztása csupán
tünete a stílusnak, semmiképpen nem a lényege, a döntő tényező tehát csak az író lehet, aki a maga Belső elvei szerint
válogat. Vagyis az ember.
Itt a struktúra fogalma kedvéért időzzünk el egy pillanatig.
Kroeger ugyan nem említi, minthogy azonban e fogalom a
matematikára alapozott irodalomtudomány egyik fő pillére,
óhatatlanul találkozott vele.
Szerintem annak a rövid vitának, amit a fentiekben a kitűnő
Kroeberrel folytattam, megvan a maga struktúrája, amelyet én
határoztam és valósítottam meg. A következőképpen:
Mihelyt a tanulmány olvasását befejeztem, pontosan tudtam, hogy Kroeber egyetlen lépéssel sem jutott tovább Buffonnál. Eredetileg ezzel a megállapítással kezdtem a polémiát, s
csak aztán tértem rá Kroeber szükségképpen hiányosan, de
föltétlen jóhiszeműséggel ismertetett gondolatmenetére. Mivel
a végkövetkeztetés megelőzte a levezetést, a levezetés érdektelennek hatott, holott nem az, hiszen egy tudós már-már drámai
küzdelmét ábrázolja egy fogalom tisztázásáért. Más szóval, ha
Buffonnal kezdem nemcsak a poént lövöm le, hanem egyben
igazságtalanul fölényesen bánok egy kétségkívül tiszteletet érdemlő tudóssal, aki bizonytalanul hányódik saját belső meggyőződései és a számítógépek igézete között. Nem beszélve a
polémia olvasmányosságáról. Az igazság önmagában is igazság,
de a súlya aszerint változik, hogy milyen más igazságok előzik
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meg vagy követik. A vicc akkor is vicc, ha előre elmondjuk a
csattanót, de sokkalta jobb az a vicc, amelyik a csattanóval
végződik.
Ha e kis polémia belső elrendezése struktúrának tekinthető,
ha a struktúrák általában ilyenformán jönnek létre, az emberi
agy termékeként, nem hinném, hogy a wisconsini számítógép
urai ne eszmélnének villámgyorsan rá, hogy hiába mondom
meg, mi a struktúra, vagyis hiába sütnék ki verejtékek között
valamilyen meghatározást, amelynek alapján a munkát megindíthatnánk, a föladat mindenképpen megoldhatatlan. Mert
miként adhatna számot a gép egy olyan folyamatról, mely
úgyszólván esetről esetre változik, hiszen gyakran a struktúra
alkotója sem tud mindig számot adni keletkezésének fázisairól.
Mert gyakran öntudatosan szerkeszt, máskor viszont önkénytelenül, mivel rájár az agya, mivel struktúrák között él, tehát
ösztönösen. A kabaré humoristái általában sokkal többet tudnak anyaguk struktúrájáról, mint a tudósok.
Példa rá a Helikonban közölt strukturalista tanulmány
(Christiane és Claude Allais: Egy strukturális elemző módszer
— és alkalmazása a „Les Liaisons Dangereuses;'-ré), amelyben a
szerzők büszkén sorolják föl a legsemmitmondóbb „eredményeket". Levélregényről lévén szó, a struktúrát tudósaink a
levelekre támaszkodva állapítják meg: — „ . . . a Les Liaisons
Dangereuses-ben öt különböző periódus-csoport van, mintha a
regény egy ötfelvonásos színdarabhoz hasonlóan bontakoznék
ki. S íme a végső, minden ellentmondást letaglózó eredmény:
„Ez az öt felvonás a Les Liaisons Dangereuses struktúrájának öt
fontos aspektusára jellemző. Mint már mondottuk, ezek az objektív
módszenei nyert eredmények egyetlen változó halmaza, a levélváltásokra vonatkozóan reprezentatív eredmény."

Valahányszor egyik-másik „matekos tudós" az elméleti kalandozásokat föladja s példára hivatkozik vagy pláne az eredményeire, ezen a szinten mozog. Annál tiszteletreméltóbb a
törvényszerűen ismétlődő eredménytelenségben tanúsított tö-
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retlen buzgalom, annál tiszteletreméltóbb erkölcsileg a munkában tanúsított megszállottság, mely oly látványt nyújt,
amelynek manapság nem sok területen lehetünk tanúi.
A bökkenő másutt van, nem az erkölcsi oldalon.
Abban nevezetesen, hogy a természettudós gyökeresen másként kezeli vizsgálata tárgyát, mint a matematika mankójára
támaszkodó irodalmár. Lehet, hogy e tényt mások már észrevették, én most eszméltem rá. Minden házasságot az anyakönyvvezető előtt kötnek, de van matrimonium consummatum és matrimonium non consummatum. Valahol errefelé kell
a különbséget keresni.
Jöjjenek az idézetek, valamennyi a Helikonból:
Vachal: — „Ha nem volnának bizonyos értelemben nyilvánvalóak (ti. a kiválasztott szövegek szógyakoriságai) nem is lennének lefordíthatok a számítógép nyelvére." (381.)
Ugyanő a 389. oldalon:
, A számítógépek fontos tartozékai a felhasználók rendelkezésére álló eló'regyártott programok. Különösen értékesek a humán kutató számára, bármiféle numerikus szövegelemzéssel foglalkozzék is, hiszen sok
eddigi munkát épp statisztikai naivitása tett érvénytelenné. Az előregyártott statisztikai programok nemcsak a hosszadalmas számításoktól
szabadítják meg a kutatót, azt sem kell tudnia, hogy ezek hogyan mennek végbe. így elemi statisztikai ismeretekkel, egy a terveit ellenőrző
statisztikussal és egy előregyártott programmal az irodalomtudós finom
és bonyolult numerikus analíziseket csinálhat."

Christiane és Claude Allais:
„Az elemzésbe bevonandó változók kiválasztását részint a tanulmányozott regény természete, részint ezeknek a változóknak a mérhetősége határozza meg." (400.)

Ugyanők, 405.
„Egy változó bármiféle elem lehet, amit a kritikus a regényben tanulmányoz, így leírások, cselekmény, szituációk, vagy mint a Les Liaisons
Dangereuses-ban a szereplők közötti levelezés. A struktúra meghatáro-
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zására a változókat valamilyen módon mérni kell. Valószínűleg a mai
napig ez a legnagyobb akadálya a matematikai módszerek alkalmazásának az irodalomtudományban."

Gránicz István Gumiljov versével foglalkozó tanulmányában
kereken kimondja (408.):
,Дг ,ősz' több szempontból is megfelelőnek látszik erre a
célra", azaz a számítógéppel való vizsgálatra.
Mi tehát a különbség a természettudós módszere, másfelől a
matematikához folyamodó irodalomtudós módszere között?
A természettudós, ha szemben találja magát valamely eddig
meg nem fejtett jelenséggel, addig keresi a módszert az alkalmas eszközt vagy műszert, amíg célhoz nem ér. Az irodalomtudós kikeresi a művek közül azokat, amelyek „alkalmasok" a
matematikai vizsgálatra, amelyeket mérni lehet. Más szóval ez
az objektivitásra törekvő módszer végeredményben a leggátlástalanabb önkényen alapul, s a „tudományos" vizsgálódás köréből kirekeszti mindazokat a műveket, amelyeknek elemei nem
mérhetők, nem fordíthatók le a számítógép nyelvére, tehát
alkalmatlanok az elemzésre. Új protokoll készül.

II.
Széljegyzetek az Egy hírhedett kalandor a XVII. században
című Jókai műhöz
Elméletileg mindent nyilvántartásba kell venni, ami számottevő és ugyancsak mindent, ami fölösleges, a kutatás vezérelve
azonban semmiképpen nem lehet az, mint ami a mai gyakorlatban: — megszámoljuk, ami mérhető, ami alkalmas a számolásról, függetlenül attól, hogy a számlálásra kijelölt elem fontos-e
vagy mellékes a vizsgált mű szempontjából. Ezek között vannak, amelyeket meg lehet számolni és vannak, amelyek kicsúsznak a matematika ölelő karjából.
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Ahány szerző, sőt ahány regény, annyiféle a számolnivaló.
Az alább következő adatok tehát a például választott regényre, Jókai Egy hírhedett kalandor a XVII. században című
regényére érvényesek, bár egy részük más regényekre is alkalmazható. Műfaja szerint a Hírhedett kalandor fantasztiko-humoros kalandregény, tehát a cselekményes regények osztályába tartozik. Ez a tény a közelítés módját éppúgy meghatározza, mint a megszámolandó elemeket, elsősorban á kalandokat s
a fantasztikus részeket, amelyeket éppoly könnyű megszámolni, mint amilyen bajos a humort.
A cselekményes regényben két elem alkotja az alapot: — a
szituációk és a fordulatok — kalandregény ezek nélkül nincs. A
lélektan szerepe változó, vannak lélektani krimik — a krimi is
kalandregény — akadnak olyanok, amelyekben a lélektan szegényes, sőt olyanok, amelyekben a szerző a helyzetek kedvéért
fütyül a lélektanra. Máskülönben a modern krimikben tömegesen találkozunk action gratuite bűnökkel. Számos krimiben a
halálra üldözött bűnöző csak azért nem végez a nyomozóval, a
nyomozó a bűnözővel, mivel mindketten tekintettel vannak a
szerzőre.
Joggal kérdezhetik, miért választottam kísérleti tárgyul Jókainak épp ezt a regényét?
Elsősorban a véletlen kényéből. Olyan napon vettem kézbe,
amikor émelyegve dobtam félre egy nagyképűn és sivatagian
üres „számolós" irodalmi dolgozatot. Ha nem ejt meg Jókai
zsenije, nem kábít el varázsa, ha nem győződöm meg arról,
hogy a regény a maga nemében remekmű — nem támadt volna
föl bennem a számolás kényszere. Jókai pikaró korszakáról,
amelyről kitűnő utószavában Domokos Mátyás okosan szól,
hadd idézzem: - „ . . . mintha a képzelet legnagyobb magyar
géniusza ösztönösen megérezné, hogy az ősrégi kalandregény
műfajában . . . bátran szabadjára engedheti a nagyzás szellemét, meseszövő tündéreit", hogy a tiszta képzelet játékával
lebilincseljen. A nagy írónak erről a gazdag korszakáról két
irodalmi ellenfele, Péterfy és Gyulai tudomást sem vesz.
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Mindezek után a kérdés az, mit érdemes a regényben megszámolni.
Elsősorban az alapszituációban rejlő szerkezeti elemeket,
valamint az alapszituációból kibomló további szituációkat:
azaz a fordulatokat, amelyek egyik szituációból átbuktatnak
(nem vezetnek) a másikba; a lélektani fordulatokat; a helyszíneket ábrázoló leírásokat, szükség esetén különválasztva a
fantasztikus helyszíneket a reálisaktól (amelyek egyébként
ugyancsak a fantázia szülöttei).
Másodsorban a stiláris fordulatokat, a hangulatváltoztatások
nyelvi eszközeit, a szókincs gazdagságát, hiszen e gazdagság a
forrása, a kovásza, az élesztője — fogékony agyak esetében — a
képzettársítások gazdagságának és változatosságának, a szegényebb képességűeknél viszont a figyelmet tartják ébren. Bizonyára még sok mindent nyilvántartásba illene venni azzal az
egyetlen föltétellel, ha a tényezők immanensek.
A szituációk és a fordulatok szempontjából túl jól választottam, a Hírhedett kalandorban ugyanis körülbelül száz fordulatot találtam. Aritmetikai törvényszerűség, hogy a szituációk
száma kettővel több, mint a fordulatoké, az indító és a befejező szituációval. Ilyenformán a kétszáznyolcvankilenc oldalra
terjedő olcsó könyvtári kiadás minden harmadik oldalára esik
egy-egy fordulat. Nemegyszer azonban egyazon oldalon többször változtat irányt a cselekmény. A fordulatok egy részét események idézik elő, más esetekben a dinamikus elem szellemi
természetű. Mind az egyik, mind a másik csoportot példákkal
illusztráljuk.
Általában a magyar regények leggyöngébb része a szerkezet.
Jókai regényeinek többsége e tekintetben remekmű, a Kalandor például. A kalandregény a cselekményen áll vagy bukik,
alkotó elemei a szituációk és a fordulatok, amelyek láncformán fonódnak össze: szituáció, fordulat, újabb szituáció, abból
újabb fordulattal újabb szituáció . . . És így tovább a végkifejletig; a cselekményes regény életet adó kettős spirálja: irodalmi
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desoxirionuklein. Miután szikével lehántottuk a húst a szituációk-fordulatokról, föltárul a regény anatómiája.
A regény mozgása, sodra, dinamikája, sebessége, amellyel az
olvasót magával ragadja, a fordulatok számától és minőségétől
függ. Vannak rejtettebb fogások, árnyalatok, ezeknek csaknem
egyenlő a vonzereje, a hatékonysága, mint a könnyen fölismerhető fordulatoknak, csak éppen bajosabb észrevenni őket. Véleményem szerint a kritikusnak, amíg az alapot nem tisztázta,
a főbb színeket föl nem ismerte, nem erkölcsös az árnyalatokkal foglalkoznia.
A szituációk-fordulatok alkotta vázon a húst, az érrendszert, a zsigereket, a porcokat, az inakat - egyszóval az életanyagot - huszonhárom halálos bűn története alkotja, valamennyi epizód a maga helyén van, az optimális helyen, a legelőnyösebb háttér előtt. Akár élőszóban, akár írásban, a komponálás az elemek elhelyezésében rejlik. Ezt a tudást, a retorika
adta tudást, kevés magyar író, kevés magyar tudós sajátította
el. Péterfy észrevett belőle valamit Jókai regényeiben, de valójában nem tudta, mit vett észre. Mint ahogy efelől az újabb
retorikaszerűségek szerzői ugyancsak tudatlanságban leledzenek. Lásd a Szónokok, előadók kézikönyvét és Fischer Sándor
művét, amelyben a fonetikai rész mesteri, a retorikai rész nem
sikerült.
Az alapszituáció színhelye Koblenz; a várat a franciák ostromolják, a németek védelmezik. A németeknél szolgál Hugó
mint konstábler, régi magyar szóval pattantyús, mai szóval tűzmester, a franciák kémje. A föl nem robbant bombákat visszalöveti az ostromlókra, előbb azonban üzenetet rejt el bennük,
ezekben közli a nagyherceg és a vezérkar tartózkodási helyét.
Tehát hiába változtatják szakadatlanul a főhadiszállást, a francia ágyúk lövedékei mindig a közelben csapódnak be. A várban
mindenki retteg, ördöngösségre gyanakszik, egyedül Hugó nem
mutat félelmet, részint ez tereli rá a városbíró, a soltész gyanúját, részint a költekezése. Végül a soltész tetten éri a kalandort,
lefogatja és kínvallatásnak veti alá.
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Jókainak — Péterfy és Gyulai óta — a lélektani lazaságokat
szokás fölróni. Ami a három főszereplöt illeti, a lélektani szituáció kristálytiszta, ráadásul nem fekete alapon fehér, hanem
valamelyest árnyalt. A kalandor összesen huszonhárom halálos
bűnt vall be, azzal a hátsó gondolattal, hogy minél hosszabbra
nyúlik a kihallgatás ideje, annál valószínűbb a szabadulása, hiszen a franciák előbb-utóbb beveszik a várat. Hivatásához képest a soltész minden erejével azon buzgólkodik, hogy az árulót elítéljék, ez azonban nem akadályozza meg abban, hogy
valahányszor csillogtathatja tudálékosságát, annak ellenére is
megtegye, ha ezzel hitelesíti a vádlott egyik-másik állítását. A
nagyhercegnek személyes oka volna bosszúra, hiszen a kalandor jelentései az életét veszélyeztették, mégis hatása alá kerül,
elbűvöli elbeszéléseinek ötletessége, szelleme, sodra. A nagyherceg érzései az olvasó érzései, Jókai varázsolta el, mint annyi
más olvasóját, milliókat. Néhány szóval említsük meg Madusnak, a hajdemák vezér lányának lélektani ábrázolását, amelybe
joggal köthet bele a Péterfyn—Gyuláin nevelkedett filosz. Madus ugyanis félelmetes zsiványlányként mutatkozik be, csakhamar aggódó kispolgári feleség válik belőle, végül átváltozik fehér galambbá és a mennyekbe repül kivégzett féije lelkével;
Ilyen lélektani felületességet Kemény Zsigmond csakugyan
nem engedett meg magának.
Afelől, hogy Hugó halált érdemel, a bíróságnak kétsége
nincs (részben ez motiválja a nagyherceg viselkedését), csupán
a módja felől nem döntenek a vallomások befejeztéig, hiszen
csak a bűnösség fajtájának megállapítása után határozhatnak a
büntetés dolgában, amely — mint már említettem — föltétlenül
halál, de hogy felnégyelés-e, vagy karóba húzás, az a hatályos
jogszabályoktól függ.
Szituáció háromféle van: sztatikus, áldinamikus és dinamikus. A dinamikus szituáció mozgási lehetőségek nyalábja, minél többféle mozgást foglal magába, annál feszültebb, s annál
meglepőbb a fordulat, amely újabb szituációval váltja fel az
előzőt. A fordulat tehát a szituációban rejlő cselekvések közül
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egy; a legszerencsésebb, amely megvalósult, mint a fogamzás
irgalmatlan versenyfutásában a győztes spermium, amely befészkelte magát — a valóságba.
Jókai szituációit analizálni semmivel sem könnyebb, mint
egy Jacquard gép kartonjából rekonstruálni az eredeti mintát.
Senki nem kísérletezett ezzel a munkával. E regényírói technika mellett közömbös az a tény, hogy Jókainak mindig szüksége volt adatokra, amelyek többnyire maguk is a fantázia birodalmába tartoznak, s ezekről mint egy trambulinról rúgja
föl magát a maga öntörvényű világába.
Analízisre a második fejezetből választottam egy részt. Ebben három szál keresztezi egymást, két hosszabb, az egyik a
kalandor viszontagságait meséli el a hajdemákok bandájában, a
másik a hajdemákoknak a tatárokkal vívott csatáit; a rövidebb
szál a kötelessége elől megfutamodó hajdemák: Jurkó sorsa.
Hugót miután a tatárok megverik a magyarokat, gazdájával,
a magyar úrral együtt eladják egy tatárnak. Amaz megalkuszik
a magyar úrral, hogy kétszáz arany váltságdíjért szabadon bocsájtja. A kalandor semmi váltságdíjat nem ígér. A tatár összepányvázza őket, maga lóra ül, úgy tartanak hármasban Tatárország felé. Az ötödik napon az elpuhult nemes panaszkodni
kezd, a tatár megtapogatja a nemes lábát, s hogy oda ne
vesszen a váltságdíj, felülteti a lovára. Ezután Hugó lábát tapogatja meg, az már abban reménykedik, hogy neki sem kell
többé gyalogolnia. Csalódik, mert őt fogja be hátasnak, azaz a
nyakába ül. Ez menti meg az életét Hugónak. A hajdemákok
ugyanis meg akarják szerezni a tatárok zsákmányát; hogy ezt
megtehessék, félig átfűrészelik a fák törzsét a tatárok útjába
eső erdőben. Elég egyetlen fát ledönteni, máris recsegve-ropogva lezúdul az egész erdő, s maga alá temeti a tatárokat a foglyokkal együtt. Hugó azért ússza meg épségben, mert a lezuhanó fatörzs a nyakában ülő tatárt csapja agyon.
A zsákmányt kereső hajdemákok húzzák ki a tatár alól.
Minthogy maguk közé akarják venni, megkérdik, nemes-e vagy
paraszt, „szegény ördögnek" vallja magát. Próbatételképpen a
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vezér pallost nyom a markába, s rámutat egy gyönyörű lányra,
hogy fejezze le. Hugó megtagadja. Elárultad magad, nemes
vagy - mondja a vezér s parancsot ad Madusnak, a lányának,
hogy vágja le a fogoly fejét, Hugónak meg, hogy térdeljen le és
imádkozzék. Ehelyett fölkacag s imádkozás helyett megkéri
Madus kezét. Bátorsága meggyőzi a banditákat, társul fogadják. A lánykéréssel kapcsolódik be Hugó kalandjaiba Jurkó.
A ledöntött erdőt a hajdemákok fölgyújtják, egérutat szereznek és zsákmányostul vonulnak vissza megközelíthetetlen
barlangjukba. Itt vonják felelősségre Jurkót, amiért megszaladt
őrhelyéről. Büntetésül ki kell állnia a próbát, be kell ugrania a
barlang végében tátongó „földalatti" tóba, hogy onnan kihozza Madus mellkendőjét. A legény az utolsó pillanatban visszahőköl. Mivel Madus kezének ez az ára — és más választása
nincs — Hugó beugrik a tóba. J e m telt el három perc, hogy
ismét ott álltam Madus előtt, tetőtől talpig fehéren a sótól,
mint egy bepúderezett ördög."
Mindez inkább leírás, semmint analízis. Valamennyi fölvázolt helyzet dinamikus, ami annyit jelent, hogy megvan benne
a választás lehetősége, vagyis a cselekmény más irányba fordulhatna, mint ahogy a regényben fordult. Hogy néhány példát
mondjak, Hugó ígérhetne a tatárnak váltságdíjat abban a reményben, hogy adott alkalommal kereket old, hiszen szélhámos, leüthetné a tatárt és a magyar urat, hogy megszerezze a
lovat; levághatná Madus fejét, leüthetné a hajdemákot, aki a
ledőlt erdőben rátalál és felölthetné a ruháját stb. Ebben a regényben nincsen lehetetlen.
Ezek a változatok az olvasónak csak utólag jutnak eszébe,
mint most nekem, mert a szituációk és a fordulatok olyan
szédületes iramban követik egymást, hogy nincs idő mérlegelni. Másfelől, annak dacára, hogy a helyzetek nagy többsége
konfliktusokat hordoz magában, Jókai tudatosan kerüli a drámai kiélezést. Ha élne vele, megváltozna a regény hangulata,
elveszne a könnyedsége, tündéri meseszerüsége. Jókaitól mi
sem áll távolabb, mint hogy valóságnak ábrázolja azt, aminek
8 Irodalomtörténet 84/1

114

Forum

egy része a harmincéves háborúban csakugyan megtörtént
vagy megtörténhetett. Erre megvan a jó oka, hiszen regénye
valóságos antológiája a borzalmaknak, szörnyűségeknek, a
tömegmészárlásoktól a fekete miséig, pénzhamisítástól a kannibalizmusig stb. A valóság ellen a többi közt a konfliktusok
fölötti elsiklással védekezik.
Példa a közvetlen közelről, Jurkót, a kötelességmulasztó
őrt, miután fiaskót vallott a próbán, büntetésül egy sziklarepedésbe zárják, hogy ott iszonyú kínok között éhenhaljon, következtetem én; Jókai nem utal erre, öt sorban számol be az
eseményről. Az utolsó két sort idézem :
„A cimborák kacajordítása elnémítá az elevenen eltemetett
jajgatását ott a kőlap alatt."
Azaz értesít a borzalom felől, de máris folytatja a mesét.
Ha kibontaná a konfliktust, ez esetben és a hasonlókban,
egyfelől a regény elvesztené sodrát, a tízszeresére dagadna,
másfelől a testetlen borzalmak valósággá válnának. Ez is bizonyítja, hogy akik Jókai némely regényében a valóságot keresik
vagy kérik számon a szerzőtől, nagyjából úgy viselkednek,
mint a mackós, aki panzerfausttal nyitja ki a wertheimkasszát.
A zárak makacsok, Csak a saját kulcsuk érintésére tárulnak ki.
Az események okozta fordulatok után vegyük sorra a szellemi természetű fordulatokat.
Kalandjai során Hugó ötven társával dereglyére száll kalózkodni, valahol a Csendes-óceánon elfogy az élelmük. íme a
szituáció. Más mód nem lévén, sorsot húznak, ki legyen az,
akit megesznek.
, A z én nevem jött ki a kalapból - közli Hugó - , el voltam szánva . . . hanem mikor már vetkó'zni kezdtem, eló'lépett az én kedves bajtársam . . . a nemes spanyol így szólt:
„Nem te halsz meg, dicső' rajah! Neked feleséged van, nem is egy,
hanem kettő. A te életed becses. Itt vagyok én, a te testvéred, ki dicsőségemnek tartom, ha mint Curtius egykor a római megnyílt üregbe, a ti
éhező torkaitokba leugorva, a köztársaságot megszabadíthatom!" S e
szókkal a nemes lélek . . . egy késkanyarintással leszelte a fejét, s odatette elém. A többiek elvégezték a munkát."
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A soltész kérdésére, hogy ő is evett-e az emberhúsból,
annyit válaszol:
„Nagyon éhes voltam"
Már hangzik az ítélet:
„Emberi lélekkel bíró testnek megevése máglyán való megégettetéssel büntettetik."
A nagyherceg megkérdi, milyen részét ette meg a spanyolnak:
,,A lábát."
Ujabb fordulat: van-e az embernek a lábában lelke?
A soltész szerint van, a nagyherceg szerint ily fontos dologban csak a teológiai fakultás ítélhet. A fakultás hét napi tárgyalás után a következő ítéletet hozza:
„Az emberi lélek tart az emberi testnek a térde kalácsáig, ezért szükséges templomban és imádkozás közben letérdepelni; mert odáig az
emberben a lélek, ami azon túl van, az már lelketlen appendix."

Az emberevést tehát törlik bűnei sorából.
Hét fordulat másfél oldalon, nem tudom, nem világrekord-e.
Ez a hét fordulat, csakúgy mint a velük rokon szellemű fordulatok, sajnos nem számláltam meg pontosan őket, az igazi
jellemzői Jókai e művének. Nagy Miklóstól tudom, hogy a
Hírhedett kalandorral az angolok foglalkoztak legtöbbet, többet mint mi, amivel nem sokat mondok, végül sem tudták
milyen kategóriába sorolják. Voltaire-i rokonságot emlegettek
— tévesen. Voltaire ugyanis minden idegében, minden ízében
támadó humorista, a tévhitek, téveszmék, igazságtalanságok
gerjesztik dühre, azok csiholják ki mindig mozgékony agyából
a szellemességeket. Jókaiban nyoma sincs ennek a támadókedvnek, szkepticizmusa az életet mindennél többre tartó bölcsé, nem élettagadó szkepticizmus. Jóformán valamennyi
írónktól tomboló, kimeríthetetlen életszeretete különbözteti
meg, amellett az esze, a műveltsége, a fantáziája.
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Felmérni sem iparkodom, mennyi mindennel adósa maradtam az olvasónak. Valójában nyilvántartásba kellett volna vennem a mű valamennyi immanens és egyben megszámlálható
tényezőjét, s meghatároznom egy sereg fogalmat. Nem törekedtem másra, mint hogy próbát tegyek egy — éppen csak
körvonalazott — módszerrel, amely valamelyes védelmet nyújt
az önkénnyel szemben és nemcsak a számolásban. Elvégre
azért esszé az esszé, hogy kísérletezzünk.
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL

AZ OKTATÁS MŰHELYÉBŐL
AZ IRODALOMTANÍTÁS SZÜKSÉGLÉTÉRŐL
ES LEHETŐSÉGEIRŐL
A DOLGOZOK KÖZÉPISKOLÁIBAN
Annyit vitatkozunk mostanában az irodalomtanításról,
hogy talán feleslegesnek látszik e problémakört egy sajátos
iskolatípus sajátos problémáival bővíteni. Tudni kell azonban,
hogy ezekben az iskolákban évenként több tízezren tanulnak,
ezenkívül egy tagadhatatlanul válságos évtized után mostanában kezd kirajzolódni perspektíváiban a dolgozók szakközépiskoláinak és gimnáziumainak új társadalmi funkciója. Az
MSZMP KB 1982. április 7-i állásfoglalása a közoktatás további
fejlesztésének irányelveiről általánosan kilátásba helyezte a
középfokú végzettség megszerzését, a társadalmi mobilitás
megvalósításában pedig kiemelt szerepet szán (pl. a pályamódosításban) a dolgozók középiskoláinak. Jelenlegi színvonalukat ugyan senki sem tartja kielégítőnek, az iskolatípus pályaazaz minőségmódosítását — akaratlanul bár — akadályozza egy
hagyományossá kövült szemlélet, mely a nappali iskolák zsugorított változataként tudja csak látni őket, legfeljebb a magasabb követelmények szükségét hangoztatva. Az irodalomtanításban a helyzet fonákságai úgyis mint elfedett lehetőségek jól
érzékelhetők.
A korábbi és a friss dokumentumok egyaránt leszögezik,
hogy ezek az iskolák a nappaliakéval „egyenjogú végzettséget
adnak, ezért egyenértékű műveltséget kell nyújtaniuk". Ujabban rögzítik azt a követelményt is, hogy „különös tekintettel a
munka melletti tanulás körülményeire" kell ezt elvégezni. Az
1982/83-as tanévben életbe lépett új tanterv deklarálja ez utóbbi körülmények befolyását a tananyag kialakítására, de azért
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az irodalom tantervi anyaga a hagyományos szisztémát követi:
a nappali tananyag mérsékelten redukált változata. Ez a kétségkívül „bombabiztos" tanterv amilyen korrekt, olyan mértékben marad távol attól a rugalmas szemlélettől, amit az itt tanulók sajátos helyzete, életkori, szociális és alapismereti viszonyai
kívánnának — éppen a magasabb műveltség elérése érdekében.
Paradoxnak tűnhet, de a gyakorlatban visszatérő tapasztalatok
valószínűvé teszik, hogy a dolgozók középiskolái úgy válhatnának közelítően egyenrangú társintézményekké, ha saját tanulóikra szabott tananyagot az őnekik megfelelő formában és
módon taníthatnának. Nem vadonatúj sejtelem ez, felmerült
már illetékes körökben is; az 'azonos műveltség — egyenértékű
bizonyítvány'-ellenérve azonban elhárította, jóllehet formális
merevsége saját céljai ellen hat. Az élet ezer példája bizonyítja,
hogy hasonló értékű, szintű műveltség nem föltétlenül azonos
ismeretek körének egybevágó szerkezetű és menetű megtanulásával érhető el. Különösen, ha a kapcsolódó készségek fejlesztése — támadhatatlanul objektív okokból — végképp nem
folyhat azonosan.
Az irodalomtanítás helyzetét fokozottan kényessé teszi,
hogy az irodalomnak ebben az iskolatípusban még a nappali
gimnáziumokhoz képest is különleges, profilírozó szerep jut.
Ennek több oka közül a legerősebb, hogy a felnőtt (kb. 18
évesnél idősebb) tanulók túlnyomó többsége itt folytat utoljára rendszeres művelődést. Számukra a gimnázium nem előkészítő, hanem befejező, műveltségük karakterét kialakító iskola.
(Továbbtanulásra az itt végzők elenyésző töredékének van esélye, ambíciója is alig többnek.) Akik a tisztes, általános jellegű
műveltséget munkavégzés mellett, többnyire már önálló családban élve igyekeznek megszerezni, azoknak igénye — akár egészen öntudatlanul — közvetlenül arra irányul, hogy adott életkereteikben alkalmazható ismeretek, készségek birtokába jussanak. Olyan műveltségre orientáltak, mely napi életükben segít eligazodni, főleg a mindenkit körülvevő, szélesebb-szűkebb
emberi viszonyokban. Ebből az életközegből származik sok
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esetleges, spontán tapasztalatuk, bizonytalan vagy töredékes
ismeretük, gyakran gomolygó ellentmondásokkal terhesen.
Áttekinthető képet szeretnének kapni a szűkebb és tágabb valóságról, amibe önmagukat is bele tudják helyezni. A számukra
nem elvont emberi világot elrendező, tapasztalatokat és ismereteket konkrétan és szélesen szintetizálni képes hatást, minden más tantárgyat megelőzően, az irodalom érvényesít(het).
Az irodalom mint egyidejűleg fogalmi, érzéki és érzelmi közlőképességű művészeti tudatforma, a róla le nem választható, a
művekbe eleve bekódolt történeti, életrajzi összefüggések gazdag körével olyan kultúrképzödmény, mely a felnőttek tétova,
alig racionalizált művelődési indítékait megragadni és fejleszteni jellegénél fogva különösen alkalmas. Kár lenne kerülgetni
a tényt: alapműveltséget ad, illetve adhat. A dolgozó, felnőtt
tanulóknak meg éppen erre van szükségük. A magasabb műveltség általános társadalmi szükséglete a humanizáció igényével szintén erre tendál. (Egyéni különbségek természetesen
vannak, de a specializált tudományos ismeretek iránti fogékonyság a felnőttek körében szembetűnően ritkább, egészében
pedig jóval alacsonyabb szintű, mint a tanuló-korúak körében.)
Az irodalom dominanciáját még erősíti a humán ismeretek itt
szűkebb tantárgyi környezete is (pl. nyelveket nem tanulnak).
A fokozott szükséglet mellett azonban a tanulók befogadási
körülményeinek, készültségének lehangolóbb momentumait is
számba kell vennünk, ha az objektív lehetőségeket keressük.
Nem hallgathatjuk el, hogy a munka melletti tanulás hátrányos
helyzetű iskolázás. A dolgozó ember tevékenységében a megélhetését biztosító munka érthetően elsődleges, a tanulás legjobb
esetben a második helyre szorul. Ide kerül a munkanap idejében is: késő délutáni, esti órákra. Aki kora reggeltől talpon
volt, dolgozott, közlekedett, családi ügyeit intézte, az nemcsak
fáradtan, de némiképp fásultan ül az iskolapadban, fogékonysága minimális. Az általános iskolai beidegzések és a többi tantárgy közös igénye mind a fogalmi befogadás felé terelik. Gyakran elhangzó kifogás, hogy a felnőttek tanulása az irodalmi
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művek és kapcsolódó ismeretek szikár fogalmi közléseinél megragad, vagyis hogy csak fogalmilag értik az irodalmi szövegeket. Sajnos az a pőre igazság, hogy többnyire még így sem.
Szokás ugyan egy kalap alatt tárgyalni az „esti és levelező
tagozat" minden ügyét, napnál világosabb, mennyire eltérő
oktatási formát képeznek. Köztudomású, hogy levelezőn órákra járni nem kötelező, és ez ide vonzza a felnőttek nagyobb
részét. Oktató-nevelő hatás többségüket alig éri, tanulásuk a
hajdani „magántanulás" megkönnyített változata valójában.
(Ennek az iskolaformának a társadalmi értéke alaposan megkérdőjelezhető.) Elfogadható volna egy bevallottan önképzésre
épülő tanulás, amihez nem iskolai látszat-konzultációk adnak
segítséget, hanem valódiak, és főleg erre a célra módszertanilag
kidolgozott tankönyvek, tanulási programok stb., részben pótolva az élő tanári magyarázatot. Egyelőre azonban vannak a
levelezők, akiknek pl. I. osztályban heti 1, évi 30 óra jut irodalomból. Szerény recepciós készségekkel nem juthatnak el a
megértésnek arra a fokára, amit irodalmi szövegértésnek nevezhetünk, mert ez még vagy már fogaimiságában is más minőség.
Amit maguktól a tankönyvből megtanulnak, az emésztetlen
adatokat jelent csak, nem mást.
Minden gyakorló tanár tudja, hogy a szövegértés csak a
művek, életrajzok, korviszonyok összefüggéseiben tisztázódhat, tehát nem megy magától. Nélküle nem beszélhetünk az
irodalomnak még szegényes ismeretéről sem. Ezen túl, azért
sem kezelhetjük felületesen, mert a mostoha körülmények
közt tanuló, fáradt felnőtt figyelmét a megértést akadályozó
mozzanatok egykettőre kioltják. Érdeklődését, várakozását
csak a jól értett szöveg, a mű életszerűsége ébreszti fel, miközben a maga valóságérvényével meggyőzi, hogy mint életmodellhez köze van. Ez már a műértés kezdete. Mikor a művek jelentésvilága a fogalmi megértés szintjén kibomlik, egyidejűleg érzelmi-erkölcsi válaszra késztet, ami felhangol az elsajátítás mélyebb/magasabb régióinak megismerésére. A pedagógiai irányítás itt az élmények intellektualizálása, a művek sajátszerűsége-
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inek valóságos, esztétikai befogadása felé indulhat(na). Jelen
gyakorlatunkban azonban még több akadály feltételes módba
teszi ezt a — véleményünk szerint - intenzív közeledést a műértés teljesebb, tényleges célja felé.
Még kevéssé mértük föl (a tanítandó anyag szerkezete sem
ösztönöz rá), hogy a fogalmi szövegmagyarázattal egyidejűleg,
párhuzamosan folyhat(na) szervesen esztétikai, poétikai, stilisztikai műelemzés is, és nemcsak a mereven szekventált, unalmasan „leltározó" sorrendben. Pedig a „tartalom" és „forma"
(belső és külső) tényleges elválaszthatatlanságát, együtt realizálódó közlését mint művé szintetizált közlést, ez tudatosíthatná közvetlenül. Ilyen módon beszélhetnénk érdemlegesen a
műértés készségének fejlesztéséről, tudván, hogy tanulóink
némi logikai jártasságot még csak elárulnak, de az analizálás és
szintetizálás, a képzeleti aktivitás, az elvonatkoztatás útjain
szinte teljesen járatlanok (a vizualitás mai dömpingjének hála).
További nehézség, hogy a párhuzamos, elemző megértés sokáig
kivihetetlen az irodalomelméleti (műnem- és műfajelméleti,
poétikai, stilisztikai, verstani stb.) ismeretek hiánya miatt. A
középiskolai anyagban ezek az ismeretek a történeti kronológia szerint következő művek mellett, egy-egy alkalmasnak látszó műhöz rendelve tűnnek fel, az anyagban szétszórtan, érintőlegesen és teljesen rendszerezetlenül. Főleg utóbbi az oka,
hogy nem mélyülnek alkalmazhatóvá; örök titok marad általános — nem egyetlen példa szerinti — valóságvonatkozásuk,
egymáshoz viszonyított tartalmasságuk.
Az új tanterv az I. osztályos anyag élére állította a Művészet
és valóság c. fejezetet az elméleti megalapozás szándékával.
Jelenlegi helyén, tartalmával és terjedelmével azonban egyszerre sok is, meg kevés is. Valóban mindent megelőzően világossá kell tenni a művek és a valóság viszonyát, a művészi
ábrázolás érzéki, jelképes, áttételes sajátosságát, de az életgyakorlathoz igazodóbb és türelmesebb, személyhez szólóbb módon. Aztán: az elméleti ismeretek további, szétforgácsolt elemei az irodalmi-történeti folyamat rendszerében kallódnak
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(el), zömmel még az I. osztályos anyagban, tehát az ókori,
középkori, reneszánsz, barokk, klasszicista művek mellett. Az
elméleti anyag korai bevezetésével föltétlenül egyet lehet érteni, módjával már kevésbé. A régi irodalom tanulása közismerten nehéz, rengeteg háttérismeretet, biztos történeti tájékozódást igényel - ami szintén hiányzik. A szemléleti, nyelvi archaizmusok idegensége olyan tehertétel, amivel még jelesebbek is
alig-alig birkóznak meg. Ebben a környezetben a széttagolt
elméleti ismeretanyag egészen alárendelődik a mázsás művek
prioritásának, alig emelkedhet túl az említés szintjén (ahogy a
tankönyv is tükrözi ezt). Márpedig a világ esztétikai elsajátításának korszerűen hangzó igénye a dolgozók iskoláiban írott
malaszt marad, amíg szilárd, jól mozgósítható „előismeretek"
híján tanítunk irodalomtörténetet a Gilgames-e posztói Déry
Tiborig. A tanulók az irodalmat így nem művészetként fogadják be, hanem — nagyon jó esetben — valami általános műveltséganyagként. Csak a nagyképűség állíthatja, hogy ez értéktelen és felesleges, de evidens, hogy a tényleges művészi hatás
mélyebb, személyesebb érvényű.
Amíg az egyszer csak kidolgozandó integrált tárgyak bevezetésére sor kerülhet, a szükségletek és nehézségek együtthatásában két kérdést kellene megfontolni. Az előzőeket folytatva:
azt, hogy az anyag merészebb szerkezete, tagolása nem biztosíthatná-e jobban a jelenleg súlytalan, alig felhasználható előismereteket? Másodjára: hogy felléphet-e az irodalomtanítás
ezen a fokon és formában — akár elvben is — a műértő befogadás elsődleges és általános igényével? A továbbiakban az új
tanterv (és tankönyv) első évének tapasztalatai nyomán kelt,
illetve a dolgozó tanulók ismert körülményeiből adódó, célszerűbbnek látszó anyagszervezés és szemlélet körvonalait vázolnám.
Ismeretesek elképzelések, melyek az irodalomtanításban a
történetiség elvét, rendszerét megszüntetnék, helyette az élményszerzésre irányuló, homályos teleológiával építenék föl az
anyagot. Vannak hívei a tematikus rendszerezésnek, és felvetet-
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ték már azt is, hogy időben visszafelé haladva lehetne történeti
az irány. Utóbbi, abszurdnak látszó javaslat (tényleg az!) indítéka tartalmaz reális magot, hogy tudniillik a történeti rend
szerint a korai, régi irodalom tanulásának fokozott nehézsége
fogadja éppen a kezdő, felkészületlen tanulókat. Nem újkeletű,
de máig megoldatlan probléma ez. Kettős veszteség adódik belőle: a tanulóknak elveszi a kedvét, ez későbbi tanulásukat is
befolyásolja; másrészt a régi irodalom anyaga jócskán hatástalanul ködbe vész (a hozzáfércelt elméleti ismeretekről nem is
szólva). Meggyőződésem, hogy az irodalomtanításban a történetiséget feladni jóvátehetetlen hiba volna. Nemcsak az emberi, nemzeti kultúrtörténet áttekintése válna lehetetlenné —
míg ez az áttekinthetőség a történeti rendnek mellőzhetetlen
értéke, s az irodalmi művekről alig is leválasztható —, de teljes
káosszá habarodnék a művek egymáshoz viszonyuló, egymásra
felelő történeti ténye csakúgy, mint a művek valóságszerűsége,
márpedig utóbbiak a mű immanenciájához szorosan tartoznak.
Az elméleti anyag is jobban elkuszálódnék valami excentrikus
műközpontúságban. A spontán műélményt kár lenne odáig fetisizálni, hogy eleve megfosztjuk a lehetséges helyes értelmezés, megértés alapjától és olykor magának az élménynek inspiráló forrásától. Élményt ugyanis nemcsak a „tiszta mű", horribile dictu az alkotó alakja, sorsa, sőt a korral való viszonya is
indukálhat. De hogyan oldjuk meg a biztos, jól mozgósítható
előismeretek tanítását, és hogyan oldjuk fel az ellentmondást a
régi irodalom időbeli elsősége és az elsős tanulók készületlensége között?
Visszautalva az irodalom tanításának speciális szükségletéről
és nehézségeiről elmondottakra, optimálisnak azt vélem, hogy
kiterjedt alapozás után, melyet az 1. osztályos anyag egésze
biztosítana, a történelemanyagtól is jobban támogatva a 2.
osztályban kezdődnék el a kronologikus irodalomtörténeti
anyag tanítása. Időhátrányba nem kerülne, mentesülhetne már
egy sor háttérismeret terhétől: a megelőző és azonos év történelmi anyagára támaszkodhatnék, az elméleti ismeretek előze-
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tes kialakítása pedig itt már lehetővé tenné rendszeres alkalmazásukat és történeti beágyazásukat. Mint sejthető, a történetiség rendjének föltétlen megtartása mellett 1. osztályban
olyan irodalomanyag tanítását tartanám célszerűnek, amely
igazodik a dolgozó ember művelődési képességeihez, irányultságához, s amely az irodalom természetét, minőségét, értékorientáló képességét, nyelviségét, ebből alakult eszközeit, formáit, módszereit (tehát az elméleti anyagot) világos, tiszta példákon bemutatva, elemzően és definitive ismertetné meg.
A kezdeti fázisban hosszabb időt, a tanév első negyedét,
harmadát szánnám olyan művek olvastatására, megbeszélésére,
melyek a mai valóság nem ritka, a tanulók számára is ismerős
élethelyzeteit, emberi dilemmáit ábrázolják vagy fejezik ki,
könnyen meggyőznek tartalmi, tematikus értékükkel az irodalom valóságfelmutató jellegéről és funkciójáról. Csak így alakulhat ki bennük érdeklődés, figyelem, az irodalom iránti érzelmi felhangoltság. Egy-két műből induktive levont tanulság
ehhez kevés. Szükséges, hogy az élet (saját élete) több területének irodalmi képével találkozhassék; magánérzelmek, társadalmi történések, egyéni magatartások, családi helyzetek stb.
széles spektrumán. Az sem baj, ha mindenre nem kínálkozik
márkás remekmű, tisztes színvonalú azért akad. Viszont a nívótlan giccs hazugságlényegét is itt és így kellene bemutatni,
párhuzamba állítva rokon témájú értékes művel, művekkel. Ha
az irodalom érdekes valóságértékét felfogták, következhet a
helyzetek, magatartások minősítése, értékelése alapján az életbeli értékfogalmak és irodalmi megfelelőik, az alapvető esztétikai minőségek ismertetése újabb művek bevonásával is. Az
esztétikai minőségeket elég lenne mai értelmezésünk szerint
interpretálni, a történeti változásokra, meghatározottságukra
csak utalni, s majd az irodalomtörténet megfelelő helyén szólni
róla konkrétan. Innen logikus lépésekben haladhatna az anyag
az irodalmi ábrázolás formáló sajátszerűségeinek fonalán,
kezdve a műnemekkel mint adott jellegű életdarabok és a hozzájuk való alkotói viszonyok alapképleteivel, ezek sajáttörvé-
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nyű megnyilvánulásaival, majd sajátszerű típusaival, műfajaival.
A poétika területére érve tisztázandó lenne próza és vers mibenléte, az irodalom nyelvi művészet voltának, sajátos természetének kapcsolódó kifejtése. A jelszerűség, áttételesség
dekódolása, a belső látás és az elvonatkoztatás stb., mint a
művek befogadásának adekvát műveletei ez után kívánkoznának, s aztán a verstani ismeretek, a szóképek és alakzatok
stilisztikai anyagának körülbelül eddig is tanított kiterjedésű
feldolgozása. A kapcsolódó példaanyagot lehetőség szerint a
már szerepelt művek adhatnák, de a kört a világos megértés
céljából bővebben kiegészítve. Szükség lenne mintegy összefoglalásul néhány gazdag adottságú, szerepelt mű olyan elemzésére, mely a tanult ismeretek szempontjából, szimultán végezteti el a konkrét, sokoldalú befogadást a tanulók aktív műveleteivel.
Számítok rá, hogy esetleges szaktárs olvasóim egy része itt
fejéhez kap, s az élmény szerűség után kiált. Valóban! — az
elméleti ismeretanyagból ez mintha kiszorulna. Részben biztosan, de aligha inkább, mint az irodalmi ismeretnyújtás eddig
megszokott keretei közt. Hiszen így is műveket tanulnának,
mégpedig elég sokat, ezekből vonnák el az elméleti fogalmakat.
A rendszerezett, alaposabban értett elméleti ismeretek révén
viszont talán több sikerrel lehet elvezetni a tanulókat (egy részüket) a kezdeti, spontán, tagolatlan élmények tudatossá szélesüléséhez és igazoló vagy cáfoló felülvizsgálatához. Nagyon
szerencsés volna hát az év eleji „olvasmányos" művek ismételt
megbeszélése most már szakszerűbb alapokon, ami meggyőzhetné őket a közben tanultak felhasználható, támasznyújtó
voltáról. Ami pedig az első élmények esetleges megtépázását
illeti, úgy gondolom, az irodalom tanításának vállalni kell a
pragmatikus szűkösség, alacsony ízlés cáfolatát ilyen indirekt
módon is. Elkerülhetetlen, hogy néhány olvasott mű spontán
élménye — ha volt — áldozatul ne essék az intellektualizálás
„száraz" műveleteinek, dehát készséget nem fejleszthetünk
úgy, hogy eredeti, csiszolatlan működéseit óvakodunk befő-
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lyásolni. Különben is merő utópia feltenni, hogy minden mű
minden tanulóban művészi élményt kelthet. A műértés — tisztes fokú - kialakítása cél lehet, kell is annak lennie, de nyilvánvaló, hogy a tanulók egy része ettől sem fog igazán műértővé válni. Ami nem jelenti, hogy nem fog valamennyire műveltebbé válni mégis, ám ez már a másik kérdés körébe vág.
A katartikus hatás, katartikus élmény vitán felül a műalkotás befogadásának — úgyis mint értésének — eszményi szintje, de senki sem gondolhatja komolyan, hogy a tanított és
tanítandó irodalomtörténeti anyag különböző részei egyformán alkalmasak elérésére. A tanulók szubjektív különbségein
kívül eleve számolnunk kell objektív „fél"-eredményekkel, különösen az ókori, középkori művek meg a fordítással nem
modernizált régi magyar irodalom tanítása közben. Ez az
anyag erős szemléleti, magatartásbeli és nyelvi archaizmusokat
hordoz szükségképpen, melyek nagyon megnehezítik művészi
értékük szerinti megközelítésüket. Általában megfigyelhető,
hogy a mítoszok, példázatok, eposzok elmesélése megragadja a
tanulókat, viszont az eredeti szövegeket olvasva elriadnak az
előadásmódtól; a szövegértelmezés munkája minden élvezetet
megakaszt. Hasonlóan a régi magyar szövegek nyelvi távolisága
képez akadályt (pl. Zrínyi eposzában) az érzelmi ráhangolódás
előtt. Több sikerrel oldhatja a tanár, a tankönyv a művekben
érvényesülő világkép idegenszerűségeit, de a távolságot csak
csökkenthetik. Kevés remény van ennek az időben távoli, kiterjedt anyagnak az élményszerűsítésére, illetve csak részben és
közvetetten — nem az eredeti szövegek hatására - látszik nagy
része némi empátiával megközelíthetőnek. Kicsiny hozadéka
van a tanításnak, ha a műveket kizárólag a műértés tárgyaként
interpretáljuk, jóval többet mondanak mint az irodalmi megjelenésben hitelesített, történetileg konkrét emberi valóság foglalatai. Belátható, hogy a bibliai vagy homéroszi szövegek,
avagy az Ómagyar Mária-siralom archaizmusaival közvetlen
műélményt csiholni meddő erőlködés. Sok-sok környező ismeret, világképi, nyelvi háttérmagyarázat után dereng fel a ben-
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nük rögzített emberi és társadalmi helyzetek, magatartások
halhatatlansága, melyre a társadalmi gyakorlatban élő ember
már fogékony, míg a nyelvi formációkra süket. Ahogy „süket"
például a Balassinál, Zrínyinél — főleg nála! — uralkodó heroizmusra, de csöppet sem az, ha életrajzuk, történelmi helyzetük,
szerepük szerint ismeri meg emberi alakjukat. Vannak életminőségek — ilyen a heroikus élet, a halált is vállaló szerelem stb.
—, melyek a mai praxisban élő embernek átélhetetlenek, de
megismerésük nélkül mégsem kerek a világ(uk). (Közbevetésként: később is szükség lenne az alkotók eleven, koruk környezetében élő személyiségét megragadóan közvetítő életrajzokra. A személyiség ugyanis „benne van" a művekben az alkotói önérvényesítés művészi módján. A „lírai én" meg „alkotói én" üres fogalom, amíg kellően nem ismert az egyszeri és
személyes, akihez képest paradigmatizált.)
Nem lehet az mellékes feladata irodalomtanításunknak,
hogy az irodalmi művek révén bekapcsoljuk tanulóinkat —
akik rendszeres művelődést aligha fognak már folytatni — a
világképek és értékrendek történetileg változó folyamatának
megismerésébe; bevezessük őket egy kultúrhagyományba,
aminek szoros része a nemzeti kultúrtörténet. Ezért hiszem,
hogy nem tévelyednénk el korszerű tanítási elveinktől sem, ha
a messze múlt irodalmi emlékeinek tanításában — néhány mű,
pl. a Shakespeare-drámá(k) kivételével — a kultúrtörténeti jelleget reálisan túlsúlyos mozzanatnak elfogadnánk, metodikai
konzekvenciáival együtt. A műértés kialakítása is csak nyerhet
vele. Másutt nem pótolható lehetőségek nyílnak itt alapvető
kultúrismereti vonzatok elsajátítására, melyek leoldják némileg
a művekről is a muzeális jelleget, ugyanakkor a műveltséget
kereső felnőtt egzisztenciális szükségletei is ezt preferálják különösen. A „világ esztétikai elsajátításának" teljesebben irodalmi igényét aztán a szemléletben, időben közelebbi művek tanításakor több eséllyel érvényesíthetjük, valóban következetes
műközpontúsággal. Javulnának azonban az esélyek, ha a tanított művek kiválasztása el tudna némileg szakadni a magas
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szaktudomány értéknormáitól, s az irodalomtörténeti anyag
egésze közeledne a már emlegetett életorientáló szükségletekhez. Esetleg nemcsak a remekművek iránti — jogos — tisztelet,
de a mai, jövőbeli fogékonyság nem efemer szempontja is érvényesülhetne egy nemes ízlés szintjén.
Sarkított polémiák hajlamosak az irodalomtanítás minden
ügyét-baját az irodalomtörténet kontra irodalmi élmény álellentétére csupasztani. Megtévesztően, mert köztük a gyakorlatban nincs szembenállás, voltaképpen még különállás sincs.
Műértés a történetiség híján alig jöhet létre, befogadói élmény
is csak nehézkesebben, hiányosabban — többnyire zavarosan.
Hasonló eltorzulás azonban másféle hiányokból is adódhat. A
tanulók lehetséges és eljövendő irodalmi élményeinek reményében ezért tartom szükségesnek a feléjük orientáló, köztük
eligazító elméleti ismeretek érdem szerinti tanítását. Az élményekhez szilárd, objektív alapot nyújtó kultúrismereti tájékozottságot pedig az irodalomtörténeti anyag differenciált kezelésével gondolom biztosíthatónak.
Pillanatnyilag a dolgozók középiskoláiban az irodalom úgy
jelenik meg a tanulók — főképpen az I. osztályosok — előtt,
mint Maia fátyla. Rajta sok-sok szikrázó, hunyorgó pont — a
művek; köztük homályos, derengő sötét; és a szikrázó pontok
is nagyon távoliak.
FUTAKY HAJNA
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A rá oly jellemző mesélőkedwel mondja el Illés Béla az Anekdoták
könyve egyik fejezetében Adyval történt egyetlen, véletlen találkozását.
A történet, csattanójával együtt, alighanem ismert: Ady ajánló sorokat
vet papírra Osvátnak, anélkül, hogy az ifjú joghallgató kéziratát elolvasta volna. Az írás Politika címen megjelent a Nyugat 1916. január 1-i
számában. „Ez volt az első nyomtatásban megjelent írásom" —
emlékezik vissza az író, 1959-ben. 1 A 8 évvel később megjelent Lövészárokban című kötete 2 előszavában is 1916. január 1-ét jelöli meg első
nyomtatásban megjelent cikke időpontjának. (Itt jegyzem meg, hogy
Illés Béla tévesen jelöli 1916. január 1-ével a Politika megjelenését, holott az február 16-án jelent meg a Nyugatban, az előző dátumú szám
Feljegyzések címen közli írását.)
Visszaemlékezései és a Nyugat évfolyamai alapján az irodalomtörténet is ezt a dátumot fogadta el. К Magyar Irodalmi Lexikon I. kötete is
így tudja: „21 éves, amikor - Ady Endre ajánlására - első ízben jelennek meg írásai. A Nyugat 1916. évi első félévi száma a Figyelő rovatban
közli négy kis esszéjét (Politika, A néma politikus, Feljegyzések, Feljegyzések)".3
Életművének monográfusa, Diószegi András az 1916-os
esztendőből két eseményt említ: egyéves önkéntesként vonul be az
albán frontra, megjelenik első cikke a Nyugatban. 4
Mindezekkel ellentétben a valóság az, hogy Illés Bélának 1915-ben
Az Érdekes Újságban már megjelent három publikációja: szeptember

'Illés Béla: Anekdoták könyve. Bp. 1959. (A protektor c. fejezet a
1 6 - 1 7 . lapokon.)
2
Illés Béla: Lövészárokban ... Válogatott cikkek, publicisztikai írások, karcolatok. 1 9 1 6 - 1 9 6 6 . Bp. 1967. Válogatta és szerkesztette Jászberényi József.
3
Magyar Irodalmi Lexikon I. Bp. 1963. 493.
4
Diószegi András: Illés Béla. Bp. Arcok és vallomások sorozat. 1966.
9 Irodalomtörténet 84/1
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12-én és október 17-én Aforizmák, november 7-én pedig Gondolatok
címmel. 1916. március 12-én még egyszer publikál e népszerű lapban az
utóbbi címen.
Ezeket az írásokat az 1912 és 1916 között a budapesti egyetemen
jogászhallgató Illés Béla írta olvasmányai és meditációi hatására. Az
aforizmák és a gondolatok egy része a Nyugatban 1916-ban megjelent
írásainak elmélkedését készítették eló', egyik-másik mondatát át is mentette a kiforrott esszékbe (ezeket dőlt betűvel jelzem). Ezek az írások
ma talán azért tarthatnak érdekló'désre számot - filológiai esetükön túl,
mert adalékul szolgálhatnak, hogy honnan indult a Tanácsköztársaság
idejére szocialistává váló haladó értelmiség. Maga Illés írta az 1966-os
idézett kötete előszavában: „Mikor első írásaimat írtam, még igen
messze voltam attól, hogy szocialista legyek." Majd később így folytatja: „. ..bizonyára nem a nagy marxista-leninisták ítélőképességeivel
nyúltam a kérdésekhez, de - erre büszke vagyok - mindig a kor nagy
tanítómestereinek hatása alatt."

Aforizmák
Az egész emberiség elfér egy szívben — két asszony nem.
Vannak megvásárolhatatlan emberek. Ezek nagyon olcsón vásárolhatók. Egy mosollyal, egy rongy-darabbal, vagy egy meleg
kézszorítással.
Sokat csodálkozom azon, hogy néha a tehetséges ember is érvényesül.
A természettudósok nagyon tévednek, amikor azt állítják,
hogy az ember gerinces állat.
Azok álmodják a legszebbeket, akik sohasem alszanak.
Az asszonyok hallgatása mindig elhallgatás.
Azok, akiknek a szerelem üzlet, sokkal kevesebbet tudnak róla, mint azok, akiknek örök misztérium.
Egy csomó rossz költő megél abból, hogy sohasem az első
szerelem az igazi.
Könnyebb valamit elhitetni, mint elhinni.
Nem minden szamárság aforizma. Csak minden második.
(Az Érdekes Újság, 1915. szeptember 12. III. évf. 37. szám
28. lap.)
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Aforizmák
Az ifjú-óriás mindent tagad. A zseni állít. A tudós bizonyít. A
bölcs nézi tülekedésüket és mosolyog.
Attól, hogy én valamit fehérnek látok, te meg feketének még
nem bizonyos, hogy piros. Lehet például sárga is.
A politika az önzés tudománya.5
Az igazi politikus sohasem azt kérdi, hogy mi következik, hanem azt, hogy ki.
A jó diplomatának nincs egyetlen gondolata sem, csak töméntelen utógondolata.
A sakkfigurák mind egy fából vannak faragva, csak véletlenség
dolga, melyik kap fehér egyenruhát és melyik feketét.
Apáink életének két csúcspontja az öröm és a fájdalom volt, a
miénk a szórakozás és unalom.
A legforróbb csók is lehűt.
Ostobaságainkat szoktuk legjobban megfontolni.
A legelső szomorú ember volt az első poéta.
(1915. október 27.111/42. 24. lap.)

Gondolatok
Az emberek komédiások, s színjátékuk az élet mégis többnyire tragédia. Ez talán összefügg azzal, hogy az élet komédiásai majd mind csepűrágók és alig akad közöttük yalódi életművész.
*

Bűnös mindenki - tartja a közfelfogás - , aki szembehelyezkedik a társadalom többségének erkölcsi felfogásával. A mo5
A Politika című írás I. fejezete indító mondatának elsó' fele. Megjelent Nyugat, 1916. február 16.

9*
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dem társadalomban — sírja ugyanez a közfelfogás — sokkal
több a bűnös ember, mint a becsületes. Minél tovább gondolkozom, annál kevésbé tudom összeegyeztetni ezt a két igazságot.
*

A politikus, amikor miniszteri tárcáért verekszik, vagy választási kampányt vezet, ép oly kevéssé gondol a szociológia
átfogó igazságaira, mint a vidéki járásorvos a darvinizmus tételeire akkor, amikor egy öreg parasztasszony gyomrát vizsgálja.
*

Aki az emberről tudja, hogy rossz, önző és ostoba, — az
csak ismeri az embert, de csak az érti meg, aki ezt tudva is
szereti. Mert a megértés a megbocsátásnál kezdődik.
(1915. november 7.111/45. 29. lap.)
Gondolatok
Nem kell megijedni attól, hogy egy szép hazugság többet ér
egy jó igazságnál, hanem meg kell fogni ezt a dolgot ott, ahol
megfogható. Amint a hazugság felöltözik szép külsőbe, ügy
felöltöztethető az igazság is, és akkor mégis csak többet fog
érni és jobban fog hatni, mert éppen abban áll az igazságnak
igazság volta, hogy több embernek használ, mint árt.
*

És ha ruha teszi az embert, nem kell ettől sem visszariadni;
a tartalmas ember sem köteles külsejét elhanyagolni. Senki sem
zseni attól, hogy kócos, és senki tehetségtelenségének sem oka
az elegáns külső. De elveinkkel sincs külsőnk összefüggésben.
Hogyha érzelmeink és elveink radikális volta arányban állana
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külső elhanyagoltságával, akkor a leglázasabb forradalmár a
vicclapok az a kopott alakja volna, aki csak egyszer szokott
egy évben megfürdeni.
*

Igazságokért tudnunk kell meghalni. Szép dolgokért érdemes élni.
*

A művész ismer szépet és csúnyát, a filozófus jót és rosszat,
a politikus hasznos és káros dolgokat. De más időkben is élnek.
A művész, az író és a filozófus magát a végtelenhez viszonyítja,
a politikus a mához, vagy ha nagyon előrelátó, a közeli holnaphoz.6
*

A művészetben a népszerűség a múltat jelenti, a politikában
a jövendőt. A politikában sem következtethetünk ugyan a népszerűségből a dolgok belső értékére, de a jövendőre igen. Mert
nem igaz, hogy a népszerűség ingatag alap: a tömeg sokkal
lustább, semhogy gyakran változtassa ideáljait.''
*

Az igazság nem mindig logikus.8
(1916. március 12. IV/11. 38. lap.)
STENCZER FERENC

6

A Feljegyzések II. pontjának egy része. Megjelent Nyugat, 1916.
január 1.
' A Feljegyzések III. pontjának szövegével azonos. Ugyanott.
"A Feljegyzések IV. pontjának szövegösszefüggésbe helyezett egy
mondata. Ugyanott.
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SZÉLJEGYZETEK
MIKSZÁTH KÁLMÁN É L E T R A J Z Á H O Z

Látszólag szerencsés helyzetben van Mikszáth biográfusa. Az író két
novelláskötetével A tót atyafiakkal, A jó palócokkal, ha nem is fiatalon,
de a férfikor elején egy csápásra híres író lett, s attól fogva pályáját a
nagy embereknek kijáró figyelem és érdeklődés kísérte. Megérte 40 éves
írói jubileumát, s még életében megíratta életrajzát a Kisfaludy-társaság.
Sajnos azonban a kortársi emlékezés olyan lyukas háló volt, amelyen az
adomák fennakadtak, de a tények bizony sokszor kihullottak, elfelejtődtek. Ezért is élt olyan sokáig а köztudatban az adomázó Mikszáth
alakja. Sajnos a filológiai gondosságot első életrajzi írója, Várdai Béla is
elhanyagolta. 1 Ahol nem kínálták magukat az adatok, ott egy-egy fukar
utalással érte be, ahelyett, hogy magát az írót kérdezte volna meg. Pedig
kézenfekvő példa volt az a szorgosság, amellyel Mikszáth Jókai pályájának adatait közvetlenül a nagy író halála után összeszedegette, a kortársi emlékezetből kiegészítette, rekonstruálta. Még nagyobb hiba volt,
hogy Mikszáth fikcióit, az életéről kitalált történeteket elhitte, valódinak vette. Hiába figyelmeztette az író, ahogy ezt a történész Takáts
Sándor, utolsó éveiben egyik legközvetlenebb barátja feljegyezte:
„Mondd meg Várdai barátodnak, hogy élvezettel olvasom szép művét,
de némi igazítani való lesz rajta, mert ő mindazt, amit én magamról
írtam, készpénznek vette, pedig az legnagyobb részt költött dolog." 2
Az igazítás, a költött dolgok és a való tények szétválasztása, az író
életútjának felderítése azóta is tart. Több kiváló Mikszáth-tanulmány,
monográfia, a kritikai kiadás hatalmas, részben még kiaknázatlan
adat-bányája mellett is tele van az életpálya, főleg annak kezdeti korszaka, homályos szakaszokkal. Némelyiket már aligha láthatja be a vizsgálódó tekintet. Másokra - a legfrissebb kutatások nyomán - itt próbálok némi világosságot deríteni.
1

Várdai Béla:Mikszáth Kálmán Bp. 1910.
Takáts Sándor: Emlékezés Mikszáth Kálmánra. In: Hangok a múltból. Bp. é.n. 4 0 1 - 4 0 8 .
2
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körülményei

Nem hinném, hogy négy évtizedet átívelő írói pályát a kiindulási
pontjáról meg lehetne határozni. Még akkor sem, ha valóban a nógrádi
táj, a szülőfalu, a család az a kör, amelyből élményeinek alaprétege
származott. Talán mégis érdemes bekopogtatni Szklabonyán a szélső
házba, épp szemben a temetővel. Az apát az előkelőbb, rangosabb Mauks
család, Mikszáthné, de különösen húga, Mauks Kornélia 3 emlékezéseiben mindig „szklabonyai földbirtokos"-ként emlegeti. Az újságíró Törs
Kálmán,4 aki egy rövid újságcikk erejéig a még pályája kezdetén álló,
éppen híressé vált író első életrajzát megírta, falusi kurtanemesként,
afféle valódi magyar típusként jellemzi.
Fiatalabb korában - inkább a kor szokásainak hódolva - Mikszáth
vélt nemességüket is emlegette. Id. Szinnyei Józsefnek 5 irt életrajzi kiegészítésében apját „középsorsú birtokos"-nak nevezte, zárójelben hozzátéve (de Kis-Csoltó). Ezt a nemességet azonban nyugodtan fikciónak
tekinthetjük. A szerényebb papi ősök azonban századokig visszanyomozhatók. A család ápolta is ezt a hagyományt, gondosan őrizték a
fennmaradt papi körleveleket, a család múltjának bizonyítékait. Közismert, hogy a nagyapa Nagykürtösön árendásként bérelte a helyi mészárszéket és kocsmát. Majd amikor Ebeckre költöznek, az író apja is ezt a
mesterséget folytatja. Nem túl vagyonos, de nemesi sorból származó
leányt vett feleségül, farádi Veress Máriát. Szklabonyára költözésükkor
is először a mészárszéket és a kocsmát bérlik. Mauks Ilona azonban a
kocsmabérletet nem említi. Az apát mint jó gazdálkodót jellemzi, aki
nagy juhászatot tartott s „evégből bérelte az egyes kisbirtokos nyári
legelőit és a községi legelőket. De, mert az utóbbival járt a mészárszék
bérlete is, azt is bérbe vette és ide albérlőt állított."
A család vagyoni állapota az itt-ott elejtett adatok csoportosításával
megközelítő pontossággal megállapítható. Várdai Béla szerint: „Földjük
összevéve kitett körülbelül 100 holdat.'* Tágas portájuk, zsúpfedelű,
de zsindellyel szegélyezett házuk volt. Mikszáth Jánost a falusiak tekintetes úrnak szólították. A családi kalendáriumban ilyen bejegyzések olvashatók: „bárány lett az idén 73." 1 Két cselédet, külön juhászt és

3

Mauks Kornélia : Képek Mikszáth Kálmán életéből. Bp. 1918.
"Törs Kálmán: M. K.-ról Vasárnapi Újság, 1882. ápr. 16. 2 4 1 - 2 4 3 .
5
Id. Szinnyei Józsefnek. M. K. levelezése. I. Bp. 215. (Továbbia k b a n ^ . K.Lev.)
6
Várdai Béla:M. K. Bp. 1910. 12.
'Király István: M. K. Bp. 1952. 7.
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szolgálót tartottak. Mikszáthné háziruháit maga varrta-mosta, de barátnéja a kékkó'i tiszttartó leánya, gyarmati ügyvéd felesége volt. Jómódú,
vidéki úri-házakkal, papokkal tartottak barátságot. Fiukat, lányukat iskoláztatták. Mikszáth Mari húgának, akit 16 éves korában vitt el a
tüdőgyulladás, a falut tagosító mérnök volt a vó'legénye.
A két gyerek taníttatása eléggé megterhelte a családot, bizony össze
kellett húzódniok. Mégis Mikszáth rimaszombati diákoskodása idejére
eshetett a család anyagi fellendülése, mert először az apa mint iparos,
majd mint gazdálkodó szerepel a megfelelő iskolai rovatókban. A fiatal
diák elképzelése is jövendő pályájáról, foglalkozásáról, előbbre rukkol
egy lépcsőfokkal, nem kereskedő akar lenni, hanem jogász. Ekkor vásároltak új földeket, mert Veress Mária kikapta szülői örökségét. Az egykori diákra úgy emlékeztek tanárai, hogy , jómódú édesatyja bőségesen
ellátta zsebpénzzel".' Azt hiszem, hogy a család társadalmi helyzetét
illetően Ady meghatározása áll legközelebb az igazsághoz: „Én azért
Mikszáthot szeretem, mint példányt, mint tanulságot, mint aki újból
igazolja, hogy a mai magyarságnak melyik a legjobb rétege. Ez a dzsentri alatt, dzsentri között leiedzett úr-paraszt.. ."* Innen eredhet nagyon
mélyen fészkelő gyűlölete az arisztokrácia és a nagypapság iránt, amely
műveiben korán kimutatható. Nem földéhes paraszti düh f o n ki ebben,
inkább történelmi elszámolás vagy leszámolás. Ugyanakkor az is igaz,
hogy a paraszti világ is több számára látványnál, élményforrásnál, sokszor inkább megélt sorsra emlékeztet, ahogy ezt a népélet sok konkrét
mozzanatának hiteles leírása mutatja. Mikszáth alaposabban ismerte a
népet, a falut, mint eddig hittük.

Elszámolatlan

évek, vagy a jogászkodás

1866-ban fejezte be iskoláit Selmecbányán. A következő évekről a
Mikszáth-irodalom, a kritikai kiadás is azt tartotta, hogy 1 8 6 6 - 7 0 között jogászkodott a fővárosban. Ennek ugyan eleve ellentmondott fiatalkori levelezése, amelynek eddig az irodalomtörténet kevés figyelmet
szentelt, pedig pályája korai szakaszában ezek helyettesítik a műveket,
míg későbbi levelei egyre inkább közéleti megnyilatkozások. A kritikai
kiadásban olvashatjuk, hogy „Mikszáth életrajzának feltűnően homályos, alig ismert fejezete az a négy esztendő ( 1 8 6 6 - 1 8 7 0 ) , amelyet mint
jogász töltött a fővárosban'" 0 . Várdai sem mond többet ezekről az
"Kálniczky Géza: M. K. diákévei Rimaszombaton.
Ady: Összes prózai művei IX. kötet 304.
1
"M. K. Krit. kiadás 51. k. 207.
9

Kosice, 1925.
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évekről, kijelenti, nem időzhet a pesti jogászéveknél, mert ebben az
írónál erre nem nyújt felvilágosítást költészete. 1 1 Bisztray Gyula megtoldja ezt azzal, hogy „sőt legújabban feltárt levelezése sem", és ,jogi
tanulmányairól az egyetem anyakönyveiben sem lehet közelebbi adatokat találni". Az író már említett életrajzi kiegészítésben, ezeket egy
mondattal intézi el: „Iskolába járt . . . a jogi egyetemen Budapesten". 12
Az egyetlen bizonyosság, hogy diplomát nem szerzett, apja bárhogy
szerette volna is, mint ahogy ezt jubileumi beszédében emlegeti, mikor
az egyetem díszdoktorává választották. 13
A gyarmati levéltárból nemrég előkerült iratok szerint azonban jogi
tanulmányait nem is Pesten kezdte, 1 8 6 9 - 7 0 és 71-ben a győri jogakadémia hallgatója volt, mint „magán-jogtanuló". 1 4 A megtalált miniszteri leiratok beiratkozási engedélyek mellett főként vizsgahalasztásról,
új és új terminusok kijelöléséről szóbak. A jelzett bizonyítékok mellé
sorakozik egy eddig figyelembe nem vett levele 1870 tavaszáról, amelyben közelgő győri vizsgáira céloz : „mához egy hétre bizonyosan Győrt
is elsüllyeszti a föld színéről valami non putárem [váratlan] elemi csapás.'" 5 Ez bizony a közelgő vizsga rémképe. 1870. január 29-i levelében érinti először készülődését a vizsgára. „Én megfogadtam, hogy a
Corpus Jurison kívül semmiféle könyvet nem olvasok többé.'" 6 Február 16-án azt írja barátjának: „Hogy személyesen nem látogatlak meg,
számos elfoglaltságomnak tulajdonítsd: „a magánjogot" magolom: rettentő nehéz irálya van". 1 7 Február 23-án azzal riasztgatja barátját,
„majd én is küldök neked néhány jogi könyvet, amitől tudom megsavanyodik a gyomrod". Biztatgatja is magát „e napokat tanulással akarom
tölteni". 1 8 Győri kísérletei kudarccal végződhettek, 69-ben biztosan
nem vizsgázott, mert a következő tanév elejére kapott halasztást. Később pedig a budapesti egyetemen folytatja a tanulást. Nyitott kérdés
azonban, mivel foglalkozott az előző két évben, 67-68-ban. Az első
levelekből az derül ki, hogy a vidéki fiatalemberek gondtalan életét élte,
vidám társaságokban forog, jó cimbora a gyarmati mulatós kompániák-
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ban is. Szülei gazdaságában aligha dolgozhatott, hisz azon panaszkodik,
hogy a lovasfogat 360 napot a gazdaságban dolgozik, csak a megmaradt
pár nap kocsikázhat velük kedvére, az ismerős szomszéd falvakba.
A győri jogi vizsgák kudarca érlelhette meg a szándékot, hogy állást
vállal Gyarmaton. 1871 májusában kérte a főispántól esküdti kinevezését, de elutasítják. 19 Apja kérésére azonban Mauks Mátyás szolgabíró
maga mellé veszi esküdtnek. Beleszeret principálisa leányába, Mauks
Ilonába, majd amikor elutasítják, ügyvédsegédnek szegődik Bálás József
gyarmati ügyvéd mellé. A jogi vizsgákról eddig nem esik szó. Csak 1872.
július 11-i levelében tűnik fel az első célzás tanulmányai folytatására. A
71-es évet egyébként az esküdtség ki is töltötte. Ez alatt nem emlegeti,
hogy vizsgákra készülne. Mauks Ilonának küldött július 11-én írt levelében azonban azt olvashatjuk: „Nagyobb dolgom az annál,hogy minden
nap kétszer alszom el a büntetőjog mellett, s most, mikor száraz dolgokat kell olvasgatnom, folytonosan novella-írásra volna kedvem." 2 0
Július 17-i leveléből 2 1 tudjuk meg, hogy Pesten járt, lehet, hogy korábban is megfordult a fővárosban (gyerekkori emlékét nem számítva —
Mikor a sirkövet hoztuk), de ennek nincs nyoma.
Pesti jogászkodását tehát a 72-es évtől datálhatjuk. Mauks Ilona emlékezéseiben is úgy szerepelnek ezek a napok, mint amikor „erősen
tanult vizsgájára".2 2 Egy 1872. június 25-i levelében céloz arra, hogy a
jogi pályát — legalábbis szándéka szerint - komolyan veszi, ügyvédi
pályára lép. Mauks Ilonának úja „S ha kegyed megelégszik azzal, hogy
egy szerény ügyvéd neje lesz, aki önnek nem adhat sem palotát sem
fényt, sem magas rangot — én örökké -hálával fogom csókolni azt a
kezet. . ,"2 3 - az ügyvédség azonban még messze van, s a Mauks család
egyre türelmetlenebb. Az apa véleményét fogalmazta meg Mauks Ilona:
„egész nyáron azon a címen, hogy tanul, elfecsérelte az időt és most
meg szó sincs vizsgáról". 24 A szolgabíró úrnak ezúttal alighanem igaza
volt, s a fiatalember - ismét Mauks Ilonát idézzük: „Két nap múlva
elment Pestre terminust kérni a vizsgára", majd „Körülbelül két heti
pesti időzése után visszajött Mikszáth azzal, hogy március végére kapott
terminust a vizsgára".2 s Megegyezik ezzel Mikszáth Pestről küldött le-
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vele „Vagy hamar kapok terminust és akkor elmegyek Vancsáékhoz
lakni addig vagy Hajdúszoboszlóra. Vagy egy hónap múlva kapom a
terminust ti. decemberre és akkor okvetlenül Hajdúszoboszlóra megyek.
Vagy február elejére kapom és akkor visszamegyek Gyarmatra." 2 6 A
terminus tehát 73 március 1873 januárjában azonban az éppen megindult Nógrádi lapokhoz szegó'dik. Eljön a március, de többet szó sem
esik a vizsgákról. Később vallja be, hogy „Ez a gyarmati prókátorság
eszméje mindig kínzott, kiállhatatlan volt eló'ttem, mert az is." 2 7
Nincs tehát semmiféle bizonyítékunk, hogy egyáltalán vizsgázott-e a
jogi karon. Mauks Ilonának az a megjegyzése, hogy „készülni fog a bírói
vizsgára"2 8 igen távol állhatott a valóságtól, mert a tanulással töltött
évek sehogysem adják ki a kar elvégzését, ö , aki életének minden valóságos epizódját számtalanszor megforgatva, kiszínezve ültette át műveibe, a vizsgákról hallgat. Abból azonban, hogy hol a magánjogot biflázta, hol meg a büntetőt, arra következtethetünk, hogy néhány évfolyammal mégis megbirkózhatott. De akkor miért nem szerepel az évkönyvekben? Lehet, hogy az egész jogi pálya az írói készülődés elleplezésére szolgált?

A paraszti világ képe
Szóltunk már arról, hogy iskolái befejezése után két évet alighanem
otthon töltött. Talán még unta is a falut, legalábbis apjáról írott nekrológjában azt emlegeti, hogy nála nélkül százszor unalmasabb a falu.
Különösen A jó palócok elbeszélései merítenek sokat a korabeli falusi
életből. A romantikus szemlélet itt sokszor reális pillanatképekbe öltözködik. Felmutatja a paraszti világ sajátos, külön erkölcsét. S a novellák
szereplői mind hétköznapi foglalatosságok közben lépnek elénk. Aratnak, csépelnek, kendert áztatnak, ruhát teregetnek, lekvárt főznek, dohánypalántát öntöznek. A falu rétegződése is kiderül, ha nem is érik
nyílt konfliktussá. A Péri-lányok sommásként, részért aratnak a messzi
vidéken, ahol éjszaka „Négyesével, ötösével feküdtek a lányok az asztag
körül". (Péri lányok szép hajáról) A szereplő módos gazdák mellett
Szűcs Pali, de Csúz Gábor is (A gózoni Szűz Mária c. novellából) szolgalegények. A szegény Baló Agnes kelengyéjét „módos, tekintélyes ember" Sós Pál uram fogta ki, „ki már az idén is keveselte a mezőbírói
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hivatalt, mert öreg bíró lesz, ha élünk esztendó're ilyenkor", ö a faluban
a „legmódosabb ember" mekkora szégyen tehát, hogy át kellett kutatni
a házát. Pedig Baló Ágnes kelengyéje elég szegényes volt, ami egy csó'szházból kikerül. Vagy, hogy abból a szegénységből még ennyire sem telt,
s nem sok mindene maradhatott, hisz éppen az elvesztett ruha lesz a
férjhezmenetel akadálya: „Gúnya nélkül nem léphet az oltárhoz, szégyenszemre. Már mindene megvolt, pedig be keservesen, mint cseléd,
szerezte minden darabot egyenként." (A bágyi csoda)
Sok finom részlet rejtőzik az egyszerű leírásokban, Szűcs Palit úgy
fogadja Bede Erzsi anyja, aki éppen kendert tilolt az udvaron, s „lerázta
kötényéről a pozdorját, amint illik érdemes vendég előtt". (Szűcs Pali
szerencséje) Sok tényleges mozzanatot lehet felismerni a történetek keretezésében, elbeszélésében. Ahol például Bizi apót csak a kerítés mögül
nézik a parasztok, mert nem illik odatolakodni ahhoz, akinek nagy
bánata van, de látjuk, hogy tereferélnek az őrlést váró asszonyok a
bágyi malomnál, hogyan zajlanak a falusi búcsújárások, miként jelentkezik a falusi ájtatoskod-s Gughi Panna szenteskedésében. A természet
nem olyan költői mint Lapaj, a híres dudás történetében de szüntelen
kísérője az életnek. Mindig tudjuk milyen évszakban játszódik a történet. Olvassuk csak A kis csizmák első sorait „Köd gömörödik a sár
fölött, átlátszó és fehéres, mint a muszelin-ruha, a falusi kémények
füstje fölfelé száll, megannyi jele, hogy már nem lesz eső". - Az eső itt
mindig valóságos istenáldás. Bedéék télen akarták kiegyenlíteni tartozásuk a bíróságon. A nehéz ködök szinte rátelepedtek az épületre, még a
jégvirágok rajza is elmosódott. (Bede Anna tartozása) A paraszti élet
leírása, néha a legszebb költészet hangján szól, üde képekben villan fel.
A marokszedő Péri Juditot valahányszor lehajolt, úgy látta a hetyke
Csató Pista: „Kibontott úszó haja is olyan volt káprázó szemében, mintha aranyfelhővé lett búzakéve lenne." S öltöztettek-e már menyasszonyt nagyobb kénnyel, mint a Szegény Gélyi János, amikor a
lovait szerszámozza. Hiszen „Maga nevelése mind a négy, szemei előtt
nőttek fel ilyen gyönyörűségnek, j gondozta, fésülte őket éber szeretettel, megmosta a zabot, de meg is rostálta, mielőtt odaadta, kiszedte a
szénából, a sarjúból, ami nem jó ízű, takargatta őket télen meleg pokróccal, nyáron megúsztatta, kis csikó korukban meg is csókolgatta".
(Szegény Gélyi János lovai) Honnét a csikónevelésnek ez az aprólékos
ismerete? Körül kell nézni Szklabonyán, híres volt szép lovairól. Mikszáthnál is olvastuk, hogy mindig kupecek járták a falut, néha csak
egy-két lovat, máskor nyolcvanat is megvettek egyszerre. Hova lett Gál
Magda? - kérdezi az egyik novella-cím. A választ megadja a történet.
Bizony a kupecek csábították el.
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Kemény világ ez. Nehéz kőkeresztek, kopott pléhkrisztusok hiába
őrzik a határt. Sok csúfság megesik ezen a vidéken. Még a látszólag
romantikus feldolgozásokban is, mint A ,.királyné szoknyája" szentimentális történetében egyszer, mint a földből hirtelen kibukkanó kődarabba, belebotiunk a valóságba. Elevenére tapint a kopár földet megvenni
szándékozó gyáros a kis púpos Gyócsi Imrének, „látom, hogy igazi
palóc vagy . . . odanőttél a röghöz". - Persze sokban gyerekszemmel
látott világ ez. A falusi élet drámai pillanatai, sorsfordulói mellől hiányzik az elégedetlenség, nyomor, betegség, kivándorlás. A falu azonban
ekkor még sokban hasonlított ehhez a képhez. A szociális elégedetlenség főként a 90-es évek elején tört fel elemi erővel.
A nép szegénysége, földéhsége, a környező nagybirtokkal történő
összetűzései, aligha kerülték el az író figyelmét, még ha ezt a poétikus
világot nem is akarta szociális összeütközésekkel szétfeszíteni. Az eladó
birtok a fóld szeretetének, a gazdálkodásnak valóságos apoteózisa. „S a
föld utáni éhség, az a legnagyobb éhség, az éhségek között, mert az még
szomjúság is egyszerre." A főhős Marjánszky Mihálynak „A föld volt a
nevelője. A Pálfa nevű tag gyümölcsösével, piros fedelű aklával, hatalmas búzatábláival, nagy káposztásföldjeivel, melyek úgy csillogtak az
őszi napfénynél, mint egy ezüst tó. Ezt szerette, ebben turkált, ezzel
pepecselt. S az viszonozta is szerelmét. A Pálfa is szerette a gazdáját.
Enyelgett, kötekedett vele, egy-egy ismeretlen virágot vetett fel neki,
amit pedig oda senki sem ültetett, máskor megrakta a barackfáját zamatos gyümölccsel, hogy a király is nyelvet csettentene rá, néha meglepte
olyan görögdinnyét növesztvén, amit két béresnek kellett emelni, vagy
óriás, tömör káposztafejet, hogy a káposzta vevő tótok őszkor sírvafakadtak amiatt, hogy az az ostoba Szvatopluk nem tudott még egy kicsit
lejjebb jönni a népeivel". - A kisregény hangot ad azonban a teljes
nincstelenségbe süllyedés állandó paraszti félelmének is. „Körös-körül a
Bolontó hegytől le a füzes Kotorva vizéig csupa szegény ember lakik.
Az mind arra vigyáz, hogy a maga földje el ne szaladjon a lába alól,
nemhogy birtokszerzésre gondoljon. Apró parcellákra osztott földek,
melyek minden emberöltőben még keskenyebbre hasadoznak szét. Mert
a föld nem nyúlik, pedig mikor egy-egy gyereket hoz a gólya, útközben
egyet húzhatna, ránthatna az irtványon is - de mikor nem nyúlik."
A falusi szegénység sorsa tehát nyitott könyv volt Mikszáth előtt. De
a földbirtokok felparcellázása, a föld felosztása még nem lobogott a
társadalmi követelések zászlaján, örült a falusi nép, ha a földesúri zaklatások megszűntek. A falu és a földesúr konfliktusa egyébként gyakori
témája a Mikszáth-írásoknak. Az összeütközések azonban - talán nevezhetjük így - régi típusúak, nem a földkérdés, hanem a paraszti szabad-
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ság megőrzése, a jobbágyvilág maradványainak eltüntetése tüzeli a paraszti ellenállást. A földesúr még középkori jogaival akar élni, mint
például A majomoki lázadásban, ahol egyetlen vágya, hogy csak egyetlen egyszer lőhessen a népre.
A jó palócok kis remekléseiben a parasztélet jellemző mozzanatai
szinte ösztönösen bukkannak fel, csak természetes kísérői az erősen
cselekményre koncentrált, tömörített írásoknak. Vallomás-értékük
ezért több is mint a szociografikus alapossággal és tudatossággal komponált történeteknek, mint például A rokkant szekér vagy A kaszát
vásárló paraszt. A novelláskötet mellett különösen a Prakovszkyban
tódulnak fel a gyermekkor emlékei. Ilyen maga a nagyapa alakja is, a
nem kevély, de azért magára sokat adó gazda típusa, aki maga fölött
csak az Úristent ismeri el, de azt is csak módjával. Lovait persze ő is
féltőn óvja, széltől, ostortól, csak a gyeplőszárat adja a gyerek kezébe,
amivel gyorsabb ügetésre nógathatja őket. Riadt gyerekszem őrizhette
meg a felfúvódott tehén látványát is. „De hogy nézett ki a szegény
Bimbó. Szuszogott mint egy duda, a szája tele volt nyállal, s a két
oldala, bár már meglohadva kissé, még mindig úgy járt emelkedett, mint
a fújtató a kovácsműhelyekben." Zárópéldának Mikszáth faluképéhez
hallgassuk meg a Szent Péter esernyője egyik szereplőjét. A paraszti
magatartás pár mondatos, tömör jellemzését szociografikusabb szemléletű íróink, mint például Tömörkény is magáénak vallhatná. Schöpflin
Aladár is figyelmeztet, hogyan társul itt a paraszti szégyenkezés az ajándékhoz illő szabadkozással, s a molnár mindig kikívánkozó szidalmazásával. „Jaj, lelkem, tisztelendő úr, egy kis nyalánkságot hoztam. Azt
hallottuk, hogy a kis húga megjött, hát azt gondoltam, hogy jó fog esni
neki egy-két ízes falat. Bizony lehetne különb is, de hát aminő telik
szegény embertől. A szívünk kitűnő lelkem tisztelendő úr, de a lisztünk
bizony nem mund liszt, az a zsivány molnár megégette egy kicsit, már
azt a részét legalább, amit el nem lopott belőle a gyehennára való . . ."
- Nem véletlen tehát, hogy a népéletet a prózairodalomnak igazán
Mikszáth fedezte fel.

Érzelmi bizonytalanság

a második házasság előtt

A legszemérmesebb magyar íróként emlegetik, s valóban szinte megragad a kamaszkor képzeletvilágánál. Mindig a látványt írja le, az egy
mozdulatnál kivillanó fehér bokát, „a lábacskájából kilátszott egy darab, mintha maréknyi tojáshab volna elcsöppentve", a karcsú test magát
kínáló hajladozását, a feszes pruszlikba szorított mellek domborodó
lázadását. Az érzelmek nála az első szerelemnél fellobbannak aztán a
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házasságban ki is hűlnek, s az érzelmi élet a család szeretetében olvad
fel. Legszívesebben az éppen kifejlő virágot, az első szerelemtől megérintett fiatal lányokat rajzolja. A házasságtörést, a beteljesült szerelmi
kalandokat inkább tényként kezeli, ritkán időzik el nála, ritkán részletezi. Inkább erkölcsi vagy pszichológiai aspektusból közelíti meg, ahogy
erkölcsi megszégyenülésbe torkoll a Ne okoskodj Pista, vagy novelláiban
a megsértett női öntudat kitör a bíróságon egy mindent leleplező színvallásban. Jókai életrajzában rosszallóan emlegeti, hogy a korabeli francia regények csak a házasságtörés körül forognak.
Ez a szemérmesség különösen vonatkozik feleségére, akiről azt tartja
Schöpflin Aladár, hogy sohasem szerepel férje írásaiban. Lánykorában
azonban többször volt novellahősök mintája, mint például a Sramkó
bácsiban mint Egérdy lány vagy abban a novellájában, amelyet a 70-es
évek végén az írói Körben olvasott fel. Az én első principálisom korai
változatában — amelyet keserű pesti éveinek vége felé írt — név szerint
emlegeti feleségét, akit apósa arra nevelt, hogy ne üljön vonatra.
Az írók, művészek magánéletének, sokszor botrányainak krónikájában a feleségnek rendszerint mostoha szerep jut. Igaz, a nagy fellángolások görögtüze már nem rájuk vetődik, de a hétköznapok szürke glóriája őket illeti. Pedig a hétköznapok szüntelen kisugárzása alól nem mentesülhetnek a művek, ha sokszor nincs is ujjal mutogatható nyomuk. Ez
a láthatatlan jelenlét különösen illik Mauks Ilonára. Az irodalmi köztudat két jelentős irodalmi eseményt tart számon személyével kapcsolatban, a szülői engedelem nélkül kötött házasságot, s a romantikusnak
tűnő második egybekelést.
Mikszáth érzelmi életéről igen keveset tudunk, érdemes tehát a második házasság előtti év néhány mozzanatát tüzetesebben szemügyre venni.
Első jelentkezése volt feleségénél nem érzelmi indíttatású. Több
mint egy éve tért vissza Pestre és még nem is érdeklődött iránta, pedig
lehetetlen, hogy gyarmatiakkal nem találkozott. Az irodalomtörténet
eddig nem foglalkozott az első pesti év történetével, mintha visszatérése
egybeesett volna A tót atyafiak, A jó palócok sikerével.
Ismeretes, hogy Pestre visszatérve Mikszáth először az Ország-Világ
segédszerkesztője. Anyagi helyzete koránt sem rózsás. Már Bisztray felfigyel a Levelek kritikai kiadásának egyik jegyzetében, 2 ® hogy ugyanabba a nyomorúságos garni szállóba tér vissza, ahonnan Szegedre hívták.
1881 elején írja levelében „Lakom pedig jelenleg a Képíró utca 9. szám
alatt". 3 0 Ugyancsak 1881-ben az ifjú Szinnyei Józsefnek küldött elbe2
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szélés díját azonnal kéri „Azzal a kéréssel küldöm ez elbeszélést, szíveskedjék, ha lehetséges, annak díját elküldeni most, a szükség nagy úr — s
nélküle igen szívesen bíznám önre az idó't is az összeget is." 3 1 ö maga
így emlékezik vissza ezekre a napokra. „Az irodalmi viszonyok azonban
rosszul festettek. Micsoda nagy urak most a fiatal írók mihozzánk képest. Akkor írtam A jó palócok egyes novelláit s kaptam értük Vadnay
Károlytól, a Fővárosi Lapoknál egyenként öt forintot. Pepecseltem pedig némelyiken tíz napig. Kerestem tehát naponként az irodalommal
ötven krajcárt."3 2 Első fizetése a Pesti Hírlapnál 70 Ft-ra rúgott, egy év
múlva emelkedett 100 Ft-ra.
Hasonlót olvasunk Rudnyánszky Gyula emlékezéseiben is, akivel
korábbi barátsága felújult. A korona kerek asztala c. írásában idézi fel
ezeket a hónapokat. „Legtöbb bajunk volt Mikszáth Kálmánnal, aki
akkor tájban írogatta A jó palócok legszebb darabjait. Többnyire mindig később hozta el egy-egy kéziratát mint ígérte, mert nagyon fázott
odújában. Némelyik kis remekét A bágyi csodát, A Filcsik históriáit
háromszor is átírta." 33
Korábbi adósságai majd még évekig szorongatják. 1882. május 19-én,
háromnegyed évvel novelláskötete első sikere után, úja az egyik ügyvédnek: „Sajnálom, hogy még mindig nem vagyok olyan helyzetben, hogy
kifizethessen önnek tartozásomat (amelyre alig is emlékszem már,
miből származott). Ha szíves lesz ö n várni talán egy évig, talán kettőig,
úgy lehet kifizethetem s igyekezni is fogok erre. Ha azonban előnyösebbnek tartja ügyvéd úr folytatni a végrehajtást, én erről egyáltalán le
nem beszélhetem, hanem nem tartom célhoz vezetőnek, fájdalom." 34
- Ez más szóval azt jelenti, a végrehajtó úgy sem tudja behajtani követelését. Még 1883 augusztusában is tart a hitelezők inváziója, ahogy az
ügyvédnek ekkor írt leveléből kiolvashatjuk, „ha esetleg ki lehetne
egyezni a köztünk fennforgó ügyben, úgy hogy én még megbírjam,
(mert minden hitelezőm egyszerre akarja a pénzét megkapni). Mert
még erre az időre is maradt adósság bőven. Mauks Ilona dolga lesz, a
második házasság után, hogy ezeket az adósságokat öt forintonként
törlessze.
Mikszáthot A Tót atyafiak, de még inkább A jó palócok, sikere
késztette, hogy volt feleségét megkeresse. Volt ebben törlesztés is a
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múltból, a becsületbeli adósság kiegyenlítése, kárpótlás a nyomor éveiért. Bizonyítás, hogy tehetsége mégis győzedelmeskedett, de még támaszkeresés is. Szerelem azonban semmi, ahogy ezt meg is fogalmazta
1882. február 16-i levelében: „Mikor ezelőtt sok évvel elváltunk, egyrészt az a rugó is indok volt, hogy anyagilag ziláltan állottam, s nem
tudtam, hol fog kellenem megállni a süllyedés lejtőjén. Jól esett (habár
szerettem is), ha sorsa elszakad az enyémtől. De feltettem magamban
már akkor is, hogyha valaha vinni tudom valamire, s ha lehetséges lesz
még, hibámat jóvá fogom tenni. Az isten meghagyta érni, hogy egykori
fényes álmaimat megvalósítva lássam . . . kiköszörültem minden csorbát, nevemet magasztalólag említi az ország és a külföld, szeretet vesz
körül ahova lépek, jövedelmem hatszor akkora mint amennyiről valamikor ábrándozhattam . . . tartozom önnek azzal a regarddal, hogyha
még nem ment férjhez, én most mégegyszer elveszem magát...
ön
megosztotta rossz sorsomat, a legrosszabbját magam szenvedtem át, a
jobb sorsomat szívesen megosztom ismét. . . Mert nem a szerelem beszél többé belőlem (bár meglehet ha látnám, lángra lobbanna), hanem a
becsület. A becsületnek pedig elég van téve e lépésemmel." 3 5 - Mauks
Ilona finom elutasításba burkolja a reményt, közös életük feltámasztására.
Mauks Ilona különben leány korában sem volt igazán szép, ezt az író
leveleiben többször is említi: „Például én nem tartom valami rendkívüli
szépségnek, inkább úgy rémlik néha, hogy nekem nem is tetszik —
hanem csak szeretem." 34 A jellem, a gondolkodás komolysága hódította meg leginkább. Az úri neveltetés néhány hibáját sem lehet tagadni
benne, néha fennhéjázó, mindent lefitymál, panaszkodik a szerelmes
ifjú. Érdekes epizód, hogy Mikszáth azért, hogy szülői engedély nélkül
a házasságot megköthessék, látszólag egyik pap ismerősét fegyverrel
akarja kényszeríteni a házasság celebrálására. A pap végül is kíváncsi
lesz, kiért történik ez a nagy felbuzdulás. S amikor a fényképet meglátja, bosszúsan inti le az írót, „az ördög vigye el, hiszen maga engem rá
akar szedni, hiszen ez már valami koros menyecske". 3 7
Érthető tehát, ha a második házasság előtt az írót is izgatja, hogyan
változott félesége a kényszerű elválás hét éve alatt. Eleinte nemcsak,
hogy nem beszél a szerelemről, de azt is bevallja, hogy mást szeret
„Vagy maga lesz a feleségem, vagy soha senki, (mert van még egy asszony,
akit szeretek, de az négy gyermek anyja és férje van, a többi asszony
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pedig nem létezik számomra, arra, hogy szeressem." 3 8 Az asszonyt,
Csiky Kálmánnét, valószínűleg Veress Pálnénak, a magyar nó'nevelés
úttörőjének szalonjában ismerhette meg, ahol a 80-as években gyakran
megfordult. Veress Pálnérói a Vasárnapi Újságban 1896-ban közölt
nekrológjában, majd az asszonynak is szán pár meleg mondatot „S
Gönczy Pálné méltó folytatását, leányát Csiky Kálmánnét, az egylet
Apponyiját, aki olyan beszédeket mond, hogy nem egy országgyűlési
képviselő irigyelné meg . . ." 3 4
Megható, ahogy volt feleségi iránti fiatalkori érzelmeit föltáplálni
igyekszik. Fényképet kért, amely azonban Ilonát nagyon megtörtnek
mutathatta. „Mindenekelőtt is azonban arra kérem, ha akar nekem egy
szívességet tenni, csináltasson egy jó fotográfiát vagy pedig küldje el a
fiatalkorit, mert ezt ám ki nem állhatom." 4 0 - Leveleibe néha egy-egy
erotikus felhang is vegyül. „Hét év nagy idő. Azóta megváltozott az
ízlésem. Más arc, más modor hat rám. Úgy képzelem, ha valami virító
arca van, nem fog nekem tetszeni. Legjobban szeretném, ha olyan lenne
mint régen, de úgy sem biztos, hogy vajon tetszik-e, mert már nem
emlékszem, milyen volt. Azt azonban nagyon szeretném, ha egy olyan
kis vályú lenne a nyakán, mint némely asszonyoknak . . ."*1 (Majd a
Prakovszkyban Gáli Piroskán is ez tetszik „ . . . amint kinyitja a száját
éneklésre, mire különböző vonalak és mélyedések támadnak a
nyakán.")
Habozása abból is kiviláglik, hogy sokáig titkolja baráti körében
házassága megújítását. Közben háromszor is ellátogat személyesen
Mohorára s a levelek hangja melegebbre vált. A Szegedi Zsótér Mariskának írott leveleiben azonban még a legkisebb célzást is elkerüli tervezett házasságára. 42 Úgy tűnik halogatja a házasságot, vagy legalábbis
nem annyira sürgős neki. Megéri Mauks Ilonát nyugtatgatni. „Hanem az
időre ne legyen türelmetlen, s ne csináljon magának skrupulusokat,
mert ezeknek valóban nincsen semmi alapja." 43 Máskor azzal hárítja el
„Ne legyen hát kedves picikém türelmetlen és ne haragudjon, egy-két
nap ide-oda tudja, hogy ilyen dolgokat nem lehet hebehurgyán csinálni". 4 4 Csak arra nem tud választ adni, miért titkolja tervezett házas-
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ságát.4 5 „. . . az igazi indokolt szemrehányás benne csak az, hogy minek titkolom a dolgot. Tudom is én? De tán nem is titkolom én!
Hiszen már tudja mindenki. Még Zsótér Mari is. Egy nagyon kedves
levelet irt, említi ezt a „szegedi pletykát" is. — Zsótér Mariska azonban
csak késó'bb tudta meg, hogy a fáma igazat szólt. Mikszáth azután kicsit
megjátszott szívfájdalommal úgy tünteti fel barátságuk meglazulását,
illetve átalakulását, mintha ő lenne a vesztes.
A házasságot 1882 decemberében megkötötték s Mauks Ilona immár
egész életére az író odaadó felesége lett. Mikszáthban pedig mindvégig
megmaradt - s írásaiban ez él tovább — a fiatalkori szerelem emléke, az
egyetlen igazán nagy érzelemé, amely az egész életet besugározza.
A képviselőség, a politikai
Mikszáth korai írásaiban

szerepvállalás

gondolatának

jelentkezése

Képviselői pályájának főbb állomásait az irodalomtörténet már
számba vette, megvizsgálta. (Rejtő István alapos tanulmányában mindenre kiterjedően összefoglalta az ilyefalvi választás előzményeit és lefolyását. 4 6 Bisztray Gyula átfogó képet rajzolt képviselői tevékenységéről
Mikszáth és kerülete címmel. 4 7 Két ponton azonban nem teljes a kép,
milyen előzményeit találjuk a képviselőség vállalásának Mikszáth korai
írásaiban, s hogyan zárult máramarosi fellépésével politikai pályafutása.
Mikszáthné emlékezéseiben némi meglepetéssel olvashatjuk, hogy az
írónak, akit ekkorra már a hazai és külföldi közönség az elismerés minden kegyével elhalmozott, a kritika az élő irodalom legmagasabb polcára állított, milyen örömet okozott a mandátum. „Egy-két hét múlva egy szűkebb tagú küldöttség elhozta az ilyefalvi mandátumot. Hogy
mit érzett, mit gondolt ekkor Kálmán, azt, úgy hiszem még az ő tolla se
bírta volna visszaadni . . . Nekem szinte fájt, hogy többre becsülte, mint
irodalmi sikereit." 4 8
Talán érthetőbbé válik Mikszáth magatartása, ha korai írásait föllapozzuk, alakuló politikai érdeklődését nyomon követjük. Kiderül, hogy
a közéleti szereplés szinte első föleszmélésétől kezdve gondolatvilágának
egyik fundamentuma, egykorú, az íróvá-válás fényes álmával. Lehet ezt
valami társadalmi vagy családi örökségnek tekinteni. Annyiban igaz,
hogy a lezajlott nagy idők parazsa "izzik még itt, 48 öröksége, amely
4 5
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kevés korabeli ifjúban él olyan mindig kirobbanni kész hevületben, mint
benne, sokszor szinte már a nevetségesség határán járó külső'jelek kíséretében. A németellenesség a legváratlanabb pillanatokban bukkan fel
írásaiban. S azt se felejtsük, ez a kiegyezést követő pár évtized a politizálás kora Magyarországon. Soha ilyen szenvedélyes érdeklődést nem
váltott ki a politika. A szabadságharc bukását követő évtizedek visszafojtott energiái, érzelmi tartalékai szabadulnak itt fel, a politizálás lázas
lendülete mozgatja a társadalom legkülönbözőbb rétegeit. Érthető tehát, hogy ezek a koreszmék egy ambiciózus fiatalember törekvéseiben,
szándékaiban is előkelő helyet kapnak. A szándék fogantatásánál tanulságosabb azonban, hogy egy ilyen nyílt ellenzéki indulástól milyen út
vezet a kormánypárt padsoraiba.
A fiatal Mikszáth 1872. július 11-én azt írja Mauks Ilonának „Teljes
életemben a nyilvános közélet embere akartam lenni és az is leszek." 4 '
Már első publikált írásaiban társadalmi gondok foglalkoztatják, a cselédsors javítása stb. A képviselőség, első fölbukkanásakor még nem
több, mint társadalmi pozíció, hadállás az ellenzéki Mauks-családdal
szemben. „Ott a korponai kerület. A maga boldogságáért megteszem azt
a bolondságot, hogy elordíttatom nevemet egyszer a nagybátyám munkásai által, mint képviselőjelöltét. Már gondolkodtam róla. Aztán elköltőm a vagyonom felét magának azért az örömért, hogy egyszer a zászlóra stikkelhesse a nevemet pecsovics színekkel. Az igaz, hogy megbukom, de megmarad arisztokratikus jellegnek a sok bevert fej Zólyom
tubákszínű virányain. A szegénység aztán jó tanító a demokráciára." 5 0
Érdekes azonban, hogy a gondolattal később is szívesen eljátszik, szinte
minden jövőről alkotott képzelgésébe belefoglalja. 1873 májusában a
Bástya utcából, ahol egy gazdag kereskedő házában lakik, talán inkább
a féltékenység kisördögének kiugratására, mint komoly meggyőződéssel
úgy tudósítja helyzetéről Mauks Ilonát. (A háztulajdonos lánya Bulyky
Tini.) „Hiszen elvégre is szép lány, aztán van négyezer forint árendájuk
a házukból, aztán ami a legfőbb, ő úgy látszik szeret is egy kicsit,
vágyait könnyen betöltheti, mert ő is nagyon egyszerű leány, ha meg
éppen képviselőné akar is lenni, hisz négy vagy ötezer forintjövedelme
van, könnyen kanyarítok magamnak a jó embereimmel valami magyar
kerületet, amit a Tini dicsőségére ékes hallgatással képviselhessek." 51 A
megfogalmazásból világos, hogy a képviselőséget itt is társadalmi státusként fogja fel, nem politikai fórumot keres.
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Közben azonban pesti lapszerkesztő korában ténylegesen is belekóstol a politikába, Deák-párti programmal vezércikkezik, országos
ügyekben voksol. Két éles hangú szatirikus kötetével a magyar politikai
irodalom hagyományait folytatja, a politikai küzdelmek sűrűjébe vág.5 2
Kétségtelen, politikai érdeklődése még szabadabban megnyilatkozhat a
Szegedi Napló hasábjain, szinte korlátlan szabadsággal bírálhat, támadhat, leleplezhet. Az újságírással együttjáró közszereplés árnyékában
azonban a képviselőség is csak előtérbe tolakszik. S mindig pályája kisebb-nagyobb vélt vagy valódi fordulópontjain. A páciens5 3 című szegedi írásában, igaz, némi szatirikus éllel, de a gondolat jelenlétét nagyon
is nyilvánvalóvá téve ugyanide kanyarodik. Talán nyomorúságos pesti
éveinek következményeként a betegség sűrűn meglátogatja, a halál rémképeit idézve eléje
látván a közeledő halált, mely legtöbbet érő
jószágomat, a gégémet sorvasztja, sopánkodva mondják, mi lesz a hazai
literaturából, ha én is meghalok, most már midőn bizonyosnak látszik,
hogy egy négyszögnyi mameluk kerület a temetőben elég lesz, egész
biztosan mondják, hogy megérdemelnék egy habarékpárti képviselői
kerületet, ha be bírnám várni."
Majd Pestre visszatérve a két novelláskötettel beköszöntött váratlan
írói siker szédítő magasságában, ahova csak legmerészebb álmaiban kalandozhatott, arról panaszkodik Mauks Ilonának, hogy írói sikerét megyéje milyen hidegen fogadta, ismét csak a képviselőségben látná az
elismerés legméltóbb formáját. „Nem kívánom én, hogy követnek válasszon a megyém (lesz nekem annyi kerületem, ahány ujjam), de mégis
illett volna, hogy egy vagy más alakban kifejezze örömét." 5 4 S még
ebben az évben egy pillanatra a konkrét lehetőség is megvillan előtte.
Egyik odavaló ismerőse írja, hogy őt fogja ajánlani Szegeden ellenzéki
képviselőnek. 5 5 Lehet, hogy az ajánlat nem volt egészen komoly, hisz
végül is Enyedi Lukácsot jelölték, de az író fantáziáját megmozgatta. Ez
látszik abból a reagálásból, ahogy Enyedi bukását fogadta „Szegény
Enyedi megbukott. Tudtam. Mészárost csak én bírtam volna leteperni.
Még hétfőn is akarták, hogy fellépjek." 56
További útját a mandátumig jól ismerjük. Évekig kacérkodott még a
gondolattal, hogy fellép ellenzéki képviselőnek. A függetlenségi pártból
a karcolatok írásakor szerzett parlamenti tapasztalatai ábrándították ki.
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1884-ben olvashatjuk a sokat becsmérelt Tisza első nyílt elismerését a
karcolatokban. A társadalmi haladást illetően Mikszáth a tiszta liberalizmusban gyökerező politikai felfogásával nem állt gyökeresen szemben a
Tisza által meghirdetett politikával (amely persze távol állt a mindennapok gyakorlatától), mindenesetre közelebb állt hozzá, mint a függetlenségi párt eléggé egyoldalúan a nemzeti függetlenségre orientált politikájához. Mikszáthnak tehát nem kellett megtagadnia eszméit, kifordulni önmagából, hogy a mandátumot vállalhassa. Kritikai alapállását
egy pillanatra sem adta fel, bár kétségtelenül politikai kritikájának éle
átmeneti időre tompult, az ellenzék bírálata felerősödött. Bizonyos
azonban, nyílt politikai szereplésre egyáltalán nem csábította, ilyesmi,
aligha fordult meg a fejében. A képviselőséget inkább a társadalmi elismerés legmagasabb formájának vehette, igazolását annak, hogy a századvégi Magyarországon beérkezett ember, politikai tényező.
Azt azonban nemcsak a nyilvános fellépéstől való irtózásának számlájára írhatjuk, hogy a parlamentben egy jelentéktelen ügyet kivéve nem
szólalt fel. Ezzel is aláhúzva a karcolatok igazságát, az országos ügyeknek nem méltó fóruma többé a parlament. - Nem jelenti ez azonban
azt, hogy a közvélemény cselekvő alakításáról is lemondott volna. Több
kísérletet is tett, a közvélemény szélesebb, nagyobb hatásfokú befolyásolására, mint amit még oly nagy figyelemmel kísért cikkeivel, szépirodalmi műveivel elérhetett. Leglátványosabb ilyen jellegű kísérlete a saját
lap megteremtése az Országos Hírlappal, 1897-ben, amellyel párttól,
kormánytól, laptulajdonostól független politikai fórumot akart létrehozni. A lap megbukott, mert a tiszta liberalizmus zászlajától már elfordultak a tömegek, már nem lehetett megfelelő gyógyír a társadalom
gennyes, fölfakadt sebeire. A könyörtelen politikai erők, a történelem
új fejezetét kezdték írni, egyre inkább a tanú, a megfigyelő szerepét
osztva az íróra. A kudarc igazolja, hogy Mikszáth nézetei a jövő felől
vizsgálva szükségszerűen megrekedtek egy ponton, már nem voltak képesek követni a társadalom mozgását. Mindez azonban semmit nem von
le annak értékéből, hogy írói hírnevét, anyagi biztonságát kockára téve
megpróbált cselekvően beavatkozni a társadalom életébe, útját állni, az
akkor még csak megsejtett, későbbi éveiben màï bizonyosra vett politikai, történelmi katasztrófának. Pályája kései szakaszán jelzései felerősödnek, tiltakozása, figyelmeztetése, művekben megfogalmazott társadalmi kórképe mind fenyegetőbb, a társadalmi közeg azonban egyre
ritkul körülötte, magányos ordas lesz; a család védő karéjába visszahúzódó remete; pedig egykor próféta szerepről álmodott.
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A halál közelsége, egy nagy ívet leíró életpálya befejezése a jelentéktelen dolgokat is kiemeli a hétköznapok sorából, különös fontossággal
ruházza fel. Még inkább így van ez, ha a véletlen ollója nem éppen
pillanatnyi szeszélyében nyisszantja el az élet fonalát, hanem az utolsó
napokban, hónapokban, mind szélesebbre terpeszkedő', mind riasztóbb
árnyakon kell átlépegetni. A leselkedő halál ujjlenyomatát le lehet olvasni a sűrűn eltávozó barátokon éppúgy, mint a fogyatkozó egészségen. Mikszáth didergett a leszálló estében. Szokásához híven humorban oldja fel szomorúságát. Meggyújtották a jubileumi gyertyákat, közeleg az alkony. Hiszen a gyertyák elől elfuthatna, de az alkony elől
nem lehet. Amikor tisztelői, barátai gyönge cserjéket küldenek horpácsi
kertjébe, bizony sóhajjal öntözgeti:
félek, mire beszédesre megnőnek a lombjaik, akkor én már ott leszek, ahol a gyökereik." - Az
előző évben olyan súlyos betegségen esett át, hogy az orvosok már
lemondtak róla, féllábbal már odaát volt a túlsó parton, ahogy ő emlegette. Mindez csak azt jelzi, hogy az író is tudatában volt az idő teljességének, ha nem is számlálgatta a napokat. Utolsó tetteit, szavait tehát
nemcsak az események tragikus fordulata állítja mementóként az utókor elé, már születésükkor rajtuk volt a befejezettség, a megismételhetetlenség pecsétje.
A máramarosi választás olyan utolsó találkozás volt az ország népével, a választási izgalmaktól megmozgatott közvéleménnyel, amikor
szinte politikai végrendeletét fogalmazta meg. A választás persze mindig
szemtől-szembe állás a közvéleménnyel, alkalom kínálta politikai fórum. Mikszáth azonban korábban nemigen élt az ilyen alkalmakkal.
Tulajdonképpen csak első fellépésekor, megválasztása után adott politikai programot, a békés építőmunkában jelölve meg a nemzet boldogulásának egyetlen járható útját. Erről a platformról a mind szélsőségesebb politikai viszályok, felkorbácsolt szenvedélyek közepette sem távolodott el. Fogarasi kerületébe a mostani választáskor nem tér vissza. A
legutolsó választáson a dühödt ellenzék letépte zászlóit, sőt a nemzetiségi problémák megértő, türelmes kezelését kritikával fogadták a kormánypárti körökben is. S most, hogy bizonyossá vált, nem tér vissza a
kerületébe, sokakról lekerült a szájkosár, s még az országosan megünnepelt jubileumra sem voltak tekintettel, az annyiszor hangoztatott
„országos hírű írónk" elnevezésre. Rásütötték, hogy rossz politikus.
A Fogaras és vidéke azt írja róla: „Magyarország első írója volt, de
politikai téren nem aratott soha babérokat. Olyan ember volt a képviselőnk, aki átvéve a mandátumot, mégcsak istenhozzádot sem mondott
Fogarasra, soha itteni emberekkel nem érintkezett, levelekre nem vála-
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szolt, látogatásokat sem fogadott." 5 7 — Elnevezték „félcsizmásnak",
„csibukos Kálmánnak", akitől mentsen meg az Isten.
(Igaztalanok voltak a vádak, bár az első időket kivéve valóban nem
érintkezett választóival, de sokat tett a város fejlesztéséért. A választások egyébként őt igazolták, a halálos áldozatokat is követelő incidensekkel lezajló választáson nemzetiségi képviselőt választottak.)
Mindezek után érthető lett volna, ha az éppen lezajlott jubileum
után végleg búcsút mond a politika zavaros vizeinek. Ö maga is szükségesnek tartotta, hogy politikai döntését megindokolja. „Volt idő, s ez
inkább az otthoniaknak szól, amikor csakugyan vissza akartam vonulni
a poütikától, mert azt gondoltam, hogy most amikor az ország párt- és
valláskülönbség nélkül tisztel meg jubileumi ünnepemen, stílszerű lesz, a
tarajasodó politikai hullámok elől elvonulnom csöndes berkeimbe. De
hallani napról napra a társaim hadra való készülődését, látni itt is, ott is
az ország különböző vidékein a vezér tündöklő sisakját, és kígyózni a
régi zászlót, nem volt többé ellentálló erőm . . ." 5 S - Mindez bizony
szépen hangzik, de alig hihető, hogy a megélénkülő politikai mozgalmak
karon ragadhatták volna. Ezek lázasabb, politikusabb éveiben is hidegen
hagyták. Sokkal inkább hihetünk Mikszáthnénak, aki szerint a kötelességérzet szólította elő magányából. A jubileumi napok fáradtságát, izgalmait kiheverte ugyan, szellemileg frissnek érezte magát, de testi ereje
egyre hanyatlott. Belátogatott a Munka-párti-körbe, felkereste régi kedvenc helyét, „a sarokdíványon ült, csendesen elmélázva, ismerősei nem
is merték megszólítani" - idézi fel Mikszáthné a máramarosi utazás
előtti napokat. Természetes tehát, hogy váltig ellenezte az utazást; „én
olyan gyengének, törődöttnek láttam, de attól, amit ő kötelességének
tartott, semmiféle kincs, könyörgés el nem téríthette volna." 5 '
Ez a kötelességtudat alig kapcsolódik a Munka-párt néven újjászervezett szabadelvű táborhoz. Legfeljebb annyiban, hogy nem talál a láthatáron olyan erőt, amely félelmeit elűzze, amelybe a remény horgonyát megakaszthatja. A küzdőtérre lépését, a helytállás kötelességét
magasabb szempontok, a politikai veszélyérzet diktálta. Á közelgő történelmi katasztrófa előérzete az 1900-as évektől gyökeret ereszt gondolatvilágában, ott munkál szépirodalmi műveiben, nyíltan felszínre kerül
nekrológjaiban, mind keserűbb társadalmi diagnosztikájában. Ott találjuk a Különös házasság csillapíthatatlan felhangjaiban, a történet sze-
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lepló'inek feje fölött az olvasóhoz intézett kommentárokban, a Noszty-fiú leleplező társadalmi kórképében, A fekete város félreérthetetlen
történelmi intésében. S a kételyek eddigre bizonysággá érnek. Innen a
megfogalmazás szokatlan nyíltsága, a mondanivalóból a humor világosabb, derűsebb színeinek kilúgozása. Ezekből az itt felhangzó szavakból
világosan érteni kell.
5 mint sivatagi kútból a hosszú száraz hónapok elmúltával az üdítő
víz, mélyből merül fel benne a hazája iránti szeretet. A sokáig eltagadott
szavak, amelyeket ezerszer közhellyé koptattak, színes petárdaként hajigáltak a hiszékeny tömeg fölé, új értelemmel telítődnek. Meghatódva
szól erről a hűségről, az egyetlen kötelékről, amelyet még nem morzsolt
szét az idő. Ezek a szavak régóta készülődtek benne, indulati töltetük
robbanásra kész volt. Kortársi emlékezések őrzik, hogy amikor egy pillanatra lerázta magáról a közéleti ember kényszerítő fegyelmét, lávaként ömlött belőle a panasz, tehetetlen lázadás a közélet állapotai ellen.
Az Egyesült Államok exelnökének, Theodor Rooseveltnek látogatásakor sem érdekelte, hogy a világhír kaphatja szárnyára a nevét, mivel az
elnök a Szent Péter esernyőjének lelkes olvasója, máig is élnek benne a
regény kedves alakjai, ahogy a fogadáson az írónak elmondta, Mikszáth
azonnal politikai témába fogott, a közös viszonyokat, Ausztria elnyomó
szerepét kezdte fejtegetni, olyan hévvel, hogy - mint egy későbbi újságcikk beszámol róla — az elnöknek meg kellett kérnie a jelenlevőket, kezeljék bizalmasan az író szavait. S ahogy Mikszáth ráébredt, hogy kínos
helyzetbe hozta az elnököt, aki aligha fogta fel szavai értelmét, elhallgatott, s a látogatás többé nem érdekelte. Majd ironikus cikkben számol
be a találkozásról. 6 0
Máramarosban független jelöltként lépett fel (egyébként már az
1906-os fogarasi választáson is így indult). Beszédeiben szinte ellenzéki
hangsúllyal különíti el magát a kormány politikájától, s ő aki a közös
célt követő tömegek sodró erejét sohasem ismerte el, ezúttal bennük
látja a jövő egyetlen gyógyulást ígérő, egészséges erejét. Már a Bristol-szállóbeli követi fogadáson felhangzik utolsó fellépésének refrénszerűen hangsúlyozott mondanivalója: „Ma már csak az az ember szolgálja
saját városkáját és vidékét is, aki a közös hazát szolgálja becsülettel."* 1
Utolsó napjaiban már csak ennek a közös hazának a sorsa izgatta. A
képviselők nem jelentik az országot, mondja el a választáskor a frázisokat osztó banketti szónoklatokból nagyon is kirívó mondatait. „Azért, hogy önök és az ország többi kerületei egy csomó embernek,
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akik közt gyenge, rossz szövetű emberek is akadnak, mandátumot adnak, az még nem jelenti a történelem ítélőszéke előtt azt, hogy ők az
országot képviselik, mert ez az ország nemcsak az önöké, hanem az
apáinké is. A Hunyadi Jánosé s a Széchenyi Istváné is, aki szintén volt
valaki ebben az országban és azoké is, akik ezután fognak születni." 6 2
Saját politikai alapállásában, parlamenti szereplésében a különállását, az önállóságát tartja legjellemzőbbnek. „Én sohasem voltam hivatalos jelölt. Az igaz, hogy már 26 esztendeje vagyok a Ház tagja, sőt azelőtt is úgyszólván permanens voltam a Házban, és megkritizáltam miöisztert és nem minisztert, kisembert és nagyembert, a friagam ízlése
szerint. Nem tettem én soha a kormánynak kedvességet, nem is lett belőlem sem államtitkár, sem semmi, én kezdtem, mint a könyvtári bizottság tagja és 30 esztendő után ma is csak a könyvtári bizottság tagja vagyok . . . A kormány előttem nem létező valami: vannak emberek, akiket szeretek, vannak, akiket nem szeretek. Nem vagyok én olyan kisember, hogy a kormányt lássam vagy ne lássam, nekem az teljesen közömbös, én csak Magyarországot látom." 6 3
Ez a meggyőződés szivattyúzta ki a beteg testből az utolsó energiákat, hogy kifejthesse a tőle szokatlan, soha nem tapasztalt politikai aktivitást. Pedig a kortesút teljesen kimerítette. Az ellenzéki lap kárörvendó'en jegyzi meg, hogy beszédeit szinte magának motyogja, olyan halkan beszél, hogy a közelben állók is alig értik a szavait. A díszbeszédek
előtt szunyókál, kimerültségét alig tudja leplezni, folyton köhög, egy
ízben össze is esik. Mégis végigcsinálja a fárasztó programot, házakba is
ellátogat, szekéren, autón járja a kerületet. S Rahón, kétezer összeterelt
ruthén paraszt előtt, akiknek legtöbbje a magyar szót sem érti, hangzik
el híressé vált jóslata a történelmi Magyarország közelgő összeomlásáról.
„A magyar még nem volt olyan súlyos helyzetben, mint most. Én, aki
annyira szeretem ezt a nemzetet, olyan sötét színben látom most az
ország jövőjét, hogy megrajzolni sem merem. Gondolják meg, hogy csak
egy hazánk van, s ha ez elbukott, mi leszünk a legboldogtalanabb hazátlanok . . . " 6 4
Egy évtized magánya ebben a helyzetben válik teljessé. Itt áll ez a
fázósan összehúzódó, töpörödött kis öregember, akiből a test a végső
erőfeszítéssel préseli ki a szavakat, s itt a rahói mezőn, az értetlenül álló
tömeg előtt, nyújtja át korának közel egy évtizeddel a végrehajtás előtt
a történelem ítéletét. Ebben a pozícióban kellett volna szoborként az
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utókor elé állítani, mert fájdalmában, törődöttségében, beigazolt pesszimizmusában itt magasodott leginkább kora fölé. Ezzel a komor istenhozzáddal vett búcsút kortársaitól fél évszázad, de talán egész irodalmunk leghumorosabb hangvételű és szemléletű írója.
VÉBER KÁROLY

ADY ENDRE ÖSSZES PRÓZAI MŰVEI. XI. KÖTET*
A tizenegyedik kötettel befejeződött a publicisztikai írásokat tartalmazó sorozat, bár Ady újságcikkeinek, tanulmányainak ez a gyűjteménye csak akkor lesz igazán teljesnek tekinthető, ha az első két kötet új,
javított kiadása is megjelenik. A XI. kötet 134 írása 1913. január és
1918. december között keletkezett, ebből 15 itt jelenik meg először
kötetben. Négy nem hiteles Ady-szöveget, két nyilatkozatot és két mások által kiegészített beszédtöredéket, valamint pótlásként korábbi kötetekből kimaradt két cikket és két nyilatkozatot is találunk a kötetben. A főszöveget tekintve ez a legkisebb kötet: mindössze 152 oldal. A
teljes terjedelem azonban minden eddigi prózakötetet túlszárnyal: az
előszó a jegyzetekkel 475 oldalt tesz ki.
Az írások inspirációja még itt is az újságíróé, annak ellenére, hogy
írójuk rég túl volt már ekkor a rendszeres újságírói munkán: sok cikk
kapcsolódik aktuális politikai, kulturális eseményhez, vagy mások írásaival vitatkozik. Tárgyuk a magyarság sorskérdései, a nemzetiségi kérdés
(különösen román vonatkozásban), nacionalizmus, klerikalizmus, magyar protestántizmus, németellenesség, zsidókérdés, háborúellenesség.
Egyes cikkek formájában is megmutatkozik a folytonosság: azonos cím
rovatszerűen foglal keretbe vallomásokat, jegyzeteket, gondolatokat.
(Levelek Madame Prêt érit e-höz, Levelek a hazátlanságból, Távol a csatatértől.) A cikkek átlag terjedelme az előző kötetekhez képest csökken, hosszabb tanulmány, esszé ezekben az években már nem születik,
többségben vannak a rövid glosszák, reflexiók. De ebben az időszakban
íródott az életmű legfontosabb mondanivalóit hordozó vallomások, cikkek egy része ( Vallomás a patriotizmusról, Magyar és román, Levél helyett Gogának, Ellenségekkel egy szándékon, Vallás és demokrácia, Korrobori).

*S2ytô alá rendezte Láng József.
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A cikkek rövidülésére, számuk csökkenésére a fogyatkozó életerő, a
betegség, a háború és a cenzúra a magyarázat. A csökkenés nem fokozatos, zuhanásszerű: 1913:39, 1914:26, 1915:34, 1916:11, 1917:11,
1918:9. A háború közvetlenül átélt borzalmainak (a román betörésnek)
a romboló hatását mutatja, hogy 1916. augusztus 15. és december 1.
között nem jelent meg egy sor írás sem. Ady alkotóereje nem is tért
vissza többé.
Az utolsó publicisztikai kötetet a vitacikkek jelenléte jellemzi. A vitacikkek négy csoportja: vita elvbarátaival, Octavian Gogával, Rákosi
Jenővel, református ellenfeleivel. Alapos, körültekintő, többnyire önálló kutatásra támaszkodó jegyzetek segítik a megértést: enélkül a cikkek keletkezésének körülményei, utalásai jobbára megfejthetetlenek
lennének az olvasó számára. Annál is inkább, mert az első két esetben a
vita egyoldalú, válasz nincs Ady cikkeire, sőt az egyik legfontosabb, a
háborúpártiság ideológusaként fellépő Ignotusszal vitatkozó cikke meg
sem jelenhetett. Egy-egy cikk jegyzeteit magvas tanulmány vezeti be
(Magyar és román, A szentpétervári út, Esztéta és poéta, Ellenségekkel
egy szándékon).
A leghosszabb jegyzetanyag az ún. Ady-Rákosi-vitához kapcsolódik. Voltaképpen ez az a rész, amely miatt a terjedelem az előző kötetekét meghaladja. Hat rövid íráshoz (kötetünkben hét oldal) 190 oldalnyi
jegyzet tartozik. A jegyzetekben 28 napilapból, illetőleg folyóiratból
102 vitacikket találunk egy-két kivétellel teljes teljedelemben. A cikkeknek több mint fele eddig ismeretlen volt az Ady-irodalomban. Nem
az első vállalkozás ez a vita anyagának összegyűjtésére: Debrecenben
1940-ben már megjelent egy összeállítás rövid kivonatokból és szemelvényekből. írjuk ide, mert a jegyzetekből kimaradt, e kötetet Kardos
László állította össze diákjai közreműködésével. Láng József bevezetője
világossá teszi, hogy a vita provokált, időzített volt, s nem leplezett célja
Ady és az új magyar irodalom prominenseinek lehetetlenné tétele, erkölcsi megsemmisítése volt. A vita anyagából a korabeli dokumentumok
és a jegyzetek segítségével páratlan kép bontakozik ki a korabeli Magyarország szellemi, politikai arculatáról. Az olvasóban még további kérdések is fölmerülnek. Mennyire teljes a gyűjtemény? Mi volt a periodikumok kiválasztásának a módja a vidéki sajtó címanyagának óriási tömegéből? Kardos gyűjtéséből több cikket nem vett fel Láng József.
Ezek egy része valóban nem tartozik szorosan ide, kettőt azonban
érdemes megemlíteni a kihagyottak közül. Burján Károly kezdőbetűkkel jelölt cikke (Magyar Kultúra, 1915. nov. 20. 22. sz.) Fenyő
Miksának a jegyzetben közölt cikkét támadja ( 4 4 1 - 4 4 2 . ) ; Ignotus
karácsonyi Nyugat-cikkét azért kell figyelembe venni, mert itt kifejti,
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miért nem vett részt a Nyugat erélyesebben a vitában: azért tartanak
távol a Nyugat csinálói e szemlétó'l a lehetőségig minden pártpolémiát,
„mert elsőrendű érdeket [. . .] látunk abban, hogy legyen és maradjon
nálunk egy sziget minden tisztes meggyőződésű igaz íróművészet számára". Egy nem említett adat: Pataj Sándor: Ady-Gyóni
= Igazság
(Zombor-Budapest) 1915. dec. 15. 12. évf. 12. sz. 8. - Rákosi-ellenes
glossza. A vitában szereplő személyek adatait természetesen a jegyzet
jegyzeteként nem várhatjuk el a sajtó alá rendezőtől. Egy adat mégis ide
kívánkozik, mert Lencz Géza nevét Ady is megemlíti. Lencz
( 1 8 7 0 - 1 9 3 2 ) , nemcsak a Lelkészegyesület c. folyóirat felelős szerkesztője volt, hanem 1909-től Debrecenben református teológiai akadémiai
tanár, majd az egyetemmé alakulás után 1914-től egyetemi tanár, a
20-as években dékán, majd rektor is volt. Személyében tehát egy prominens egyházi méltóság kelt Ady védelmére. A terjedelem megnövekedése semmiképpen sem hozható fel a vita közlésének ellenérvéül. Az
eredmény a döntő: ez az egyetlen Ady-vita, amelyet a korszak kutatója
és az érdeklődő olvasó összegyűjtve kézhez kap. A jegyzetekből tudjuk,
hogy a vitacikket tartalmazó lapok közül kettőt budapesti közkönyvtárban nem lehetett megtalálni (Fáklya, Református Szemle). Közismert, hogy megközelítően teljes hírlapanyag csak az Országos Széchényi
Könyvtárban található. Ezek a tények is a vitacikkek szövegének közlése mellett szólnak. A terjedelmes jegyzeteknél általában, de az
Ady-Rákosi-vitánál különösen megkönnyíthette volna a cikkek áttekintését és visszakeresését, ha — rendhagyóan - a szerzők és a címek a
tartalomjegyzékbe is bekerültek volna.
A kötetben talált könyvismertetések érdekes színfoltjai a fiatal költők versköteteiről és kéziratos verseiről írt bírálatok. Az egyik ismertetés jegyzetében (196.) a sajtó alá rendező visszautal saját korábbi jegyzetére (X. 555.), ahol rámutat arra az egész pályájára jellemző érdeklődésre, amellyel Ady fiatal, kezdő írók s különösen költők jelentkezését kísérte. Erre az érdeklődésre a XI. kötet is bizonyíték: még az
utolsó évben is jelenik meg ilyen írása (145.). Általánosságban elítéli, a
hazai állapotok „embrionalizmusának", utánzásnak, ötlettelenségeknek
tulajdonítja az irodalmi megújulást követően jelentkező túlburjánzást
{Hajh, mennyi költő. 74.), konkrét esetben, személyekről, a költői
próbálkozás értékéről szólva azonban feltűnően tapintatos, még az elmarasztalást is nagyon kíméletesen mondja ki. Az érthető, természetes
érdeklődés mellett (születik-e új, nagy költő Magyarországon), Adynak
ebben a tevékenységében, talán saját költői indulására emlékezve, valami kötelességtudat, feladatvállalás is érezhető.
De feltétlenül szerepe lehetett itt a költői öntudatnak, s a kritikusi
hajlandóságnak is: Ady autentikusnak tartotta magát annak megítélésé-
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re, hogy ki a jó költó', ki nem. Kritikusként lépett fel már az önképzó'körben; szerkesztó'ségi munkakörként gyakorolta a Budapesti Naplónál, ahol a versrovatot bízták rá valószínűleg mindjárt Párizsból való
visszatérte után, bár ez a tevékenység nem volt folyamatos külföldi útjai
miatt, s nem volt igazán nagy horderejű sem, hiszen a BN terjedelmét
tekintve kis lap volt, s ehhez mért volt a benne közölt szépirodalom.
(Békessy Imre az Újság 1938 karácsonyi számában közölt tréfás, ironikus emlékezése szerint Ady a jelentkező' költőket nem vette komolyan,
a beérkező verseket olvasatlanul adta oda a fiókjában levő kézirathalomból a szedőnek.) A rendszeres újságírói munka megszűntével, vagy
még hamarabb a verskéziratok lektorálása is abbamaradt. Nincs tudomásunk arról, hogy a Nyugattól kapott-e kéziratot elbírálásra, de biztos,
hogy a kortárs irodalom s különösen a kezdők iránt tanúsított figyelem
folytatódott. Révész Béla is úgy tudja, hogy „halomszámra küldték
hozzá bátorítást váró fiatalok a meg nem jelent kézirataikat" (AEÖPM
X. 555.). Mint Láng József a jegyzetekben íqa (263, 307.), személyes
kapcsolat létrejötte, személyes vagy levélbeli kérés is késztethette Adyt
arra, hogy tollat fogjon, s pártfogoltjait az irodalomban megörökítse.
Arra kell gondolnunk tehát, hogy inkább gesztusaira, kapcsolataira
lehet jellemzőnek tekinteni ezeket a támogatásokat, mintsem ízlésére,
kritikai ítéletére következtetéseket levonni belőlük. Nagyváradi kapcsolatokat sejtet a Ligeti Ernő és Lepedőt Milivoj versköteteiről írott meleg hangú recenzió. Mindkettőjük verseit ugyanaz a nagyváradi Sonnenfeld könyvkereskedő adta ki, aki a Még egyszeri, Ady második kötetét.
A méltatottak közül Tóth Árpádon és Szász Menyhérten kívül senkiből
sem lett számon tartott magyar költő, nevüket az irodalmi lexikonokban
sem lehet megtalálni. Kacskovich Tibor Béla irodalmi szereplését a Bolond Istók (1914. június 21. 25. sz. 10.) kommentálta - gúnyosan.
Gulyás Pál Magyar irók élete és munkái c. biográfiai lexikonjának
kéziratban maradt részében találunk ezekről a kezdőkről néhány adatot. Kacskovich Tibor Béláról ez olvasható: tényleges tüzérhadnagy, versei 1911 és 1914 között a pozsonyi Nyugatmagyarországi Híradóban,
majd a przemysli Tábori Újságban jelentek meg. Az itt irodalomként
megadott 32 lapos füzetben (Molnár Kálmán: Magyar élet és magyar
irodalom Przemyslben 1914115-ben., /А Tábori Újság./ Eger, 1924.) a
szerző Gyóni Géza után mindjárt Kacskovichot emeli ki: „Kevésbé ismertek egy nem kevésbé tehetséges másik katona-poétának: Kacskovich
Tibor Béla tényleges tüzérhadnagynak költeményei, amelyek közül
azonban csak keveset lehetett a Tábori Újságban közölni, mert borongós és pesszimista alaphangulatúk, továbbá a háború borzalmainak,
ezer kínjának és nyomorúságának túlságosan őszinte festése bizonyára
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olyan hatást váltott volna ki a katonákból, amilyennek éppen az ellenkezőjét akarta előidézni a Tábori Újság." Majd később: „Gyóni Géza
mellett kétségkívül Kacskovich Tibor Bélát illeti az első hely." A tüzérhadnagy verseiben az Ady-hatás nyilvánvaló és leplezetlen, de külsőséges. („Przemysl-be tegnap a tavasz besurrant észrevétlen". - „S megnépesülnek sorba mind a földalatti tárnák, / hol falba vájt üreg ölén / alussza csöndes álmát / sok szép, szilaj-szívű legény, / kunfajta, éjszemű
legény.") - Kuttn Mátyásnak egy művét ismeri Gulyás: A színpadi hatás motívumai (Pesti Hírlap, 1912. márc. 10.).
Kacskovich és Kuttn könyve Galantai Gyula budapesti könyvkereskedőnél jelent meg. Galantai Meg van a formájuk c. saját kiadású füzetében írókról összegyűjtött apró élményei között Adyval való ismeretségét is említi: könyvet vásárolni a költő bejárt Vas József könyvesboltjába. Balázsi Podluzsányi Zsigmondról azt jegyzi fel Gulyás, hogy
1928-ban tőzsdebizományos volt. - Guttman Endre 1890 körül született, foglalkozása drogista. Somogyi Vilmos újságíró megszállottan verselgető komikus kisembernek mutatja be zeneakadémiai szerzői estje alkalmával készített interjújában (Esti Kurír 1926. máj. 19. 111. sz. 6.).
Guttman személyesen ismerte Adyt, minden reggel felment hozzá abban az időben, „amikor a Gizella téri Budapest szállóban lakott" (? ).
Többet tudunk Lovag Ádámról, akinek ez az írói neve. Családi neve
Glazewski, s így már megtalálható a Ki kicsoda. Kortársak lexikona c.
kiadványban (Bp. 1936.). Született 1886-ban, tisztviselő, 1936-ban
banktitkár, versei jelentek meg a Nyugatban és A Hétben. Az Adyhoz
közel álló Csécsy Imre Új Magyar Szemléje első számának munkatársa
Szász Menyhérttel együtt.
A bepanaszolt Élet c. cikk ( 1 0 8 - 1 0 9 . ) „úri és finom poétagyereke" Haubert Kamilló. A Nyugat 1915. június 15-i számában két szép,
de kevés eredetiséget mutató szonettje olvasható Monostori H. Kamilló
aláírással. Ezek inkább Babits-reminiszcenciák, Ady-hatást nem mutatnak. 1923-ban, 1924-ben és 1925-ben egy-egy verse jelenik meg
ugyanitt Monostori Haubert Kamilló néven. Csinszka visszaemlékezésében (Vitályos László: Ady — Léda - Csinszka. 60.) ezt a rövid említést találjuk: „Haubert ezredes - Camilló". Az ifjú költő apja tehát ezredes volt. A szövegkörnyezetből következtetve gondolhatnánk arra is,
hogy 1915 őszén a tasnádi sorozás alkalmával, amelyre Csinszka a férjét
elkísérte, az ezredessel találkoztak. De valószínűbb, hogy Csinszka emlékezetében az az élmény maradt meg, amelyre a cikkben is utal Ady:
nagy hatással volt rá a „poétagyerek" frontról küldött levele. A rokoniélek azonos fájdalmát érezte benne: a múlt és a jelen, a „régi és finom
idők" és a háború konfliktusának, a kényszerű költői elnémulás átélésé-
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nek gyötrelmét. Gulyás életrajzi lexikonának kéziratban maradt részéből tudjuk, hogy Haubert egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végezte,
s minisztériumi sajtóelőadóként dolgozott. Versei jelentek meg a kolozsvári Újságban is. Adyval bizonyára többször váltott levelet. Ady levelei nem kerültek elő. Haubertnek egy 1918. máj. 4-én kelt kolozsvári
társaslapján kívül egy tábori lapja maradt meg, amely még közöletlen, s
érdemes a bemutatásra:
Feldpost nr. 350. 1916. július 7.
Szeretett, drága Bandi Bátyám! Úgy szerettem volna Neked már régen írni, nem is kis lapot, hanem egész hosszú levelet, az őszinteségemet
és szeretetemet Irántad, egész magamat, „kis költő fiadat", akit szeretsz. - De hiába, a júniusi nagy csaták alatt nem volt reá időm. S e
hetekig tartó nagyszerű, makacs, ó hősi és magyar, de bánatosan véres
csaták után, úgy éreztem, hogy elszakadtam egész múltamtól, drága volt
életemtől s zavarogtam, szinte újra született gyerek a harc óriási lendületében. - Most boldogan, lassanként visszatalálom magam a múltamba,
lassan, nagyszerű gyönyörrel, s szeretnék újra szomorú elégiákat, ó Istenem, talán már ódát, himnuszokat az élethez írni s csöndes, új szavakat
róni Ma Belle ciklusába. - És írni Neked is. - Addig is a Néni és kedves
nejed őnagysága kezét csókolom, Téged hálás és tisztelő szeretettel ölel
híved és tanítványod H Kamillód. (MTAK К 10/74)
Az Ady-írások végtelen gondolat-gazdagsága, zsúfoltsága, az életmű
egészében kínálkozó összefüggések szövevénye lehetetlenné teszik, hogy
a jegyzetek mindenre kiterjedjenek. Nem kapott jegyzetet Arany János
„kalifa"-sága (19.), esetleg utalni lehetett volna а X. kötet jegyzetére
( 3 7 6 - 7 7 . ) ; a költő megváltozott véleménye Budapestről (36, 38, 56.); a
váteszség (83, 96.); a Csinszkára és Csúcsára utalás (37.); „Bródy Sándor szerelmes és gyönge emberei" (37.); magyarok bejövetele (26.);
Wilde gondolatára utalás (16. - ennek megfejtése már megtalálható a
VIII. kötet 499. lapján.)
Néhány észrevételt, kiegészítést teszünk, nem a feltétlen szükségesség, inkább a lehetségesség hangsúlyozásával. 68.1.: Ady „Fedák Saroltához" írott „szerelmetes" verseit említi. A nagyváradi években valóban
versek és cikkek jelzik a lelkesedést (293.), amely Fedák életörömöt
sugárzó egyéniségének, színészi játékának szólt. A lelkesedést a későbbi
években kiábrándulás váltotta fel a színésznő feltűnést hajhászó, primadonnáskodó viselkedése miatt. Fedák nem tartozott Ady színésznő szerelmei közé. De hogy Váradon a nő sem volt rá hatástalan, azt éppen
Láng József helytálló következtetése alapján tudhatjuk a 3. sz. jegyzet-
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bó'l (186.). Eszerint Fedák Sári az a „szláv és tót arcú diva", akiben a
fiatal újságíró akkor „bimbozószüzet" látott, - alkalmasint azért, mert
a színésznő' ügyesen ezt játszotta neki. A szöveg két helyének összekapcsolása a jegyzetben talán indokolt lett volna. - „Azóta Bánffy-Kisbán
valahogyan finomabban, művészibben éli azt az életet, amely miatt Bölöni intendáns öreg édesapja komédiásnak csúfolta a fiát" (78.) - e
mondathoz hozzáfűzhető, hogy Bánffy 1912-től 1917-ig az állami színházak felügyelője volt.
Sajtóhiba vezette félre a sajtó alá rendezőt a 85. cikk jegyzetében
(364.). A cikk keletkezési idejének egyik bizonyítékául Balázs Béla naplójának a Kritika 1975. szept. számában közölt részletét használta fel. A
közlés szövege szerint Ady 1915. szept. 5-én Pestre érkezett. A napló
könyv alakban megjelent kiadásában már a helyes dátum van: 1914:
szept. 5. Az Esztéta és poéta c. cikk megírásának ideje ennek az adatnak
a híján is megnyugtatóan bizonyított. - Leopold Lajosról azt írja Ady,
hogy „gazdaember". A magyar földbirtok 1903 c. címtár szerint Leopold Lajos a m. kir. közalapítvány szentágotai birtokából bérelt 2240
holdat. Gulyás szerint (i. h.) 1935-ben a Műegyetemen (annak bizonyára a közgazdasági karán) a mezőgazdasági kereskedelem tan előadója
volt. - A nemzethalál rémlátásának szubjektív kínjáról („mintha bennem jajveszékelne az egyetlen, utolsó magyar" 136.) először Fülep Lajos számol be megismerkedésük idejére, 1906 tavaszára emlékezve (Magyar Nemzet 1969. jan. 26., jan. 28., jan. 31. = F. L.: Művészet és világnézet. Bp. 1976. 4 4 - 7 7 . ) . - Kronológiai kiigazítás: Ady negyedik
párizsi útja nem 1909. jún. 18-ig (637.), hanem jún. 10-ig tartott, mert
12-én már Pestről írt Diósyéknak (AEVL 262.)
Magyarosított név visszanémetesítése a kiinduló pontja a Levél
Teutsch barátomhoz c. cikknek ( 4 6 - 4 8 . ) . Érdekes, hogy azonos tárgyú
cikket találunk a III. kötet jegyzeteinek előszavában (Névnémetesítés
AEÖPM III. 281.). Vezér Erzsébet azok között a cikkek között mutatja
be, amelyeket Ady is írhatott, de elegendő bizonyíték hiányában nem
vette fel őket a kötetbe. Az azonos tárgy is kellő bizonyítéknak látszik
Ady szerzőségére, de bizonyíték a két cikk következtetése közötti különbség is. 1902-ben még csak ez a konklúzió: Zsögöd Benő m. kir. udvari tanácsos, egyetemi tanár „precedenst kreált a névnémetesítésre, s
megmutatta, mint kell meghálálni, ha valaki Magyarországon fényes karriert csinált". Tizenegy év múlva a névnémetesítés, visszanémetesítés jelensége a világégés közeledtét jelzi, a történelmi Magyarország szétesésének, a magyarság szétszóródásának vízióját kelti benne. De mindkét
cikk kiindulópontja azonos: a németellenesség.
A Levelek Madame Prétérite-höz c. sorozatot - úgy tűnik - Ady
hosszabb lélegzetűre tervezte, s minden Nyugat-számba szánt belőle,
11 Irodalomtörténet 84/1

162

Filológia

mert a febr. 1-i első közleményt követő második (márc. 1.) bevezető
mondatából arra lehet következtetni, hogy közben egy levél elveszett
(14.). A következő levél több mint másfél év múlva jelent meg, s ezt
egy, ill. két hónap múlva követte a két utolsó. A levelek indíttatásának,
megakadásának majd megszűnésének életrajzi okai kétségtelenek. A sorozat indulása azzal függ össze, hogy Ady beteg volt, az „ifjú karok kikötőjében" is egyedül érezte magát. Hiányzott a hozzá méltó, megértő
társ. A levelek elmaradása a maria-grüni mozgalmas hónapokkal, újabb
szerelmekkel, majd a Csinszka-szerelemmel hozható kapcsolatba, s a levelek rövid újraindulása e szerelem első válságával. A címzett a „Lédát
idéző szimbolikus nőalak" (186.) Léda alakjának, a közös múltnak a
felidézése csak néhány helyen érhető tetten, mert a valóság képe szinte
minden alkalommal egy mondaton belül áttűnik a többjelentésű szimbólumba. De árulkodó már maga az első megszólítás : Nagyságos Asszonyom. Ady így szólította Lédát a Diósyékhoz címzett leveleiben az első
párizsi út után is. Ezek voltak az ún. „alibi levelek", amelyeket a férj is
elolvashatott, ha akart. A bizalmas mondanivalót poste restante levelek
vitték. — Nőt látni a Nőben érett kor előtt, süldő lányra nézni kandi
szemmel, s Léda csúfondáros kacaja (12.) valóságos epizódok. A Hágár
oltára kis Trudjának esetét Révész Béla jegyezte fel (Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. [3. kiad. 1925.] 1 1 - 1 1 5 . ) Utalni lehet még A
tízéves Éva, A holnaputáni asszonykák. Öreg suhanc vágyakozása c.
versekre, amelyek mind a Léda-korszakban íródtak. - Vigyázzon a kis
leányára - talán a Megölelném a lyányod keletkezésére emlékeztet. De
konkrétumok nélkül is a Léda-szerelemnek, Léda jellemének maradandó, szép vonásait, a kapcsolat szövetséget jelentő, társat adó bensőségességét, mélységét érezhetjük meg e lírai prózában, sokkal inkább, mint a
misszilis levelekben.
Nem elég meggyőző a 74. sz. jegyzet állítása: a harctéri események,
az országot közvetlenül fenyegető súlyos és nagy vérveszteségekkel járó
kárpáti harcok, majd a központi hatalmak 1915. máj. 2-i gorlicei áttörését követő katonai sikerei Ady gondolkodását, .kissé nacionalista irányban befolyásolták" (346.). Ad abszurdum vive az állítást, azt a következtetést lehet levonni, hogy a harctéri sikerek Adyt a háború hívévé is
tehették volna. Ami viszont a vereségeket illeti, a magyarság közvetlen
veszélyeztetettsége valóban válthatott ki szélsőségesebb érzéseket. De
itt elegendő saját „bevallott", „keserves helyzetben felébredő patriotizmusára" utalni ( Vallomás a patriotizmusról.
44.).
A jegyzetekben az Ady-irodalomra csak a legszükségesebb esetben
történik hivatkozás. A hangsúly - helyesen - a korabeli dokumentumok bemutatásán van. Az írásoknak az életműben elfoglalt helyéről,
utóéletéről, értékeléséről az olvasónak Varga József és Vezér Erzsébet
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monográfiáiból s a pontosan ezzel a korszakkal foglalkozó két műbó'l
Schweitzer Pál ( S z é p s é g és totalitás. Bp. 1980.), valamint Király István
(Intés az őrzőkhöz. 1 - 2 . Bp. 1982.) könyveiből kell tájékozódnia.
A főszöveg gondozása nem kevés fejtörést okozhatott a sajtó alá rendezőnek. Ady prózastílusát nem tanáros szabályosság és pedantéria jellemzi. Lírikus prózája ez, meghökkentően, néha keresetten egyéni, a
szuggesztív ráhatás szándékával erőteljes, szóalkotásban, szórendben,
mondatfűzésben gyakran szokatlan, nemcsak a köznyelvtől, hanem az
irodalmi nyelvtől is elütő. Ez ebben az életszakaszban, e kötet prózájára
talán még fokozottabban érvényes. Itt több az előző művekhez képest a
kihívóan feltűnő, expresszionista-jellegű stílusjegy, gyakoribbak a különös szókapcsolatok, pl. ilyeski (11.), önhazátlanitás (24.), izmatlanabb (47.), legpéldáulvalóbb (62.), elmélyesztő (79.), miutánként (81.),
legvalószinetlenebb
(89.), bepaskolt, de mindig élőifjuságunk (109.) (a
bepaskolt 'eső, vihar által földrevert, besározott^). Egy hírlapi cikkben
ilyen szenvedélyes és látomásos mondat ugrik elénk Tisza István „siserahadának" jellemzésére : A piszok, a sár még a vörös téli Nap alatt is [ * ]
naponként bekeni, rájuk olvad, bemázolja őket, de ezeknek csak a falás
minden moccanó révedésük. (Az eredetiben az is helyett és van.) A kötetben több prózavers is található \Az egyetlenek sorsa, A Romlás hősei,
Az öreg saskeselyű, Madarak és pogányok. Az ilyen próza gondozása
nehéz, a szokatlanságok beavatkozásra, emendációra késztetik a sajtó
alá rendezőt. A stílus-sajátosságokon kívül a főszöveg alapjául szolgáló,
napilapokban és folyóiratokban megjelent első közlések szövegromlásai
is ebben az irányban hatnak. E kettős késztetés hatása a szöveggondozót nehéz helyzet elé állíthatja. A klasszikus szöveg betű szerinti közlése
alapkövetelmény, de követelmény a szövegromlások leleplezése, sőt az
írói tollbotlások, tévesztések javítása is. Úgy tűnik, hogy ennel a kötetnél az eddig megjelent kötetekhez képest többször kellett javításhoz folyamodni. A X. kötetben 207 oldal főszövegre 71 szövegjavítás esik,
ebből 31 csillagos [*] javítás, tehát a sajtó alá rendező ezeken a helyeken új szó, ill. szavak szövegbe építését végezte el az általa romlottnak
ítélt helyett, 40 a szögletes zárójeles javítás hiányzó betűk, szótagok,
jelek kiegészítésére (ebből 20 a hiányos központozást pótolja) és 16 a
figyelemfelkeltő felkiáltójel. Ezzel szemben a XI. kötetben 60 csillagos,
71 szögletes zárójeles javítás van (ebből 23 a központozásra vonatkozik), és 19 a figyelemfelhívó jel, pedig ebben a kötetben csak 152 oldal
a főszöveg. A javítások többségükben jók (egy részüket már az Ady
Endre Prózai írásai c. háromkötetes gyűjteményben is megtaláljuk. A
kiadványt sajtó alá rendezte Vezér Erzsébet). Láng József kiváló érzékére és nem mindennapi leleményére vall például a kartárs kortárs-tű., a
folytatom folyatom-i'í, a dűlők dühök-re, fölösleges fölséges-re, az előre

11 *

164

Filológia

előtte-te, legocskaisabb legbocskaisabb-тл javítása, hogy csak néhányat
emeljünk ki a sokból. Még a kéziratban fennmaradt cikkbe is volt bátorsága belejavítani. A kötet egyik legfontosabb cikkében A Galilei Kör
ünnepén címűben a 6. bekezdés (49.) így szól: „Magyar reménységeim
fogynak, de elegek még mindig arra, hogy a megváltó fiatalság csodatetteiben Herkules elvénhedt, elfinomodott, harmadrendű bajtársaként
bizzak." A kéziratban „ne bizzak" áll, tehát az összetett mondat mindkét tagja tagadó értelmű, holott a de kötőszóval vannak összekapcsolva.
Az írói szándék a mondat értelméből félreérthetetlenül .kitűnik, a javítás
feltétlenül indokolt. — A 17. oldalon a következő mondat olvasható:
„De a könyvön van azért az ajánlás volt tanárjához?'. Az eredetiben
(Nyugat 1913. máj.) ez a torzulat található: „De ön van ezért az ajánlás,
a könyörü volt tanárjához". Ez nyilvánvaló sajtóhiba, a javítás mindenképpen indokolt. (A Nyugat romlott, értelmetlen szövegét vette át különben két cikkgyűjtemény is.) Az elképzelt íráskép azonban Ady kézírásának ismerete alapján más emendációt sugall, ezt :De ott van azért az
ajánlás a könyvön volt tanárjához. Az ott szót a szedő ön-nek olvasta,
mert a kettős t áthúzását ékezetnek nézte. Hogy ez történhetett, arra
egyrészt az Ady kézirataiban található számtalan példa (1. e kötet 7. sz.
melléklete holott szavának írását), másrészt a kötetben még kétszer
előforduló azonos eset a bizonyíték. Szerzői korrektúra nem volt a lapoknál, a nyomdai és szerkesztői korrektúrán a hiba átcsúszott. A leírt
szedési hiba egyik előfordulása a 92. oldalon A finom Péter c. glosszában van : „Azért finom, mert román falujából városba került, sott kikelt
benne az ősi rejtőzködő
finomság." Az eredetiben (Világ, 1915.
ápr. 25.) ott helyett ön van. Van kiadás, amelyikben így is van. A filológusi munka buktatóira, csapdáira példa, hogy amíg ez esetben kötetünkben sikeresen lelepleződött a nyomda ördöge, a másikban győzedelmeskedett, s ilyen szószörny keletkezett: önkopaszodom
(20.). Ide csillag
alatt ottkopaszodom
kellett volna. Ezek a hibák azonban nem írhatók a
szöveggondozás rovására, mert a költői szabadsággal írott próza elaltatja
az éberséget, bizonytalanná válik a megítélés: szokatlansággal vagy szövegromlással állunk-e szemben. Ez a bizonytalanság tükröződik a következetlenségben is: javítandó-e a valószinetlen vagy nem? A 82. oldalon
csillaggal valószínűtlen-re van javítva, a 89. oldalon
legvalószinetlenebb
csak [!] jelet kapott. A fent írt és érthető bizonytalanság magyarázza
azokat a javításokat, amelyek megítélésünk szerint feleslegesek, pl.
helyén helyett helyen (42.), két vastag kötetes helyett vastag kétkötetes
(70.), mondanivalómnak helyett mondanivalóm (129.), Bécsből helyett
Bécstől (65.) és a következő kiegészítések: dtó/c[ok] (25.), \posta\kocsi
(34.), megsúlyosit[a]ná
(136.). Az utóbbi eset, ti. a tővéghangzó elha-
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gyása, gyakori Adynál, ezért ezt sem kiegészítéssel, sem felkiáltójellel
jelölni nem kellene.
Pontos értelmezést és javítást kívánt volna azonban a következő'
mondat: „Amilyen szinte bizonyos, hogy a fajgyűlölet gyökereit is kiirtottam magamból, elannyira, hogy Jászi Oszkáron kívül kevesen lehetnek még nálam gyengédebb és szeretőbb érzésűek a magyarországi nemzetiségekhez, olyan egész bizonyos, hogy a patriotizmus keserves helyzet, és alkalomadtán felébredne bennem" (44.). A helyzet után kitett
vessző a hogy-gyal kezdődő - értelmezésem szerint - egyetlen állítmányi mellékmondatot két mondattá bontja, s az első mondat állítása
ez: a „patriotizmus keserves helyzet". Az írói szándék azonban kétséget
kizáróan nem ez volt. Ez kiderül a következő mondatból is. A helyzet
nyelvtanilag az alkalommal egyenértékű, utána az adtán névutó értendő. Az eredetiben (Szabadgondolat, 1913. okt. 305.) a helyzet után
nincs írásjel. (Az Ady Endre Prózai írásaiban a kérdéses szó mellett kötőjelet találunk.) Felmerülhet egy ilyen megoldás is: helyzetiben] és alkalomadtán. A jegyzetekben közölt cikkek szövegének gondozásánál
nem olyan szigorú a követelmény, mint a főszövegnél. Két apró hibát
jegyeztem fel. Marjay azt írja Gyóniról: „Pár jó verset, pár kis fürtöt,
billenget produkált idáig". A billeng, biling a kis fürt szinonimája, tájszó. A szedő nem ismerte, így szedte ki: billentget, ebből lett kötetünkben a billentgetlett]
(392.). A 4 5 4 . 1 . hatodik sorában megérteiéséneк
helyébe megértésének kívánkozik.
A kötetbe felvett, előző kötetek pótlását szolgáló cikkek óhatatlanul
felvetik a kérdést: maradt-e ki valami a kötetből? Két lehetőség van
arra, hogy hiányok támadtak, és később még előkerülhetnek Ady-írások: felbukkannak kiadatlan kéziratok, illetőleg olyan napilapból kerülnek elő Ady-cikkek, amelyekre eddig senki sem gondolt, mert a lapnak
Adyval való kapcsolatáról nem volt tudomásunk. Az első lehetőség
szinte teljesen kizárt, a második nem. Láng József a jegyzetek előszavában a lehetséges hiányokat is számba vette, s két utalást is említ állítólag megjelent Ady-nyilatkozatokról. A század első és különösen második évtizedének sajtója hatalmas tömege miatt szinte áttekinthetetlen.
Váratlan „leletekre" is lehet számítani. Ilyen meglepetés az Ady-bibliográfia pótfüzetének gyűjtése közben Lakatos Éva által nemrég talált,
alább közölt két Ady-nyilatkozat. A meglepetést tetézi az, hogy ezek
nem a Láng József által említett nyilatkozatok.
1. Az újságok szerkesztőinek gyakori fogása volt és ma is az, hogy
nagy ünnepek alkalmával az irodalmi mellékletek számára nyilatkozatra
bírnak érdekes embereket, írókat, művészeket. így született Ady nyilatkozata írói terveiről a Független Magyarország 1910. karácsonyi szá-
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mában (AEÖPM X. 1 1 1 - 1 1 2 . ) , életrajza a Pesti Futár 1913. karácsonyi
számában (XI. 5 5 - 5 6 . ) . Hasonló módon jött létre a Szatmár városra és
Szatmár vármegyére emlékező' nyilatkozatok csokra is. 1913. szept.
20-án indult 1. évf. 1. számmal a Szatmári Est, - 1914 januárjától decemberig (valószínűleg megszűnéséig), Szatmárnémeti Est - megjelent
hetenként kétszer délután 6 órakor. Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos Dr. Nagy Vince, a lap munkatársa Kaczér Illés. A lap dec. 24-i
27. számában a lokálpatrióta felelős szerkesztő érdekes összeállítást jelentetett meg A „Szatmári Est" irodalmi és művészeti
karácsonya
címmel, a következő bevezetővel: A „Szatmári Est" is felállította a
maga karácsonyfáját: e város s az ezt körülölelő barnaföldű megye szeretetének ünnepi fáját. És meghívta köré mindazokat az országos hírű
írókat, költőket, festőművészeket és színészeket, akik erről a vidékről
származtak el a nagyvilágba, vagy életük néhány emléke ide fűzi őket
hozzánk. Büszke örömmel terítjük olvasóközönségünk elé e hasábokat,
ahol sikerült - nekünk először - ünnepi találkozásra gyűjteni illusztris
földieinket, egytől-egyig az irodalom és művészet kitűnőségeit, akik részint levélben, részint fővárosi munkatársunk interjúja után szívesek
voltak megszólalni és az itt következőkben elmondják Szatmár városára
és e megyére való visszaemlékezéseiket.

Ady Endre
- Nem szatmári vagyok, hanem szilágymegyei. De Szilágymegye
szívalakú és én a szívnek abból a csücskéből jöttem, ami éppen beleesik
Szatmármegyébe. Ha akarja, másként is értheti a szív csücskét, mert az
első szerelmem szatmári leány volt. A nevére még emlékszem, a hajára
már nem. Azt hiszem gesztenye-haja volt a Kovács kisasszonynak, de
nem teszek rá esküt. Férjhez ment egy jó barátomhoz. Azóta sokan voltak s nemcsak a szív csücskét, de az egész szívet kikezdték. Láthatja:
most is elég bajom van vele. S az orvosoknak ugyancsak.
- Diákkorom legnagyobb ajándéka egyébként Szatmár volt. Nem
Pestre vagy Debrecenbe vittek első vakációkor, hanem Szatmárra. Ez a
soktornyú kisváros volt az első nagyváros, melyet láttam. Hogy szeretem-e? Szeretem. Fáj is, hogy most valami felolvasásra hívnak oda és
nem mehetek. A kórházi ágy erősebb, mint a vágyam. És a doktorok is
ijesztgetnek. Hát jól viselem magamat és nem mozdulok ki ebből a betegek házából.
- Szatmármegyét is szeretem. Magyar megye. A nyelve a legtisztább, Arany János nyelve. Királydaróc táján szilágyi a stílus, de Szilágyban tán kissé gazdagabb és színesebb. Gyarmat és az Ecsedi láp tájéka
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már Móricz Zsiga földje. Ott az ő magyarjai élnek. Élnek és küszködnek, diskurálnak és néhanapján szeretnek.
Ady visszaemlékezését még tizenkilenc írás követi az alábbi nevek
alatt: Szendy Árpád, Kiss József, Bródy Sándor, Móricz Zsigmond, Bársony István, Szirmai Imre, Krúdy Gyula, Kabos Ede, Iványi-Grünwald
Béla, Szép Ernó', Bornemissza Géza, Jászi Oszkár, Papp Aurél, Balázs
Árpád, Bakó László, Patai József dr., Arányi Dezső', Csáktornyai Zoltán, Faragó Ibolyka. A nyilatkozat nem Ady-írás, kétségkívül a nem hiteles Ady-szövegek között van a helye. A költő valakinek elmondta nyilatkozatát, s az lejegyezte. Az életrajzi tények, a gondolatok, a tónus
azonban azt is kétségtelenné teszik, hogy ezt a nyilatkozatot csak személyesen Ady adhatta. Még akkor is, ha a tények egyik-másikát Ady
erre az alkalomra kedélyesen, könnyed hangvétellel stilizálta. Életrajzaiból, írásainak életrajzi vonatkozású részeiből tudjuk, hogy az ilyen stilizálás nem volt tőle idegen. Kovács kisasszony ugyanis valószínűleg Kovács Boriska volt, érkávási (Szilágy m.) birtokos lánya és nem első, hanem - ha jól tudjuk - második szerelme volt az akkor 21 éves fiatalembernek (EmlAE I. 3 1 - 3 3 . ) . Kovács Boriska férjének dr. Kun Árpádnak Adyval való barátságáról sem tudunk. Ismeretlen a kisdiák első vakációs szatmári kirándulása is. Szatmári meghívásáról nincs adatunk.
Szombati-Szabó István a szabolcsi Kisvárdára hívja 1914. febr. 8-ra.
Levélben megígéri,de nem tud elmenni. A szóban forgó interjú időpontjában az Új Szent János kórházban gyógykezelik. - Ady Móricz Zsigmond Hét krajcár c. elbeszélés kötetéről írva hasonlóképpen vall Szatmárról és környékéről: „Ez itt magyar föld, az első honfoglalóké . . .
Hajduszélen, Szabolcsban, Biharszélen, Beregben, Szatmárban, Ugocsaszélen, Szilágyszélen" (AEÖPM IX. 352.). S egy későbbi cikkében szatmári parasztokról írva „Móricz Zsigmond magyarjai"-nak nevezi őket
(A milotai Isten-válság AEÖPM XI. 32.).
2. A másik váratlan meglepetés A Nap 1913. dec. 21. 312. sz. 12.
lapján megjelent nyilatkozat, amelyet bevezetőjével együtt itt közlünk:

Ady Endre a Wahrmann-dijról
Ady Endre a szép magyar bánatok költője, nagybetegen fekszik a
Szent János-kórházban, a Wodianer-pavillon egyik betegszobájában. Az
orvosok súlyos máj- és vesebajt konstatáltak nála és minden különösebb
izgalomtól eltiltották. A versírástól is óva intik az aggódó szívű doktorok. De az ízig-vérig magyar poéta, az állhatatlan, a nyugtalan, a konok,
e tekintetben nem tud szótfogadni, bárhogy ijesztik is az orvosok.
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- Sok-sok a dolgoznivalóm - mondta A Nap munkatársának, aki a
Szent János-kórházban meglátogatta, — de a lehető legkevesebbre redukálom a munkát. Verset azonban muszáj vagyok írni, ha felgyűl bennem a mondanivaló. Pedig ma már nehezebben írok, mint négy évvel
ezelőtt, nagyobb gonddal és figyelemmel, mert ma már figyelik az írásaimat. Pár év előtt még nem gondoltam rá, hogy olvassák is Ady Endrét.
- A Wahrmann-díj dolgában? Nagyon szerettem volna megmondani
a teljes véleményemet, mert a többiek nem mertek őszintén nyilatkozni. Nekem igazán nincs okom nem-őszintének lenni. De most már csak
annyit mondhatok, hogy én magamban, - talán el se hiszik, - Kiss
Józsefnek szántam a díjat. Az öreg Kiss Józsefnek. Kiss József mégis
csak hetvenéves már és kétségtelenül lírikus. Amit csinált, jól megcsinálta s az élete és költészete : kerek, befejezett, egész. És annyi mellőzés
érte egész életében, - mint ahogy mindannyiunkat ér elég, - hogy most
hetvenéves korára feltétlenül meg kellett volna neki szerezni ezt a kis
örömet.
- Az új sajtótörvény? Igen, mindent körül kell írni, ha életbelép.
Semmiről sem lehet majd írni szimplán, úgy ahogy van, mindent másként kell majd megírni s a közönségnek muszáj lesz több figyelemmel,
intelligensebbül olvasni az újságot. Érdemes lesz megint újságírónak
lenni.
Ebben a nyilatkozatban kevésbé ismerhetők fel Ady gondolatai és
stílusfordulatai, sőt éles ellentmondás mutatkozik az új sajtótörvényről
itt mondottak és a Szabadgondolat decemberi számában megjelent
Hadd jöjjön el a sajtórabság ( 5 4 - 5 5 . ) című cikk hangja, felfogása között. A cikkben Ady - a nyilatkozat békülékeny, belenyugvó hangjával
ellentétben - ellenforradalmi tettnek nevezi a törvénytervezetet, amely
ha megvalósul, méltán vált ki forradalmi dühöt. A két sajtóorgánum
ideológiai-politikai állásfoglalása közötti különbség csak részben magyarázza a hangvétel feltűnő eltérését. Arról is szó van, hogy a Szabadgondolat a Galilei Kör lapja volt, a költő benne a társadalmi megújulás
forradalmi élcsapatához szólt.
A Wahrmann-díjat a gazdag kereskedő család egyik tagja Wahrmann
József alapította 1908-ban (követve ezzel bátyjának, Mórnak a nyomdokait, aki a Tudományos Akadémián tett alapítványt). Az alapító
személyéről többet nem tudunk. A végrendeletileg hagyományozott
200 ezer korona kamataiból kétévenként 10 ezer koronát kaphatott egy
magyar tudós, író vagy művész. Az összeget pályázat nélkül az Akadémia és a Kisfaludy Társaság tagjaiból kiválasztott bizottság ítélte oda. A
Nap újságcikkeiből úgy tűnik, hogy a jutalmat még csak egyszer adták
ki', és Herman Ottó kapta meg. Ady nyilatkozatának közvetlen előz-
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ménye az volt, hogy az odaítélő bizottság összetétele és munkája körül
hírlapi vita indult. 1913. dec. 13-án azt írta A Nap, hogy a zsűrinek
három jelöltje van Eötvös Károly, Kiss József és Ágai Adolf. Dec. 16-án
közölték a lapok a döntést : a jutalmat Herczeg Ferenc kapta. A Nap
dec. 17-i számában megjelent névtelen cikk botrányosnak nevezi a döntést nem Herczeg Ferenc személye miatt, hanem a bizottság helytelen,
az alapító szándékának ellentmondó szempontja miatt, amely szerint a
jutalmazott csak 50 évnél idősebb lehet. Herczeg Ferencet kilenc költő,
öt drámaíró és kilenc szépprózaíró közül választották ki, „Molnár Ferenc, Ady Endre, Móricz Zsigmond így kiestek". A következő napon
(dec. 18-án) írók a Wahrmann-dijról címmel megjelent riportban hat
írót szólaltattak meg A Nap-ban. Krúdy Gyula és Szomaházy István a
fiatalok kirekesztését helytelenítették, Bródy Sándor Heinrich Gusztáv
bizottsági tagsága ellen tiltakozott, Ignotus nyilatkozata sommásan elítélő, Bíró Lajos szerint a magyar pályadíjak odaítélésével mindig baj
van, különösen, ha az Akadémiának is van beleszólása, Ágai Adolf szavainak nincsen éle senki ellen sem. Herczeg Ferencet egyikük sem tartotta méltatlannak a jutalomra. - Ady nyilatkozata ebből a számból
lemaradt talán, vagy mint terjedelmesebbet és más kérdésekkel is foglalkozót eleve külön napra szánták. Nem tudjuk, mi lehetett Ady „teljes
véleménye" és mért nem mondta ezt meg. A Kiss Józsefről mondott
elismerő, de kissé vállveregető méltatás beleillik az idős költőtársról
szóló megnyilatkozásai sorába.
A XI. kötet bírálatában itt felsorolt észrevételek száma a jegyzetek
terjedelméhez képest elenyésző. A pótlásként közölt nyilatkozatok hiánya nagyon is érthető. A történelmi Magyarország utolsó évtizedeinek
sajtója még mindig nem teljesen ismert, sűrű és kiterjedt erdő, amelyben
az eddig végzett felderítések többnyire egymástól elszigetelt partizánvállalkozásnak számítanak. Az Ady-kutatás is több csapást vágott már
ebben az erdőben, de a teljes felderítés még nem történhetett meg, s ez
a feladat nem is várható el egy kötet sajtó alá rendezése kapcsán. Láng
József lelkiismeretes, jó munkát végzett, teljesítménye méltó a legjobb
kötetek magas színvonalához.
VITÁLYOS LÁSZLÓ

SZEMLE
BALÁZS B Ê L A L E V E L E I LUKÁCS G Y Ö R G Y H Ö Z *
„Te vagy a forrása az én önérzetemnek."
(Balázs Béla 1916. szeptemberi leveléből)

Vajon Lukács György „emlékezetkihagyásának" vagy éppen „tudatos felejteni akarásának" köszönhető, hogy most - több évtized távlatából - bepillantást nyerhetünk Balázs Béla hozzá írt leveleibe? Hogy
melyik feltételezésnek nagyobb a valószínűsége, az ma már elhanyagolható, ami viszont mégiscsak lényeges, hogy Lukács jóvoltából vagyunk
birtokában ezeknek a dokumentumértékű leveleknek, s így most lehetőségünk nyílik arra, hogy a magyar szellemi élet e két reprezentatív alakjának a kapcsolatát - főleg fiatalkori levelezésük tükrében - az eddiginél objektívebben ismerjük és ítéljük meg. Talán paradoxonnak tűnik,
hogy a megismerés és megítélés objektivitását éppen egy olyan műfajjal
kapcsolatban emlegetjük, amelynél szubjektívebbet aligha ismer az irodalom. A paradoxon emlegetése azonban nem felesleges, hiszen a ma
olvasóját és kutatóját mégiscsak az érdekli elsősorban, hogy az intim jellegű levelekben kifejezésre jutó egészen személyes (szubjektív) mondanivaló mennyire tekinthető valósághűnek (objektívnek).
Balázs Béla Lukácshoz írt 108 magyar nyelvű korai ( 1 9 0 9 - 1 9 1 7 ) és
3 német nyelvű késői (30-as, 40-es évek) levele nemcsak a kettőjüket
érintő személyes közlendők miatt hívják fel magukra a mai olvasó figyelmét, de annak a társadalmi-politikai-szellemi - főként irodalmiművészi - légkörnek a sajátos megjelenítése miatt is, ami Balázs leveleiből közvetlenül és az ezekre visszautaló Lukács-reflexiókból közvetve
kitetszik.
A levelekben felvetett témák sokfélék, szerteágazók: nagy és súlyos
kérdéseket, kevésbé jelentős és lényeges mondanivalót egyaránt érintők.
Balázs mint a levelek írója nap mint nap átéli az alkotás örömét és kín-

*Balázs Béla levelei Lukács Györgyhöz. Egy szövetség dokumentumai. Archívumi Füzetek I. MTA Filozófiai Intézet Lukács Archívum.
1982. Szerkesztette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Lenkei Júlia. Sorozatszerkesztő: Sziklai László.
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ját. A benne felmerülő gondolatok formába öntése rengeteg energiáját
emészti fel - legyen szó versről, regényről, drámáról vagy más egyéb
műfajról - , viszont a kritika ezt nem méltányolja, teljesítményét gyakran lebecsüli, vagy egyszerűen figyelemre sem méltatja. Balázst az értetlenség, a mellőzöttség, a közöny, a kirekesztettség, az állandó megaláztatás elbizonytalanítja, megbénítja. Hiába próbálkozik újra és újra,
mindenütt falakba ütközik: szerkesztők és kiadók sorra-rendre elzárkóznak írásainak közlése elől. És ha időnként mégis sikerül megjelentetni
egy-egy művet vagy színpadra állítani egy-egy darabot, abban sincs mindig köszönet. A kritikusok egy jelentős része elmarasztalólag, szinte ellenséges hangnemben szól róla, értetlenül áll vele szemben.
Nem sokkal biztatóbb levélírónk köznapi élete sem, talán éppen
azért, mert tehetségét gyakran kell aprópénzre váltani, ideje egy jelentős
részét nemszeretem munkákra fecsérelni. Nyugtalan természete, kielégíthetetlen szexuális vágya szüntelenül új szerelmi kalandokba sodorja
őt, ezek reá nézve megalázóak, felemésztik maradék idejét, elvonják az
alkotástól. Nem csoda, ha a levelek írója szüntelenül perben-haragban
van a világgal és önmagával.
Balázs abban bízik, hogyha sikerülne szert tenni egy igazi barátra,
egy megbízható szövetségesre, egy olyan társra, akit ugyanazon kérdések foglalkoztatnak mint őt, aki mellé állna, bíztatná, s ha kell egyengetné is az útját, megtörné végre körülötte a hallgatást, aki elfogadná őt
egyenrangú szellemi partnernek, akkor bátrabban, magabiztosabban
nézhetne szembe az eléje tornyosuló nehézségekkel, önmaga gyengeségeivel. Balázs a tízes évek elején úgy ítéli meg, hogy Lukács személyében találta meg a neki szükséges partnert, a megfelelő szövetségest. De
minthogy ő ezekben az években - kisebb megszakításoktól eltekintve —
állandóan külföldön tartózkodik, kapcsolatuk ápolásának legkézenfekvőbb formája csakis a rendszeres levelezés lehetett.
Igaz, ez a szövetség már kezdettől fogva nem volt oly ideális és harmonikus, ahogyan Balázs szerette volna. Egyszerűen azért, mert nem
volt egyenrangú a kapcsolat, Balázsnak sokkal nagyobb szüksége volt
Lukácsra, mint Lukácsnak őreá. Ami persze nem jelenti azt, hogy amikor Lukács már elvállalta a szövetséget, ne teljesítette volna messzemenően a belőle reá háruló kötelezettségeket.
Balázs és Lukács kapcsolata - mint ez ismert, és mint ezekből a levelekből is kitűnik - két, merőben különböző társadalmi helyzetű, kvalitású és karakterű partner egyenlőtlen viszonya volt. Balázs élete szinte
minden területén „hátrányos helyzetben" van Lukácshoz képest. Lukács hendikeppjei: anyagilag teljes függetlenséget élvez, nem mindennapi szellemi kvalitásai viszonylag igen fiatalon kiemelik őt az ismeret-
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lenségből, irodalmi-művészi körökben megfelelő' elismerést élvez, életvitelében szigorú önfegyelmet parancsol magára, érzelmi és szerelmi életét már-már embertelen rigorozitással tartja kordában. Balázsnál éppen
mindennek az ellenkezője jut kifejezésre, s talán ez is jelentős mértékben motiválja azt a heves vágyat, hogy Lukácsot barátjának mondhassa.
Balázs számára éppen az a legfájdalmasabb, hogy viszonyuk soha
nem válik barátsággá, legfeljebb a fegyverbarátságig, bizonyos közös célok érdekében vállalt szövetségig jutnak csak el. Kapcsolatuknak soha
sem lesz olyan magas hőfoka és bensőségessége mint például Lukács
Popper Leóhoz fűződő viszonyának, s ez kimondhatatlanul fáj Balázsnak. 1911. október 25-i levelében így ír erről: „Te elvesztetted Leót, ez
valami, amihez nekem nincs közöm, ez felette áll a mi viszonyunknak."
Majd egy következő levélben ezt panaszolja fel: „Te elszántad magad
velem szemben az 'emberi' viszony kikapcsolására és a fegyverbarátság
egyértelmű hangsúlyozására."
Mindezek ellenére Balázs számára az egy Hamvassy Annát, (a második feleséget) kivéve senki más nem jelentett ezekben az években oly
sokat, mint Lukács. Egyedül ő áll ki nyíltan Balázs védelmében, határozottan és egyértelműen utasítja vissza a Balázst ért támadásokat, s
érdemesíti a figyelemre nem vagy alig méltatott munkáit. De erről még
később szólunk.
A levelekben Balázs rendszeresen beszámol a hazai szellemi élet
mindkettőjüket érintő eseményeiről, Lukács müveinek itthoni fogadtatásáról, a körülöttük támadt polémiákról, híveinek növekvő táboráról,
vagy éppen egy ellene irányuló támadásról, a maga írásainak ritkábban
kedvező, gyakrabban elutasító visszhangjáról, közös terveikről: egy új
folyóirat alapításának lehetőségéről vagy éppen egy társaság szervezésének szükségességéről. Balázs refrénszerűen visszatérő kéréseivel ostromolja Lukácsot. Hol egyszerűen csak azt kéri, olvassa el és bírálja meg
újabb munkáját Lukács, hol határozottan felszólítja, írjon róla figyelemfelkeltő recenziót valamelyik rangos folyóiratba. Szó esik a levelekben
„prózaibb" kérésekről is: Balázs „pillanatnyi" pénzzavarainak az elhárításához kér támogatást Lukácstól, illetve rajta keresztül apjától.
A siker és az elismerés legkisebb jelére is érzékenyen reagáló Balázs
tüzetesen beszámol műveinek a születéséről, a kész művek fogadtatásáról (vagy elhallgatásáról) és szinte kicsikarja, kikényszeríti Lukácsból a kritikát, a méltatást, aki - úgy tűnik - egyetlen egyszer sem tért
ki Balázs kívánsága elől.*

*Vö. Balázs leveleinek erre utaló sorait és Lukácsnak az Ifjúkori
művekben közölt recenzióit. Lukács György:Ifjúkori művek. Bp. 1977.
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Lukács - mint ismeretes - több ízben hangsúlyozta, hogy neki
nincs igazi „kvalitásérzéke", hogy ő nem igazi kritikus. Minden valószínűség szerint így akar felmentést kérni a maga számára, ha ítélete téves
lenne, ha valamiben túl lőne a célon. Nos elég egyetlen pillantást vetni a
tízes évektfen Balázs munkáiról írt recenzióira, hogy meggyőződjünk
róla, valóban hányszor hagyta cserben Lukácsot kvalitásérzéke.
Szó sincs arról, hogy Balázs versei, drámái, novellái, meséi és regényei nélkülözték volna a maguk pozitív értékeit. De Lukács ezeket az
értékeket nemegyszer túlbecsülte - s feltehetően a szövetségi hűség
kedvéért - hajlandó volt időnként az objektív mércét félretolni. Ezzel
magyarázhatók Lukács túlzásai.
Mert volt-e kellő fedezete azoknak az összehasonlításoknak, amelyeket Lukács alkalmazott Balázzsal kapcsolatban? Például az ilyen megállapításainak: „Egy nagy triptichon ez a darab . . . , Ibsen, Hauptmann és
Maeterlinck-tradíció felvétele és . . . továbbvitele . . . " . (Doktor Szélpál
Margit), vagy ennek: „ . . . örüljünk azon, hogy végre támadt közülünk
egy tragikus költő, aki érzéseinek súlyát és hatalmát, formájának mélységét és alakítóerejének vehemenciáját illetőleg egyenrangúan állhat meg
a lírikus Ady mellett . . . ; akinek jelentősége . . . felér Paul Ernstével
vagy Paul Claudelével." (Misztériumok). És végül álljon itt még egy péb
da: „. . . e z a dráma éppen ugy'the tragical history of Dobray Agnes',
mint Shakespeare bármelyik tragédiája . . . ; Balázs Béla szinte görögösen
végigvitt hármas egysége lényegében a Shakespeare-dinamizmus változásainak rokona." (Halálos fiatalság)
Lukács becsületbeli kötelességének tartotta, hogy Balázs mellett
kiálljon, hogy megvédje őt minden addigi és leendő támadással szemben. Ezt megerősítendő tekinti Balázst „barátjának" és nyíltan hitet
tesz a mellett, hogy ő „igazi drámaíró", akit „gyölölnek, nem értenek",
hogy „ő az első magyar költő, akinek oeuvre-je irodalmunk és a világirodalom számára fordulatot hozó jelentőségű." (Kiknek nem kell és miért
a Balázs Béla költészete)
Lukács nem meggyőződése ellenére vetette papírra a szuperlativuszokat, a túlzásokat, hanem éppen attól a meggyőződéstől vezettetve,
hogy Balázs el- és befogadtatása a magyar szellemi életbe harci kérdés,
nem csupán és nem elsősorban irodalmi kérdés, hanem politikai kérdés,
mivel Balázs térnyerése révén egy jelentős pozíciót sikerül elhódítani a
velük szemben álló tábortóL
Kettőjük szövetsége csakis addig tarthatott, amíg fennállott a közös
érdek, mihelyt az érdek közös alapja meggyengült, fel kellett bomlani a
szövetségnek is. Igaz, ez a szövetség korábban sem volt felhőtlen. A levelekben számtalan jel utal arra, hogy Lukács soha nem tudta például
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„megemészteni" Balázs egocentrikus, nárcisztikus magatartását, önmagának parancsolni nem tudó gátlástalanságát, szexuális kalandjait, és különösen rossz szemmel nézte és ítélte meg Balázs azon kapcsolatainak
alakulását, amelyek őt magát is sértették önérzetében, amely Balázs
könnyelmű és felelőtlen viselkedése miatt emberhalált követelt. (Seidler
Irma öngyilkossága.)
De voltak ennek a szövetségnek más egyéb tisztázatlan és a kapcsolatot már korábban is elhomályosító momentumai, csakhogy erről
mindketten hallgattak, s majd csak évekkel később említik fel. Egy
1916. november 22-i Heidelbergbe küldött levélben bizonyos utalások
vannak arra vonatkozólag, hogy mi minden zavar(hat)ta már kezdettől
fogva viszonyukat.
„Furcsa, hogy nem alakulnak ki levelek közöttünk" - idézi Balázs
Lukácsot - , majd így folytatja: „ha őszinték akarunk lenni, beszélgetések sem alakultak ki közöttünk. Hogy benned mi volt az oka, nem tudhatom pontosan. Bennem egy g e n e : . . . , nem volt tiszta a lelkiismeretem . . . Te elszántad magad velem szemben az 'emberi' viszony kikapcsolására és a fegyverbarátság egyértelmű hangsúlyozására . . . Te akartad és igazán belenyugodtam. De úgy látszik Gyuri, hogy ez keresztülvihetetlen . . . A sors nem akarja, hogy mi elmenjünk . . . egymás mellett . . . Ezt nekünk . . . előbb-utóbb meg kell o l d a n i . . . "
„Megoldásra" azonban többé már nem került sor közöttük. Hacsak
nem tekintjük „megoldásnak" Lukács késői leveleit, amelyekben fejére
olvassa Balázsnak mindazokat a vádakat, amiért a viszonyuk annak idején nem lett „emberi". Lukács félreérthetetlenül tudtára adja Balázsnak, hogy a differencia köztük kezdettől fogva az etikai kérdésekben
volt, csak ezt annak idején nem látta ennyire világosan. A morális kérdések egyaránt érintik Balázs irodalmi munkásságát, filozófiai-világnézeti attitűdjét és a nőkhöz való viszonyát, brutalitását.
Balázs sem marad adós a „leszámolással". Megvádolja Lukácsot,
hogy hamisan idézi őt és hogy szektás és dogmatikus magatartása idegen
számára. Ezzel a kapcsolatuk végleg le is zárul, többé már nincs egymás
számára érdemleges mondanivalójuk. Lukács ugyan egy a 40-es években
írt levelében leszögezi: „viszonyom hozzád, mint tehetséges íróhoz nem
v á l t o z o t t . . . " , de nem utal arra, hogy mit tart egykori szövetségesénél
- megváltozott viszonyuk ellenére is - értékesnek. Mert végül is az a
kérdés, hogy mit vállalt (volna) Lukács a 10-es években Balázsról írt
kritikáiból két évtizeddel később, már örökké megválaszolatlan marad.
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A Lukács Archívum és Könyvtár munkatársa, sorozatszerkesztője
nem könnyű feladatra vállalkozott, amikor összegyűjtötte, feldolgozta
és megfelelő jegyzetapparátussal látta el ennek a szövetségnek a dokumentumait. A kötetben közölt Függelék I. és II. valamint a jegyzetek és
a névmutató hasznosan egészítik ki a főszövegben (a levelekben) olvasottakat. A kutatók és olvasók méltán fűzhetnek nagy reményeket a
Füzetek további kötetei elé.
GÁBOR ÉVA

RÓNAY LÁSZLÓ: SZABÁLYTALAN ARCKËPEK
Rónay László új kötete szabálytalan arcképeket ígér és részben azt is
ad. Azért csak részben, mert a kötetcímmé augmentált megjelölés tulajdonképpen csak a könyv utolsó, ötödik tematikus egységét fedi, ezen
kívül azonban további négy kisebb-nagyobb fejezetet is fellapozhat az
olvasó. Ezek pedig aligha nevezhetők szabálytalan arcképeknek. A
Babits-portré például egészen „szabályos". Érdekességszámba vele
kapcsolatban inkább az a tény megy, hogy a ciklus mindegyik darabja
Babits regényeire, nem pedig költői műveire koncentrál. A Kosztolányi
önvizsgálatai című fejezet is elég kompletten foglalkozik a költővel,
talán csak az Édes Annáról és a Kosztolányi színházáról írott jegyzetek
hatnak függelékszerűen az Analóg jelenségek Kosztolányi és Ady költészetében, a Kosztolányi Ady revíziója és a Kosztolányi utolsó évei
triptichonja után. És a „krétarajzok" előtt ott van még egy fejezet a
Nyugatról is, amely a lap és a világirodalom, valamint az előbbi Petőfi-képéről értekezik, végül pedig az az interdiszciplináris tanulmány,
amely a XX. századi zene és irodalom párhuzamos jelenségeit veszi számba.
De ha a szerző a portrékat emelte ki, én is azzal kezdem. Annál inkább teszem pedig ezt, mert ez a könyv legtöbb nóvumot tartalmazó
része. Ha nem is mindig és feltétlenül az „amit" vagy az „ahogyan", de
az „amiről" vonatkozásában biztosan újszerűen tágítják e rajzok az irodalmi horizontot. Ezért üdvözlöm lelkesen az írót — süteményestállal
(Bohuniczky Szefi), a Magányos férfit virágcsokorral (Toldalagi Pál)
vagy a viszonylag többet méltatott szerzőkről szóló tanulmányok közül
is a Hajnal Annáról, a Thurzó Gáborról szóló személyes megnyilatkozásokat. Igaz, a Hajnal Annáról készült szabálytalan arckép, amely melles-
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leg nagyobb teret enged az elemzésnek is, nem ad lényeges többletet a
költőnő pályájának egészéhez, de tesz hasznos részmegfigyeléseket.
Ahogyan például egy Berzsenyi motívum apropójára megrajzol egy
Berzsenyi-Vörösmarty-Füst vonulatot, vagy ahogy valószínűsíti*, az
Argonauták, tehát Hajnal Anna, Devecseri Gábor, Kerényi Károly és
körének közvetlen elődei hogy lehettek Sárközy, Radnóti és éppen Füst
Milán, az nagyon inspiráló, és folytatja egyben azt a problémakört,
amelynek nyomán Rónay László már Az ezüstkor nemzedéké ben és a
Hűséges sáfárokban elindult. S végtére a Toldalagi Pálokat - habár be
kell vallanom, engem nem győztek meg igazán azok az idézetek, amelyekkel a költő képeinek és hangulatainak Pilinszkyvel való közvetlen
rokonsága bizonyíttatott - feltétlenül érdemes számon tartani. Ezeket
az emlékeket, mint Rónay László írja a borítón : „ . . . érdemes továbbadni, hiszen némi közük lehet az irodalomhoz is."
Azt hiszem, a kötet másik legfontosabb ciklusa a Kosztolányiról
szóló elemzés-sor. Ebben a szerző — természetesen most durván leegyszerűsítve a dolgot - Kosztolányiról két portrét rajzol. Az elsőben a
költőnek csupán relatív, Ady-hoz viszonyított helyét jelöli ki, s az analóg jelenségek vizsgálatával, később pedig Kosztolányi Ady revíziójával
kapcsolatban oda konkludál, hogy ami „Adynál él és mozog az a [fiatal]
Kosztolányinál még állókép. Ady versei majd szétfeszülnek az indulattól, Kosztolányi szemlélődik és belenyugszik a világ megváltoztathatatlanságába." S csak a második portré az, amely teljes figyelmét a költőnek, s a halál árnyékában vagy még pontosabban a betegség előtti
utolsó pillanatban kiteljesedő művészetének szenteli.
Természetesen nem gondolom, hogy Kosztolányit Rónay Lászlótól
meg kellene, különösen pedig, hogy nekem kellene megvédenem. Mindenesetre felmerül bennem egy kérdés - amelyre persze az irodalomtudománynak nem kötelessége figyelnie. Vajon egy Adyval szemben,
sőt nyugodtan mondhatjuk, Ady árnyékában kirajzolt Kosztolányi kép
segít-e és ha igen, mennyiben, hogy a század értelmiségi létérzésének
egyik legteljesebb kifejezője, a magyar nyelv egyik legnagyobb mestere
éppen Ady mellett elérje azt a súlyt és helyet, a középiskolai irodalom
oktatásban, amely méltán megilletné?
Hasonló gondolat merült föl bennem a Nyugat Petőfi képe című tanulmányt olvasva is. Vajon a Nyugat első-második generációjának idején
oly fontos Petőfi melletti állásfoglalásnak, mely megint csak egy másik
költőóriással, Arannyal szemben fogalmazódott meg, nincs-e torzító
akusztikája ma, amikor, megint csak iskolai példákkal előhozakodva, az
ország ifjúságának néhány évfolyama számára a teljesen elsöprő Petőfi
túlsúly következtében még talán a Petőfi-Arany alternatíva felismerésére sem futotta?
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Remélhetőleg azonban az Ady-Kosztolányi, Ady-Babits, sőt némelykor Babits-Kosztolányi kontroverziák, csakúgy mint a Petőfi és
Arany költészete közötti történeti-eszmetörténeti viszony egyre pontosabb és körültekintőbb feltárásával egyre többen lesznek olyanok, akik
nem egymás helyére, hanem inkább egymás mellé sorolják nagyjainkat.
Talán Rónay László szabálytalan arcélei, Kosztolányi költészetéről tett
érdekes részletmegfigyelései, csakúgy mint a XX. századi zene és irodalom párhuzamos jelenségeit számba vevő, inkább adatfelhalmozó,
mintsem adatfeldolgozó tanulmánya is közelebb segített bennünket
ehhez az időhöz. (Szépirodalmi, 1982)
KROÓ ANDRÁS

N É M E T H G. B Ê L A :
7 KÍSÉRLET A KÉSEI JÖZSEF ATTILÁRÓL
A költői életművek időben való létének - jelenlétmódjának - mindig megvan a külön históriája, és ez a saját történeti létezésmód nem
utolsósorban épp a recepció- és hatástörténet tükrében látható meg,
elénk vetítődve abban mutatkozik meg sokatmondóan s tanulságosan.
Németh G. Béla József Attila-tanulmánykötete újólag figyelmeztethet
bennünket arra a már jól ismert és nemegyszer tudatosított alaptényre,
hogy az utóbbi másfél évtizedben könnyen felismerhető és lényegi változás ment végbe a József Attila-élmény alakulásában, ugyanígy a lírikusi életmű tudományos kutatásában. Sokat módosult a befogadói érdeklődés és érzékenység a közelmúlt időszakokban, s e módosulás feltűnő következménye és eredménye a korábban eléggé mostohán kezelt
kései pályaszakasz látványos előtérbe kerülése. Megszaporodtak mostanában a Nagyon fáj lírikusáról szóló egyedi versinterpretációk és átfogóbb motívumvizsgálatok. Ennek a figyelemváltási és hangsúlymódosulási folyamatnak az elindításában kezdeményező szerepe volt Németh
G. Bélának; erről tanúskodik nyilvánvalóan a 60-as évek végén készült most immár sokadszor újraközölt - Az önmegszólító verstípusról s a
Még, már, most című írása. Azóta mindkettő teljesen megérdemelten az
úgynevezett alaptanulmányok rangjára emelkedett, szemléletformáló
erővel ékelődve be a szakmai köztudatba. Melléjük került most öt újabb
- az 1980-as emlékévben keletkezett - munka, és ez a friss sorozat a
szerző József Attila-stúdiumain belül is tovább erősítette a kései líra jelentőségének kiemelő s fölértékelő rögzítését. Azt némileg túlzó állítás-
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nak gondolhatjuk ma már, hogy az alkotói pálya legutolsó szakasza, a
költó' „életmüvének ez a része úgyszólván még érintetlen", ám olyan
módosítással, hogy jelenleg is messze van az alapos feltártság és a teljességet közelítő ismertség stádiumától, bízvást elfogadhatjuk, s ezért minden ide vonatkoztatható új kísérletet és eredményt örömmel regisztrálhatunk.
„Kérdéses művek", „nehéz kérdéskörű művek" a pályazáró „végső
nagy versek", sugalmazza folyvást Németh G. Béla, érzékelve s éreztetve
is minduntalan az-elemzői vállalkozás nem átlagos nehézségét, a feladat
bonyolultságát. Úgy sejtjük, egyfelől épp az interpretátort próbára tevő
versváltozatok közvetítésének nehézsége, nemkülönben a feladattípus
kezdeményezésre is módot adó természete vonzza s téríti őt vissza a záró fejlődési periódushoz. Hasonlóképp motiváló és sarkalló szerepet játszhat az a meggyőződése is, hogy a művész ekkorra „alkotóképességének zenitjére érkezett", vagyis „ennyi nagy vers a költőnek egyik periódusában sem sorakozott ily sűrűn egymásra", tehát leginkább a végső
évek terméséből választhatók ki azok a költemények, amelyekben a
József Attila nevéhez fűződő líratörténeti mértékű poétikai forradalom
a legsűrítettebben és legpregnánsabban jelen van. Szórványos előrejelzések után a 30-as évek derekán „gyökeres változás állt be" a versvilág
formálódásában, ebből az állításból indul ki az utolsó esztendők megközelítésében a 7 kísérlet...
szerzője. A fokozatosan érvényesülő világképmódosulásnak és a vele együtt járó poétikai átváltozásnak a pálya
végszakaszában megragadható tüneteiből igyekszik minél többet számba venni, megnevezni. Ettől az elsődleges szándéktól csupán egyetlen
tanulmány (A pszichologizmus ellen, a pszichológia mellett) tér el, mert
ebben nem líravizsgálatra, hanem a költő elméleti és kritikai gondolkodásának áttekintésére kerül sor, egyébként deklarálva, hogy az összefoglalás nem tekinti céljának „József Attila vélekedései igazságtartalmának" mérlegelését. Az mindenesetre könnyen észrevehető, hogy értékkiemelő célzatú közelítésről van szó. A kritika- és tanulmányírásnak olyan
változatát látja József Attila gyakorlatában Németh, amely előnyösen és
sokban példaszerűen üt el az időszak szokványos, illetve általános
mintáitól.
Számos kései verset érint, sokra hivatkozik, nem egynél elidőz
hosszabban-rövidebben az elemző és értelmező Németh G. Béla, néhányat pedig tüzetes analízissel vesz birtokba; dehát a tanulmánysorozat
még így is csak a költői leltár-korszak egynémely vonulatát és jelenségcsoportját tekintheti át. Kétszer is találkozhatunk - szinte ismétlésszerűen - azzal a tétellel, hogy a periódus egésze lényegében három nagy
körre osztható fel. Magatartásként, tárgykörként, alkotásmódként is
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jelölve nevezi meg a három kört, beszélve a szerelem, a közélet és a tragikus egyéni sors, a veszendő önlét, az egzisztenciamegrendülés elkülönülő s érintkező versvonulatairól. A kötet egyik darabja (A klasszikus
óda megújításának mesterpéldája) ugyan A Dunánál megközelítésére
vállalkozik, de ez sem változtat azon, hogy a 7 kísérlet. . . íróját mindenekfölött a „harmadik körben" elhelyezkedő lírai alkotások foglalkoztatják, valószínűleg épp azért, mert hite szerint „az eszközök, a módok
és megoldások . . . , amelyek a poétikát a magyar költészet történetében
oly éles cezúrává teszik, talál-talán . . . ezekben a versekben vannak jelen leginkább összpontosítottan".
Egyáltalán nem akarja Németh G. Béla a bonyolultságot leegyszerűsíteni, a sokoldalúságot egynemű formákba szorítani, elszegényítve a
gazdagságot, ugyanakkor igen határozottan és energikusan kiemeli elemzéseiben ennek a lírának a drámai jegyeit, tragikus elemeit. Az összetettséget szem előtt tartva is különösen erős hangsúlyt kapnak a végszakasz
személyiségválságának komor tényei, és a versek egy csoportja az emberi „nagy passió", a „nagy szenvedéstörténet" megjelenítő s vallomásszerű kibeszéléseként nyeri el értelmét az egészben. Látja és láttatja a
személyiségállapot s az egzisztenciális helyzet értelmezője az „egyre
nagyobb s egyre tudatosultabb", ekként mind kínzóbb magányosságnak, a kapcsolatvesztéseknek, a veszedelmesen terebélyesedő semmi-élménynek vagy épp a „bűntelen bűnösség" komplexusának gyötrő és
szorongató hatását, mindezek közérzetroppantó és egyéniségromboló
következményeit, így az alkotást befolyásoló hatalmát is. Megértéssel és
érzékenyen követi a vergődő és kínlódó személyiség megnyilatkozásait,
pontosan közvetíti a mélypontszerű élethelyzetekben fogant megrendítő közölnivalókat. Szó sincs azonban arról, hogy egészében - vagy
akár csak a személyes tragikumérzetet kifejező verseket illetően is - a
vereségre kárhoztatott, a legyőzött ember önarcképeként fogná fel a
kései líravilágot. Nemcsak „bonyolult lelkiségű", „összetett szellemiségű" alkotót lát József Attilában, ábrázolja elemzéseiben a „tisztázott
erkölcsi-történeti vállalású" művészt is. Sokszor és hangsúlyosan idézi
meg méltányló módon Németh G. Béla a költői-emberi erőfeszítéseket,
a szembeszegüléseket és felülemelkedési gesztusokat, ekként is bizonyítva a lírai tartalom különleges katarziskeltő képességét. „. . . Nem az
emberi létezést tudta s mondta semmisnek, hanem a maga sorsát menthetetlenül tragikusnak. Nem a törvényt tagadta, s nem a reményt" —
így szól az egyik alapváltozata a sokféleképp megformulázott összegezésnek. „Tisztító tragikumuk költői sajátsága éppen abban a kettősségben áll, hogy egy védtelen egyedi sors menthetetlen katasztrófájának
teljes lírai hitelű megnyilvánulásán át az emberi személyiség szétesésének veszélyét és félelmét is, s elhárításának vágyát és reményét is ránk
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vetíti" - idézhetjük a kései líra árnyalt értékelésmódjának egy másik
jellemző' alapmondatát.
Miként a korábbról valók, a mostani kísérletek sem mondanak le
arról az elemzői szándékról, hogy a költői alkotásokat szemléleti-világképi tekintetben a kor polgári gondolkodóinak eszmevilágával „összehasonlító viszonylatba" állítsák, a párhuzamkeresés indokoltságát abban
ismerve fel, hogy „a korszak egyik legnagyobb magyar költőjét az élet
oly kérdései is foglalkoztatták, mint a korszak legjelentősebbnek tartott
gondolkodóit". Ennek jegyében kerülnek szóba a versek jelentésvizsgálatai és motívumfejtései során Nietzsche, Freud, Jaspers és mások gondolatai, de mindezeket megelőzően, a legsűrűbben s a legnagyobb
nyomatékkal Heidegger bölcseletére utalnak a tanulmányok. A Még,
már, most egyik pontján olvashattuk annak idején a kérdést: „. . . nem
visszük-e József Attila művét megengedhetetlenül közel a heideggeri
gondolkodáshoz? " A válasz ez volt: „határozott nemmel felelhetünk".
A közelítés és elválasztás, az analogizálás és különbségtevés kényes
egyensúlyára ügyelve Németh továbbra is kitart az egzisztenciálfilozófiai kategóriák — vezéreszmék - és a lírai világkép némely szemléleti s
gondolati alapelemének szembesítő, szembesítve tükröztető analizálása,
ennek módszertani lehetősége mellett. Méltányolnunk kell mindebben a
gondolati következetességet, a józan arányérzékhez való igazodást, a
túlzások kerülésének igyekezetét - nemkülönben az ösztönző részeredményeket, mégha nem vagyunk is aggálytalan hívei az ilyen típusú párhuzamkeresésnek, legelsősorban azért, mert nem érezzük igazán azt a
többletet, külön hozadékot az eddigiekből leszűrhető végeredményben,
ami teljesen meggyőző módon igazolhatná a kísérlet irányát s az erőfeszítés nagyságát.
A végső mérlegeléskor felfigyelhetünk arra, hogy az újabb keletű
tanulmányok, legyenek bármily érdekesek, nagy igényűek, magas színvonalúak, újra megerősítve a mesteri műelemző tudásról kialakult tapasztalatunkat, végül is nem nyújtanak annyi szellemi izgalmat, nem hatnak
olyasféle felfedező erővel, nem adnak olyan mély élményt, mint a híres
korábbiak, Az önmegszólító verstípusról és a Még, már, most, az úgynevezett időszembesítő verstípus leírására vállalkozó. Azok a maguk idejében valósággal revelációnak számítottak, új távlatokat nyitottak a verstípusvizsgálatban, hasonlóképp a líraelemzés egynémely gyakorlati és
elméleti kérdésének megközelítésében, s ez az általánosabb szemléleti
újszerűség és merészség magától értetődően igen ösztönzően hatott a
kései József Attila-költészet kutató munkájára is. Ezt a különlegesen
erős hatóképességet és a sarkalló ihletek ilyesfajta sokféleségét az őket
követő kitűnő tanulmányok nem birtokolják. Amazokban oly magasra
tette saját magának is a mércét Németh G. Béla, hogy utóbb, a többi
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kísérletben a rendkívüli teljesítményszintet nem sikerült megtartania.
Ebben a viszonyításban az 1980-as öt írás együttese a több mint egy
évtizeddel előbb fogantak alatt marad, bármennyi is benne egyébként a
nyilvánvaló érték, mely az egész József Attila-irodalmat jelentékenyen
gyarapítja. (Tankönyvkiadó, 1982).
FÜLÖP LÁSZLÓ

ÚTBAN A F Á B R Y - S Z Ö V E G K R I T I K A I K I A D Á S H O Z
FÁBRY ZOLTÁN ÖSSZEGYŰJTÖTT ÍRÁSAI 1 - 3 . KÖTET
Az elmúlt esztendőkben rendkívüli mértékben megszaporodtak a
Fábry-életművet feltáró, azt teljesebbé tevő kiadványok; fel is gyorsult
e tevékenység. A mérleg: négy esztendő leforgása alatt hat kötet. Ezek:
1978.: Fábry Z. válogatott levelezése 1 9 1 6 - 1 9 4 6 . ; 1980.: megindul
Fábry Z. összegyűjtött írásainak kiadása; ugyanez évben Budapesten
megjelent a legteljesebbnek mondható, vaskos Fábry-bibliográfia
(Reguli Ernő); 1981.: Az Út-antológia; 1982.: Fábry Zoltán összegyűjtött írásainak 3. kötete is az olvasó kezébe került.
A Madách Kiadó, illetve az összegyűjtött írások összeállítója, Fónod
Zoltán e sorozatot hat-nyolc kötetre tervezi. Minden esztendőben egy
kötet kerül a kirakatba. Arra a kérdésre, hogy e kiadássorozattal teljesnek tekinthető-e a Fábry-oeuvre? - végeredményben igennel kell válaszolnunk. Tulajdonképpen az ismeretlen Fábry Zoltánt állítják elénk e
kötetek. A befejezettséget illetően már nem mondható egyértelmű igen.
Azért nem, mivel a sorozat, célkitűzésének megfelelően válogatás. Nagyjából - az eddigiekből megítélhetően - a Fábry-életmű periodizációját
követi nyomon a maga sajátos szöveggondozói módszerével Fónod Zoltán. Az eddigi kötetek az alábbi periódusokat ölelik fel: 1. 1 9 2 0 - 1 9 2 5 . ;
2. 1 9 2 6 - 1 9 2 9 . ; 3. 1 9 3 0 - 1 9 3 3 . Mindhárom kötetben újságcikkek,
tanulmányok szerepelnek, s ha figyelembe vesszük, hogy Fábry Zoltán
elsősorban publicista volt, tehát napilapokban, folyóiratokban jelentek
meg írásai, akkor a teljességet tekintve kibontakozik az első másfél
évtized Fábry-oeuvre-je. Tulajdonképpen csak az Európa elrablása
(1966) egynemű kötet, s nem cikkekből összeállított könyv. Korábban,
sajnos, az is előfordult, hogy egyazon cikk - variánsként is - több
kötetben, ismétlődve jelent meg. Mindez, persze, nemegyszer sok boszszúságot, félreértést, rosszul értelmezést, sőt értetlenséget eredmé-
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nyezett; ami rosszabb — a sok ismétlés a nemkívánatos frázisok tömkelegét hívta életre. Arról nem is szólva, hogy megindult a legenda-gyártás.
Fábry Zoltán is eló'segítette ezt, hiszen nemcsak vitathatatlan tekintély
volt, de — mint közismert — egy témára, az antifasizmusra koncentráló
publicista-.
Szakmai szempontból - talán ez volt egyik legsúlyosabb gond - az
általa sajtó alá rendezett, gyakran visszatérő' cikkek eredeti környezetükből kiszakítva kerültek az olvasó elé. Fábry Zoltán gyakran visszaemlékezéseire hagyatkozott, és így szaporodhatott a variánsok száma
(1. kirívó példaként az Emberirodalom c. írását). A szöveg (mint a gondolatiság kifejezője) genezise igen sokszor homályban maradt. Ez is
erősítette a körötte kialakult és megcsontosodott legendát; legendák
sorozatát.
Fónod Zoltán érdeme, hogy e legenda-sorozatot mintegy lesepri
Fábry Zoltán emlékének asztaláról. Munkáját, végeredményben, kétirányúnak jelöli meg. Válogatást, a variánsok figyelembevételével;
olyan jegyzetapparátussal, amely szövegkritikai kiadásnak is tekinthető.
Az 1. kötet 3 9 3 - 3 9 4 . oldalán található a részletes útbaigazítás,
melyben többízben is előfordul a válogatás megjelölés.
Az első írás, melyet közöl, az 1920. január 3-án megjelent A bot c.
írás. Fónod Zoltán Fábry pályájáról, a megjelent írások közlésével, fejlődésképet kíván adni, s ez már tágabb értelemben vett irodalomtörténészi munka is. Hiteles szövegekkel, a genezis pontos megjelölésével. Fónod Zoltán azt fölemlíti, hogy „mivel Fábry Zoltán szerteágazó, gazdag publicisztikai tevékenységet" folytatott, ez lehetetlenné
teszi gyakorlatilag minden írásának közreadását. Úgy véljük: ez is válasz
ana a kérdésre: teljesnek, s ha igen, mily mértékben tekinthető annak
az e kötetekből kibomló Fábry-oeuvre. Fónod Zoltán is - mint
eklatáns példát — az Emberirodalom variánsait hozza fel példának.
Egyben közölve a variánsok leglényegesebbjeit.
Tehát rendkívül körültekintően, filológiailag igen megalapozottan
adja közre Fónod Zoltán az egyes kötetek anyagát. Nyilvánvaló az a
törekvése, hogy letisztítsa a Fábry-életművet a reárakódott legendatörmeléktől. Ez nem kis munka, s jelentős lépéseket jelent a majdani
szövegkritikai kiadáshoz vezető úton. Amit nem vett fel, arról megjegyzi Fónod Zoltán: „Nem vettük fel a kötetbe azokat az írásokat,
melyek az ún. nacionalista korszakban (az indulás egy-két esztendeje)
íródtak . . . és eszmei tájékozatlanságra, zavaros szemléletre utalnak . . ." E korszakáról egyébként maga Fábry Zoltán is több levelében
tesz említést, élete utolsó éveiben.
A közlés - mint Fónod Zoltán folytatja - szöveghű formában
történik; csupán a helyesírást egységesítették, s mai helyesíráshoz
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igazították. Messzemenően figyelembe vették Fábry Zoltán javításait, az
utolsó közléseket stb.
Hallatlanul gazdag kép tárul az olvasó elé az első három kötetből.
Egyáltalán a Fábry-gondolat genezise így (időrendben) pontosan
nyomon követhető; a Fábry-szuggerálta, s oly nagy hatású tipológia ezt nem győzzük hangsúlyozni - háttérbe szorul. így elő is készíti akarva-akaratlan - e kiadás a várható és teljességre törő Fábry-monográfiát.
Vannak persze — előzetes — aggályok is. Nem nehéz megjósolni,
hogy más okok miatt, mint a kezdeti évekre jellemzőek voltak, a következő kötetek (tehát az 1934-el kezdővel) filológiai munkája nem lesz
könnyű; még akkor sem, ha az ismertebb Fábry Zoltán írásairól lesz
szó. Hiszen a növekvő fasizmus egyre szorítóbb éveiben Fábrynak egyegy írást több variánsban is ki kellett dolgoznia; vagy az eredeti a
közölttől eltérő volt. De ez a következő évek gondja lesz.
A stílusvizsgálatnak is nagy nyeresége lesz e sorozat, hiszen már e
három kötetből is kitűnik, hogy mily élesen elkülönül az 1. kötet
tematikája és szemléletmódja, stílusa és a hangneme pl. a З.-étól. A
nagy váltást, a szemléleti cezúrát a második kötetben találjuk. Nem lesz
haszontalan e köteteket sajtótörténetileg is forgatni; meglehetősen
világos képet kapunk arról, miként változtak az újságok, a folyóiratok
Fábry Zoltán életében. Miként fordult el ő az egyiktől, miközben már
jelentkezett számára a másik, az új stb. Ilyenre gondolunk : még írt A
Reggel-be, amikor belépett a Korunk, a 100%, a Kassai Munkás, utóbb
Az Út, majd a Magyar Nap stb. Fábry Zoltán meglehetősen merészen és
élesen veszi a szellemi kanyarokat.
Nemcsak hogy viszonylag teljes és hosszabb időre befejezett sorozat
áll majd előttünk (pontosabban egy ily sorozat köteteit tarthatjuk
kezünkben), de az időrend letisztítóttságában helyére is lehet és kell
tenni, pontosítani kell - miként erről Fónod Zoltán szólott - a vitatható Fábry Zoltán-i tételeket. Egyes megállapításaival lehet vitatkozni,
akkori tévedései némelyikét sem szabad szépíteni; ám így a támadó
fasizmussal szemben egy új világ humánumát állítja szembe Fábry. E
kötetekből mindez szépen kikerekedik. Megjelenik az „új realizmus", a
valóságirodalom esztétikai rendszere. E hatalmas szellemi kavargásban
csakis az időrend kinosan pontos betartása a lényeges szempont. Az
antifasiszta publicista és nemzetiségi író, Fábry Zoltán így kapja meg az
őt megillető helyet.
Az expresszionizmus nyomait is hordozó, tömör, szuggesztív Fábry
Zoltán-i stílus ebbe a szövegkörnyezetbe ágyazva más (a kellő) megvilágításba kerül, mint a tematikai csoportosításnál. A genezis a perdöntő
ebben az összefüggésben. Csupán egyetlen példa: Az Út-antológia
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(1981) gyakran hiányzó mozaikjait a Fábry összegyűjtött írásai
harmadik kötete helyesen és kelló'en egészíti ki. Aki ezután Fábry
Zoltán életművével kíván foglalkozni — annak kezébe megalapozott
biztonsággal lehet odaadni az összegyűjtött írások eddig, s bízvást
ezután is megjelent, ill. megjelenő' köteteit. Hiteles forrásként. Ez méltó
Fábryhoz, ez maradandó emlékmű a kortársi utókor részéről. (Madách,
1980., 1981., ill. 1982.).
KOVÁCS GYÖZÖ

EGY ÚJABB E R D É L Y I T A N U L M Á N Y K Ö T E T
ROMÁNIÁBÓL
SÖNI PÁL: ÍRÖI ARCÉLEK

Amióta Illyés Gyula szép szavai nyomán megtanultuk, hogy
„tizenöt millió magyarban" gondolkodjunk, kétszeres figyelemmel
kísérjük, tanulmányozzuk a szomszéd országok magyar nyelvű irodalmát. Nemcsak a szépirodalmat, hanem a tanulmányköteteket is. Kiss
Jenő és Székely János kötete után Sőni Pál könyvében már a harmadik
olyan portrésorozatról számolhatunk be, amely seregszemlét nyújt a
romániai magyar nyelvű irodalom képviselőiről. Ugy látszik, a bizonyos
mértékig belterjessé kényszerült romániai magyar irodalomban a tanulmány, az esszé, az íróportré az önszemlélet, önvizsgálat, öntudat-érzés
sajátos műfajává vált. Nemcsak olyan szaktudósok művelik, mint Sőni,
hanem költők, próza- és drámaírók is (Deák Tamás, Kiss Jenő,
Székely János).
Sőni Pál (1917-1981)akolozsváriBabe§-BolyaiTudományegyetem
magyar nyelv- és irodalomtudományi tanszékének előadó-tanára volt. ö
írta meg a romániai magyar irodalom történetét elsőként összefoglaló
főiskolai tankönyvet (1969). Halála évében megjelent könyvében 26
kisebb-nagyobb tanulmány szerepel, széles írói skálát araszolva át.
Modelljei között vannak általunk már rég ismertek (Áprilytól Kuncz
Aladáron és Tamási Áronon át Szabédi Lászlóig). Másokkal csak az
utóbbi években ismerkedtünk meg közelebbről (Deák Tamás, Székely
János), és vannak olyanok is, akikre most Sőni könyve hívja fel a
figyelmünket (Sényi László, Tóth István, Simon Magda, Huszár Sándor,
Tompa István, Varró Ilona). Az életből már eltávozottak, még öregkorukban is termékeny költők és a jövő ígéretei, a folyamatosság bizto-
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sítékai. De nemcsak az írók listája változatos a kötetben, hanem a
műfaji skála is. A szerző már a kötet címe alatt jelzi, hogy művében
két-három lapos, a modellül választott írónak csak egy-két vonását felvillantó miniatűr karcolatoktól tartalmas esszéken át egy-egy író pályavonalát vagy teljes arcképét felvázoló, irodalomtörténeti értékű tanulmányig sokféle értekező műfajjal találkozik az olvasó. Nem egy íróról
két-három cikket is egybefoglal, különböző műfajokban (Nagy István,
Karácsony Benő, Kuncz Aladár). Ez a vegyesség bizonyára csökkenti a
kötetnek az irodalomtörténeti értékrendszerben való teljes felhasználhatóságát (akárcsak Kiss Jenő és Székely János gyűjteményeiét), viszont
ugyanakkor növeli kellemesen változatos információértékét. Egyébként
- egy Szabédi Lászlóról 1956-ban írt kis tanulmányon kívül - Sőni
írásai 1965 és 79 között születtek, zömmel a 70-es évek elején.
Ami mindenekelőtt lenyűgözi az olvasót a kötetben, az a szerző
irodalmi és szaktudományi tájékozottsága. Cikkeiben legalább ötven
íróra-költőre történik valamilyen utalás - Marcus Aureliustól Sartre-ig,
Victor Hugótól Salingerig, Voltaire-től Dürrenmattig, Babitstól
Kassákig. Nincs ebben semmi exhibicionizmus vagy tudás-fitogtatás: az
utalások funkcionálisan illeszkednek a szövegekbe. Sőni szinte kifogyhatatlan a megállapításait alátámasztó idézetek, a szellemes asszociációk
felsorakoztatásában. Szaktudományi vértezetét pedig olyan esztétikusok, szociológusok, kritikusok fémjelzik, mint - Kosztolányi,
Németh László, Szerb Antal, Féja Géza, Gaál Gábor, Sükösd Mihály,
Győri János, Vita Zsigmond, Robotos Imre, Pomogáts Béla mellett —
Lukács György, Saussure, Hankiss Elemér, George Steiner, Mac Luhan,
M. Albérès, Umberto Eco, Roman Ingarden, Solomon Marcus,
Ju. M. Rotman, Emil Steiger, Henri H. Stahl, Lucien Goldmann, Marcel
Brion.
Ha megfigyeljük ezt a névsort: bőven szerepelnek benne a strukturalizmus képviselői. Igen: Sőni Pál irodalomszemléletére és műelemző
módszereire erősen hatott a strukturalizmus elmélete és gyakorlata. Ez
a megállapítás azonban csak több megszorítással érvényes. Először is a
strukturalizmus korántsem egyirányúsította Sőni irodalomszemléletét,
csak új szempontokkal gazdagította tanulmányozó műszereit, a
hagyományos irodalomszemlélettel és módszerekkel vegyülve. Sőt:
éppen az a sajátos benne, hogy míg egyéniség- és műmegközelítési
módszereiben sokszor strukturalistának bizonyul, fő érdeklődési körét
tekintve pedig az avantgarde törekvések szakértője, ugyanakkor ízlésében, értékrendszerében - ha nem is konzervatív, de józanul
hagyományos. Az avantgarde-ban egyébként nem valami különálló
iskolát vagy irányzatot lát, hanem általában a 20. századi újító törek-
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véseket foglalja ebbe a fogalomba. Strukturalizmusa - ha szabad így
mondanunk — „tárgyias". Még strukturalista elemzései sem vesztik
szem elől a mű eszmei tartalmát, sőt legtöbbször abban csúcsosodnak
ki. Például azért közelíti meg Nagy Istvánnak az avantgarde-tól
szubjektíve távolálló novelláit „a műelemzés mai, struktúrákra érzékenyebb eszközeivel", mert így „talán fölébreszthetjük a bennük
szunnyadó modern elemeket", az avantgarde „beütéseit". Az elemzés
azonban végül is ebbe a megállapításba torkollik: „A két világháború
közötti időszakban Nagy István legfőbb témája s közlése az öntudatra
ébredés folyamata: az, hogy minden út a forradalomhoz vezet." (174.)
A strukturalista elemzés hasznát a Karácsony Benőnek sokszor szemére
vetett cinizmussal kapcsolatban ezzel az elméleti alappal indokolja:
„Mindez csak azt tanúsítja, mily kevéssé lehet valamely regény eszmeiségét, igazi közlését a benne megfogalmazott logikai propozíciók alapján meghatározni, illetve pusztán azokból kihámozni." (82.) Nemegyszer a strukturalizmus műszóinak és módszereinek csak annyi a többletértékük, hogy újszerűvé avatnak vagy kiegészítenek egy-egy íróraköltőre vonatkozó megállapításokat, amelyek a „hagyományos" irodalomelméleti vagy irodalomtörténeti nyelven már megfogalmazást
kaptak.
Azokban a nagyobb arányú tanulmányokban, amelyekben a strukturalizmus eszközeit is felhasználja, Sőni fő erőssége a kiválasztott íróiköltői egyéniségbe, belső világába való behatolás képessége. (Éppen az ő
esszéinek olvasása közben értjük meg, hogy az írói alkatnak is van struktúrája.) A behatoláshoz először rendszerint megkeresi ennek az egyéniségnek legfőbb formateremtő, strukturális elemét, fő vonásait. Ilyen
például Ligeti Ernőnél a groteszk, Tabéry Gézánál az ellentétek keveredése, Aprüynál a sors-élmény tragikuma, Molter Károlynál a társadalmiság és „az őszinteség poézise", Asztalos Istvánnál a derű mikroklímája, Bartalisnál „a vers és próza közötti ingamozgás", Székely
Jánosnál valami sajátos bűntudat. Ezután elemről elemre, rétegről
rétegre lefejti és megvizsgálja a struktúra összetevőit, mint hagymáról a
körszeleteket. Ez a módszere. Persze, ezen belül a strukturalizmustól
megihletett más megoldásokat is alkalmaz. Például Kuncz Aladár A
fekete kolostori ban egyetlenegy alakon (Bistrán) mutatja végig, hogyan
válik általa gazdagabbá a regény bonyolult struktúrája.
Ezekben a kisebb-nagyobb írásokban sokszor nem is az ragad meg a
legjobban, amit a szerzőjük mond, hanem ahogyan mondja. Három
szempontból is. Először is igen eredetiek és érdekesek azok a szempontok, ötletek, amelyeket esszéin végigvezet. Másodszor izgalmas az az
út, az a mód, ahogyan behatol egy írói életmű, egyéniség vagy egyetlen
műalkotás belső világába, misztériumaiba. S végül élvezzük stílusát,
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előadásmódját, amelynek sajátossága - és egyben értéke - , hogy legelvontabb megfigyeléseit és tudományos elemzéseit is plasztikus, képszerű, helyenként szinte költőien metaforikus köntösbe tudja öltöztetni. Nemhiába éppen az erdélyi magyar irodalmi életben tapasztalhatjuk azt a már említett jelenséget, hogy a legtöbb szépíró kritikákat is
ír, a „hivatásos" kritikusok viszont - ha másban nem, hát a nyelvben, a
kifejezésmódban - szinte versenyre kelnek a szépírókkal. Tudjuk, hogy
a metaforikus esszéstílus az 1930-as évek divatja volt, és ma már szinte
idejétmúltnak számít. Sőni esszéit olvasva, mégis igazat kell adnunk
neki, amikor - Kiss Jenő versei ürügyén - védi, nemegyszer szükségesnek tartja a versben a szép képet, a stílusban a szemléletességet. Sőni
nem egy írásműve képmetaforák áradó sorozatára épül. Például Molter
Károlyról csak két oldalt ír, de az csupa kép, - mint egy költemény. Az
egyik fiatal prózaíró, Tompa István írói világában az idősíkok egymásbafonódását így jellemzi:
regénye egy Velence-szerű konstrukció az emlékek vizén, hol a jelen [mint idősík] szárazföld körülfonja a
múlt emlékeit, szigorú csatornarendszereibe tereli, hidakkal átíveli
azokat, és nem hiányzik a Sóhajok hídja sem . . . " (245.) Egy másik
kép, indokolt elemzés végén, kritikaként: „a nyelv csak köntöse, nem
teste a műnek". (247.)
Éppen ezzel a metafora-technikával tud Sőni tapintatosan, szinte
furfangosan bírálni, értékelni is, olykor a saját régibb értékítéleteit
is korrigálva. „. . . tudva tudjuk: a normatív kritika ideje lejárt" - írja
(243.); de művéhez nemegyszer éppen az értékelés ad hozzá irodalomtörténeti érdeket. Például Szántó Györgyről elismeri, hogy „életművének irodalomtörténeti értékelése voltaképpen még nyitott
kérdés" (72.); de vitathatatlan írói kvalitásainak tartja rendkívül termékeny fantáziáját és ebből eredő hatalmas mesélőerejét, stílusának
plaszticitását. Viszont szemére veti gyakori stíluspongyolaságát, nemegyszer rutinos szónoki fordulatait, alakjainak lélektani sekélyességét és
művészetének a 30-as/40-es években bekövetkezett hígulását Ugyanígy
mutatja be Molter Károly, a drámaíró Deák Tamás vagy akár Tamási
Áron gyengéit is. Bár elismeréssel szól a fiatal írókról-költőkről is, és ismétlem — a hagyományos irodalomban is az avantgarde nyomokat
kutatja és méltányolja —, szinte tiszteletre méltó tapintattal és megértéssel kezeli nemcsak a 7 0 - 8 0 éves költők új teljesítményeit, „őszikéit", hanem - „idegeinkben a modernség csupa vad szédületével és
csupa vak megingásával" - a logikai alapú, formában is kristályos
hagyományos költészetet is. Jellemző, hogy éppen az akkor közel 60
éves Kiss Jenőről vallja: „a maiak, a mieink közül az ő gondolatvilága áll
hozzám legközelebb". (202.)
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Sőni Pál, akárcsak erdélyi esszéíró társai, aligha a végleges irodalomtörténeti lezárás igényével írta meg esszéinek legnagyobb részét. Tanulmánykötete azonban vegyességében is egy igen művelt, nagy tájékozottságú, változatos módszerekkel és szempontokkal operáló, egyéni stílusú
szaktudós hozzájárulásával újabb, értékes adalékokat nyújthat az
erdélyi
magyar
irodalom
tudományos
feltérképezéséhez.
(Kriterion, 1981.)
MAKAY GUSZTÁV

JËKELY ZOLTÁN: A BÁRÁNY V É R E
Kosztolányi Abécé-jének kapcsán írja Jékely, hogy „A nagy írók
szellemi hagyatékában könyvtárpolcon utolsó, de érdekesség szerint
bizonnyal első helyet foglalnak el a 'paralipomenák'"(186). A Bárány
Vére is efféle paralipomenák foglalata, „szellemi forgácsoknak, nagy
művek lepattogzott szilánkjainak" gyűjteménye, értékes hozzájárulás
ama hiátus betöltéséhez, mely „alkotó és közönség között" (186.) a
közvetítés különféle kísérletei ellenére megmarad. A kötet ciklusai az
esszéíró és publicista költő világának, érdeklődésének négy égtáját jelképezik: az első kettő a világirodalom „állócsillagaira" és az oltalmazó
régebbi magyar mesterekre figyelő poéta doctust mutatja be, a harmadik és a negyedik a „bogáncs és babér" közt küszködő kortársak
teljesítményének értelmezőjét és kritikusát, valamint a személyes élmények, utazások, életszerű megfigyelések érzékeny megörökítőjét, a
virtuális naplóírót. A többnyire komoly műgonddal készített cikkek
legnagyobb része 1936 és 1946 között keletkezett, amit a fiatalság
tájékozódásösztönén, a francia- és olaszországi utak élménygazdagságán
kívül a kolozsvári esztendők rendszeres újságírói munkája is magyaráz;
az ötvenes és hatvanas években e kisprózák háttérbe szorulnak Jékely
pályáján, de a hetvenesekben ismét megszaporodnak az alkalmak, és a
költő kedve is föltámad a műfaj gyakorlására.
Irodalomszemléletének kulcsfogalmai közül mindenekelőtt a mítosz
egyéni arculatú értelmezése érdemel figyelmet. Az irodalom remekei
„az emberiség mítoszainak több ezer éves vonulatába" igazodnak be
( 3 7 - 8 . ) , a költő mitológiává „bűbájolja" az életet (49.), a hősök jelképekké, a művek időtlen, „örök érvényű . . . példázatokká" nőnek (38.).
Az alaptörténetek, a legendák az „emberiség mítosztermő őskorának"
letéteményesei (76.), de később is előfordul, hogy „valakiből, régi törvények szerint, legenda lesz még életében, s aztán . . . tovább él nemze-
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dékek emlékezetében" (104.) Thomas Mannhoz kapcsolódva Jékely
abban látja a 20. századi író egyik feladatát, hogy „az idó'k folyamán
felhalmozódott tapasztalatok és asszociációk átvitelével e legendákat
hamvadozásukból" felszítsa (76.), de a modern élet és a saját személyiség mitizálásában, szimbolikus művé alakításában is fölfedezi a tartós
érvényesség esélyét. Ehhez képest a művészetekben a szó szoros értelmében a megörökített életet keresi, az elevenné varázsolt archetipikus
magatartást; a betűk mögött az általuk fölidézett örök-űj karakterre,
halhatatlan emberi attitűdre kíváncsi. Mítosznak és irodalomnak ez az
összekapcsolása a Jékely-életmű metafizikai alapproblémájára, az
elmúlás, a halál, illetve a nctalántán mégiscsak lehetséges „feltámadás"
kérdésére is enyhítő' választ kínál. Az egyetemes mulandóság érzete és
öntudata nemcsak verseiben, értekező prózájában is a legállandóbb
motívumok közé tartozik; s bár olykor megkísérti a remény, hátha
„valami kegyelem folytán" létrejöhet a túlvilági viszontlátás (298.), a
síron túli létezés az ő fölfogásában mégiscsak evilági értelemben szellemi
természetű, az élet és a mű egységes mítoszának tartós sugárzása az
utókorra, a mindenkori „ifjú szivekre".
Sűrűn érinti eszmélkedése az irodalom nemzeti hivatásit,
a
nemzeti léttel való egybeszövődését. Dantéban a „szertaszaggatott
Itália" egységét sürgető vátesz-költő vonásait emeli ki, megérti Ady
kényszerképzetét, aki „haláltusáját a szétmarcangolt nemzetével egynek
érezte" (10., 160.). Úgy emlegeti Eminescu nacionalizmusát, xenofóbiáját, „a dák műmitológia térhódítását" a 19. század végén (60. skk.),
hogy világosan megérteti e „vitatható tanok" kapcsolatát a kor, „a
nemzeti szellem szilaj gyürkőzésének delelője" (57.) közhangulatával és
vezéreszméivel. Ahhoz a hagyományhoz kötődik, amelyik a „nemzet
őrlelkeinek" vallja a költőket (103.), s a háború végveszéllyel fenyegető
válságai közt a Vita Nuova fordításán kívül Csokonai olvasásából merít
erőt. Nemzeti kötődését természetszerűleg regionális színezettel vonja
be erdétyisége, kisebbségi sorsélménye. Ez nemcsak tájihletést, hagyományokra, intézményekre (köztük a rajongva fölidézett alma mater-re,
a nagyenyedi Bethlen Kollégiumra) való hálás és büszke visszaemlékezést jelent, hanem a térség történelmi sorskérdéseinek tudatosítását
is, szembenézést „a Kétfejű Sas és a Félhold" egykori szorításának
következményeivel (114.), meg az egymás ellen uszított ,kakaskodó
népek" tragikomikus harcával „itt az erdők arénájában" (375.). Jékely
eszmei irányzata a transzilvanizmus kulturális eredetiséget hangsúlyozó
változatával rokon, neki az erdélyiség, mint Benedek Marcellnak, „az
európai irodalom palettáján különös új színeket" jelent, „a színhatás
egységét azonban nem bontja meg, csak kiegészíti" (384.). Egyik-másik
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megjegyzése arra utal, hogy a harmincas-negyvenes években vitái voltak
az erdélyi marxista publicisztika, „az aktívan politizáló, ún. harcos
valóságirodalom frontjának" (262.) baloldaliságával, egyebek között az
irodalmi népiesség vagy a művészetek osztályszempontú megítélése dolgában. Veszélyekre azonban ó' maga is figyelmeztet az erdélyi regionalizmus természetével kapcsolatban, szóvá teszi Erdély és Kolozsvár
gyakori nosztalgikus ábrázolását, romantizálását (287.), figyelmeztet : a
sajátos földrajzi, politikai, nemzetiségi viszonyok, a történelmi megpróbáltatások veszélyesen csábítanak arra, hogy „dolgainkra holmi
szentimento-patriarkális, látókörszűkító' könnyfátyolon át tekintsünk" (300.). Kritikája éle a provincializmus, az egyetemesség-ellenes
szűkítés felé vág, Erdély kapcsán is ragaszkodik a nagy összefüggésekben gondolkodáshoz, a szemlélet távlatosságához.
Jékelyt a tudományos leltározás többnyire aggály nélkül helyezi el a
Nyugat harmadik nemzedékében; noha A Bárány Vére nem cáfolja,
mindenesetre árnyalja ezt a közmegegyezést, és irányzati, generációs
hovatartozása kérdéséről összetettebb vélekedés kialakítására ad alkalmat. A nagy nemzedék, Ady, Krúdy, Kosztolányi, Móricz s még jobban
az életvitelében is csodált személyes példakép, Kuncz Aladár elbűvöli
persze, hat rá a lap iránya, „ekletikus modernsége" (411.), de szellemi
családfájának nem ez az egyetlen terebélyes ága. Kosztolányinak ellentmondva „az Illyés-Erdélyi-féle újulásban a halaszthatatlanságot, a
szükségszerűséget" ismeri föl, „irányteremtő értékeiket" hangsúlyozza (188.); Tamási ürügyén ,,a művészeteknek az emberiség ősforrásából, a néplélekből lehetséges megújulását" Bartók és Kodály
eredményeinek igézetével fűzi össze (263.), a népmesékben gyökerező
világkép „szürrealizmussal érintkező arcát" villantja föl. A népi írók
termékenyítő szerepe számára evidencia, az urbánusokkal való szembeállítását mondvacsináltnak tartja (289.); korosztályából azokat a költőket-írókat ismerteti belső azonosulásból fakadó megértéssel, akik a
nyugatos és a népi vagy az európain kívüli tradíció ötvözésében jeleskednek, Dsidát, Weörest, Takáts Gyulát, Jankovich Ferencet. A „régi
magyarság" újrafölfedezése nem kizárólagos szabadalma a népi íróknak,
de kétségkívül sokat tettek érte; a „múlttalan sorsszemléletet" Németh
László-idézettel bíráló Jékely találkozik velük ebben az érdeklődésben.
Ösztönösen vonzódik a magyar „provinciális" barokk olyan féligirodalmi műfajaihoz, amilyenek a halotti orációk, régi kalendáriumok, a
matrikulák bejegyzései, valamint a múlt századi naplókhoz és emlékiratokhoz, (az utóbbiak körében Széchenyi fordítójaként és Újfalvy
Sándor emlékezéseinek egyik közreadójaként filológiai érdemeket is
szerzett). A 18. századi Verestói Györgyről szóló stílusimitáló beszéde
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egyszerre jelzi költészete archaizáló leleményeinek forrásvidékét és allegorikus, a jelenségekben a Halál álarcát sejtó' látásmódja előzményét. A
nyugatos hagyományt a népi és a régi műveltség ízeivel beoltó nyelvi
szintézise távolról és mutatis mutandis kedvenc Csokonaijával, sőt azzal
az Arany Jánossal rokonítja, akinek stílusművészetét Dantééhoz fogható „utolérhetetlen és egyszeri csodaként" aposztrofálja (28.).
Megismertet a kötet Jékelynek az irodalmat illető szakmai nézeteivel, poétikai elveivel, műfordítás-koncepciójával is. A l'art pour
l'art-ral, a formalizmussal szembefordulva a mondanivaló elsődlegességét vallja a versben és keletkezésében (187.), a ritmus és a rím
primátusának elvét szecessziós tanként utasítja el. Laforgue-ot olyan
vonásaiért dicséri és követi, amelyeket a költészettan mai terminológiája
a kreatív vagy objektív lírához utalna: „realizmustól, posztromanticizmustól, preszimbolizmustól menekültében - vagy ilyesmik utálatában - mindent végletesen stilizál, átdolgoz, s nem az akkori világból
való képére formál" (50.). Kora, a Móricz utáni kor szépprózájában a
Jírizáló hajlandóság" túlsúlyát ismeri föl, és támogatja (280.), a regénytől nem annyira kifogástalan jellemeket vár, mint hangulatteremtést,
„bűvös sugárzást, melyben itt-ott legalább enyhén körvonalazott alakok
mozognak" (293.), szuggesztiót, melyhez a stílus kifejező erejére és
mindent „művészi formába fogó képességére" (295.) van szükség;
legnyíltabban mégis műfordítói műhelymunkájába avatja be az olvasót.
„Műfordítónak lenni annyi, mint a szerző, az eredeti mű szellemébe
minél jobban beleélni magunkat", írja (17.); elveiről megtudjuk, hogy
régi szöveg átültetésekor is a „mai" irodalmi nyelvet használja, a
műfordítás természetéhez tartozónak érzi az elődök „munkájának
kemény bírálatát" (26.), de ő maga megértő igyekszik lenni a korábbi
próbálkozókhoz, s az újszerűség kedvéért nem veti el jó megoldásaikat.
Találó példái vannak a prozódia, a versforma fordíthatóságának korlátozottságára (303.), rokonszenves őszinteséggel vallja be, hogy az eredetivel való „zenei egyenértékűség" néha a legszebb magyar tolmácsolásokból is hiányzik.
Lényeget megragadó jellemzései írókról és művekről, finom stílusárnyalatokkal kifejezett értékítéletei Jékely avatott kritikusi fölkészültségére vallanak, abban a gesztusában pedig, hogy a maga és
ismeretségi köre emlékeit, olykor nagy elődök (Ady, Kuncz Aladár,
Hunyady Sándor) intim életrajzi adalékait és tárgyi dokumentumait
közzéteszi, az irodalomtörténet szelleme előtti hódolatot kell megbecsülnünk. „Közben" - egyik szép tárcájának a címe is ez - önmagáról, életéről, egyéniségéről is elejt egy-egy vallomást, jellemző
adatot, megvilágosító magyarázatot. így e tartalmas kötet jelentő-
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ségének nem utolsó faktora, hogy a híveknek és kutatóknak támpontokat ad az „idősárkánnyal" viaskodó költő magánmitológiája, szellemi
vonzalmai, ízlése és észjárása bensőségességében hiteles megismeréséhez.
(Szépirodalmi, 1981.)
CSŰRÖS MIKLÓS

KANTOR LAJOS: LÍRA ÉS NOVELLA
A SÓLYOM-ELMÉLETTÖL A TAMÁSI MODELLIG
Kántor Lajos másfélszáz lapos tanulmánya az első magyar nyelvű
könyv a novella műfajáról. S ha ehhez még hozzátesszük, hogy a szerző,
mielőtt saját nézeteit előadná, részletes ismertetést nyújt mindarról —
pontosabban, csaknem mindarról - amit a műfajról tudni kell és tudni
lehet, akkor máris nyilvánvalóvá tettük, hogy a Líra és novella nélkülözhetetlen kézikönyve lesz mindazoknak, akik ezzel a műfajjal és általában a prózával foglalkoznak. Tagadhatatlan ugyanis, bár az irodalomtörténeti kézikönyvekben ennek aligha van nyoma, hogy irodalmunk
egyik legfolyamatosabb és legértékesebb vonulata épp a novellisztika, és
hogy érdemes volna egyszer a magyar elbeszélő irodalom történetét
ebből a szempontból végiggondolni.
Annál meglepőbb, hogy Kántor Lajosnak nemigen akad elődje, mert
hiszen a bibliográfiájában bőséggel idézett magyar szerzők egyike sem
mélyedt el hozzá hasonló alapossággal e témában. A Kántortól említett
szerzők hol az életmű részeként beszélnek egy-egy novellista munkásságáról, megelégedve gyors és általános elméleti megjegyzésekkel, hol
beérik - pl. egy elméleti kézikönyv néhány lapján — a régebbi vagy
újabb novellaelméletek rövid összefoglalásával, hol pedig, mint a szegedi
novellaelemző konferencia néhány résztvevője, nem veszik a fáradságot
a sokszor eredeti és jól használható ötletek alaposabb kidolgozásához. A
szakirodalom szegényességére jellemző, hogy abban a munkánkban,
mely — főként az iskolai irodalomoktatást kívánván segíteni - konkrét
novellaértelmezésekkel próbálkozik, bibliográfiánkban alig tudtunk
magyar nyelvű munkákat említeni; igaz, hogy Kántor könyve a kézirat
lezárásakor még nem jutott el Magyarországra.
A műfajelméleti munkák ritkasága másként is eléggé szembeszökő.
Támpontokat még leginkább a regényhez találhatunk, hisz itt olyan
átfogó célzatú tanulmányok állanak rendelkezésünkre, mint a Császár
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Eleméré vagy a Mezei Józsefé, a Sükösd Mihályé vagy legújabban a
Balassa Péteré. Kántor Lajos azonban innét nem is próbál meríteni,
mert nagyon jól tudja, hogy a novella más eredetű s főként más
funkciójú műfaj, mint a regény, és hogy a maga novellaelméletének
megalkotásához más forrásokra van szüksége. Minthogy könyvének
célját Kántor már a bevezetőben - Liraiság a XX. századi magyar
novellában - , sőt még előbb, a címben is pontosan megjelöli,
nyilvánvaló, hogy figyelmét maga a műfaj: a novella, és a műfajban - a
tanulmány hipotézise szerint - győzelmesen benyomuló műnem : a líra
köti le legelsősorban. Kántor Lajos rendkívül világosan építi tanulmányát : a hipotézis megjelölése után nekilát a fogalmak tisztázásának, s
csak amikor a maga és olvasója számára mindent megvilágosított, fog
bele a konkrét elemzésbe, a bizonyításba, hogy azután tételesen is megfogalmazhassa a maga novellaelméletét.
Kántor a lírával s a líraiság fogalmával kezdi, az ismertetőben viszont
lássuk előbb a novella elméletével foglalkozó fejezetet. Kétségtelen,
hogy ezzel a kérdéssel a német irodalomtudomány foglalkozott a legtöbbet, s Kántor összefoglalója sorra is veszi mindazokat a szerzőket,
akik Goethétől (1794) Friedrich Schlegelen át (1801) egészen Paul
Heyséig (1871) hozzájárultak a klasszikus novellaelmélet - „hallatlan
esemény", „fordulópont", „tárgyszimbólum" megalkotásához.
Kántor Lajos számos modem németet is idéz, bár nem mindig első
kézből, hanem sokszor Kari Konrád Polheim munkájára támaszkodva,
viszont filológusi igényességét mutatja, hogy legtöbbnyire eredeti
nyelven adja meg a bemutatott formulákat. Ebben a fejezetben bukkan
föl a finn Rafael Koskimies számunkra ismeretlen neve, sajnos azonban
a forrást Kántor sem jelöli meg, csak Polheim nyomán utal a finn
kutató teóriájára. A német anyag - a tanulmány Wolfgang Kayser
nézeteiről sem feledkezik meg - nagyjából teljesnek látszik, problémát
legföljebb az jelenthet, hogy Kántor ritkán lép túl az ismertetés szintjén, s - egyelőre legalábbis - nem rangsorolja, nem értékeli a felsorakoztatott elméleteket. Ennélfogva nem válik eléggé világossá, hogy Paul
Heysének s a kézikönyvekben unos-untalan emlegetett
sólyomelmélete,
amelynek az a lényege, hogy a Friedrich Schlegelnél megjelenő s azután
Ludwig Tiecknél
részletesebben
kifejtett
fordulópontelméletet
(Wendepunkttheorie) megfejeli a tárgyszimbólum (Dingsymbol) vagy
leitmotif fogalmával, végül is nem több látványos, de nem túlságosan
jelentős stációnál a novellaelmélet történetében, hiszen érvényét már a
19. század végének novellisztikája kérdésessé tette. Kántor Lajos csak a
közvetve idézett 1959-es Koskimies-tanulmánnyal cáfolja Heyse elméletét, mondván, hogy „a modern novellaforma a fordulópont ( . . . ) a
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költői félhomályt választja", s hogy „az 1900-as évhez közeledve egyre
nyilvánvalóbb, hogy a különböző országokban a vezető írók a klasszikus
novella „szabályait" igyekeznek szétzúzni." (58., 59.)
Nyilvánvaló félreértésről van itt szó, melynek oka, nézetünk szerint,
hogy a fogalmak tisztázásának szándékával indító Kántor nem fordított
kellő figyelmet a nem német nyelvű szakirodalomra. Angol és amerikai
munkákból bőven idéz, sokszor román közvetítők segítségével, viszont
furcsamód nem érzékeli az orosz formalisták, különösen Borisz
Eichenbaum és Viktor Sklovszkij megjegyzéseinek rendkívüli fontosságát. Holott még idézi is - Sklovszkij nyomán - Eichenbaumnak azt a
megállapítását, mely szerint a novella kompozíciója nagyrészt a narrátor
tónusának a struktúrában játszott funkciójától függ, vagyis hogy adott
esetben maga a tónus is rendezőelvvé válhat. (63.)
Bár sem Sklovszkij, sem Eichenbaum, sem Borisz Tomasevszkij nem
írt teljes novellaelméletet, a próza poétikájára, s egyes esetekben a
novellára vonatkozó megállapításaikból mégis kibontható egy olyan
novellaelmélet, mely eléggé tág ahhoz, hogy a műfaj mintegy két évszázados történetét átfogja, egy olyan novellaelméletet, mely jól megkülönböztethetó'vé teszi az állandókat és a változókat, a domináns s a
másodlagos elemeket. A „Wendepunkt-theorie" ezek szerint összeegyeztethető Sklovszkij felfogásával, aki úgy jellemzi Csehov módszerét, hogy
az a hagyományosan érdekes témájú novellával szemben érdektelen
vagy ismert epizódokat dolgoz fel váratlan megoldással. Az orosz kritikusok felfogása viszonylagossá teszi ezek szerint, a „hallatlan esemény"
követelményét (példáik közt nemcsak Csehov szerepel, hanem
Turgenyev is, akivel kapcsolatban Eichenbaum cselekmény-novella és
leírás-novella különbségéről beszél), mint ahogyan viszonylagossá teszi a
tárgy szimbólum szerepét is, amely nyilvánvalóan nem csak a novellában,
hanem a regényben, s még tágabban, mindenfajta elbeszélő műben
lényegi funkciót kaphat.
A régen érvényét veszített, csak egy szűk kategóriára jellemző
sólyomelmélet tehát aligha nevezhető olyan biztos alapnak, amelyről
elrugaszkodva Kántor Lajos megalkothatná a maga modern novellaelméletét. Lássuk most másik kiindulópontját, a líraiság problematikáját.
Kántor hipotézise itt is tökéletesen világos: határozottan megkülönböztetve egyfelől lírát, másfelől líraiságot, ill. lirizálódást, elméleti alapot
kíván teremteni a maga „Anti-Falken-Theorie"-jához. Érvelését egyrészt
néhány alapvető irodalomelméleti munkának - Wellek-Warren, Max
Wehrli, Emil Staiger, Henryk Markiewicz, Adrian Marino stb - a
műfajokról s műnemekről adott meghatározásaira, másrészt Egri
Péternek egy hasonló célokat követő munkájára, A költészet valóságála
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alapozza. A modern műfajelméletekből Kántor főként azt a sokhelyütt
fellelhető megállapítást tartja fontosnak, mely szerint a műnemek közt
nem húzható éles határvonal; a kolozsvári Adrian Marino például „odáig
megy el - írja Kántor - , hogy az irodalomban tulajdonképpen egyetlen
műfaj (műnem) létezik: a „monológ" vagy „autológ", ami lényegében a
„lírai" kategóriának felel meg, s ilyenformán az irodalom „líraizálódásának" az elmélete kétségkívül megalapozott." (40.)
Nagyon messzire vezetne, ha megpróbálnánk itt vitába szállni
Kántor Lajos felfogásával. De annyi bizonyos, hogy példáinak olykori
inadekvát voltával („Voigt Vilmos utal rá: A folklór egészében megfigyelhető . . . az a jelenség, hogy a feudalizmus végén az epikai
műfajokon belül nagyfokú líraivá válás játszódik le, úgynevezett
liroepikus műfajok jutnak uralomra." Nos, a „változások korának
műfajában", a novellában, ehhez hasonló jelenséget tételezünk"),
egy-egy nem megfeleló'en alátámasztott megállapításával („A mai műfajszemlélet, mint említettük már, nem von éles határt vers és próza
között") (67., 74.) gyakorta ő maga gyengíti saját érvelését.
Az egyszerűség kedvéért fogadjuk el azt a nézetét, mely szerint a
prózában - egy bizonyosfajta prózában - a lírai elemek egyre nagyobb
szerepet kapnak. A könyvben előrehaladva egyre világosabbá válik,
hogy Kántornál előbb voltak a példák: Móricz Zsigmond s főként
Tamási Áron, s hogy a tanulmányíró e példáihoz igyekszik utólagosan
hozzáigazítani elméletét.
A Lira és novella legsikerültebb részletei végül is a konkrét elemzések, Kántor rendkívül meggyőzően beszél a Szép Domokos Annáról s
főként a nagyszerű Erdélyi csillagoktól. Túlságosan gyors azonban a
váltás konkrét és általános közt, a tanulmányíró, anélkül, hogy megfelelő korpusz állana rendelkezésére, s hogy meggyőző érveket találna,
máris előáll a maga definíciójával. Csak érintőlegesen jelezzük, hogy
mennyire nem találjuk megalapozottnak a ballada s a novella rokonítását, a kétségkívül létező hasonlóságok ellenére sem. A módszertani
hiba nézetünk szerint itt is ugyanaz, mint másutt: a domináns elemek
vizsgálatának háttérbe szorulása s másodlagos elemek funkciójának
abszolutizálása.
Tamási Áron novelláit elemezve Kántor két motívumot emel ki elsősorban, a madár- és a tűz-motívumot. Ekként jut el a lírai novella meghatározásához, melynek lényege „nem a fordulat, az újdonság" (a
„változtatás a törvényeken"), hanem egy - ismert? állandó? ősi?
motívum, melynek elsősorban érzelmi, hangulati töltése, jelentése van, s
amely motívum lehetővé teszi egyrészt a művész és a mű távolságának
feloldását, az egyszemélyes vagy többszemélyes szubjektivizmust
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(valamely egyetemes, illetve egy népcsoport esztétikai tudatában élő
motívum révén), másrészt múlt és jelen összekapcsolását (e motívumban), az idő lírai kezelését (tehát a feloldódást is a pillanatban) és a lírai
képalkotást." ( 1 1 8 - 1 1 9 . ) E definícióban,mely nemcsaka hagyományos
hivatkozási pontokat tagadja, hanem magáról a narrációról is megfeledkezik, különösképpen a Heyse-elmélet új variációját kell látnunk.
Kántor Lajos ellensólyomelmélete végül is teljességgel a sólyomelmélet
logikáján belül helyezkedik el. Eszerint pedig éppoly korlátozott
érvényű a műfajon belül, s éppoly kevéssé korlátozható egyetlen
műfajra, mint a Heyse-féle teória.
Bizonyosan több haszonnal érvényesíthető Kántor meghatározása,
ha Tamási Áron életművén belül maradunk. Mert hiszen az a jelenség,
melyet a tanulmány a novella lirizálódásának vagy szubjektiválódásának
nevez, a különböző huszadik századi szerzőknél más és más módon
jelenik meg, s ha Bábelre, Alain Robbe-Grillet-re vagy akár a novellista
Mészöly Miklósra gondolunk, inkább egy másféle olvasás kényszerét
kell észlelnünk, a történet (a fabula) elvékonyodását vagy felbomlását,
de mindenesetre fontosságának csökkenését, s a szöveg többi elemének
mind teljesebb sorrá szerveződését (szüzsé). A befogadás módja ekként
valóban közelít a líra befogadásához, de ugyanakkor aligha szabad megfeledkeznünk arról, hogy a novella esetében mégiscsak a fabula marad a
műfaj sine qua non-ja, a domináns eleme.
Kántor Lajos könyvének fontossága, mindeme fenntartásaink
ellenére sem vitatható. Vállalkozásának igényessége feltétlenül vitára,
továbbgondolásra késztet. S ami talán még fontosabb, pontosan jelzi,
hogy Tamási novelláinak avatott elemzője, alighanem felkészült már egy
jelentős Tamási monográfia megírására. (Kriterion, 1981)
SZÁVAI JÁNOS

LENGYEL BALÁZS:
VERSESKÖNYVRŐL VERSESKÖNYVRE
LÍRÁNK A HETVENES ÉVEKBEN
Verskritika gyűjteményének alcímét - Líránk a hetvenes években maga a szerző pontosítja bevezetőjében: nem a hetvenes években írott
versekről, hanem a hetvenes években megjelent verseskönyvekről
szólnak ezek az esszék. Lengyel Balázs szakterülete a huszadik századi
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költészet, s ha néhány, általa itt vizsgált alkotó már nem élt a hetvenes
években, hatásuk nagyon is élő volt. Az irodalomban köztudottan nehéz
merev korszakhatárokat megvonni, irányok és törekvések rétegződnek
egymásra folyamatosan - Lengyel Balázs tehát a huszadik századi
magyar líra rétegeit vizsgálja.
Az Élet és Irodalom rendszeres olvasóinak déjà vu élménye lehet,
amikor belelapoz a kötetbe: ismerősek ezek a recenziók, feltehetőleg
olvasta őket néhány évvel ezelőtt az Élet és Irodalom Verseskönyvről
verseskönyvre rovatában. Lengyel Balázs ebben a rovatban rendszeresen
és módszeresen felméri a magyar költészet újabb termését. Ritkaság,
hogy egy irodalmár rövid könyvkritikáit kötetbe gyűjti; ritkaság, hogy
érdemes őket kötetbe gyűjteni. Lengyel Balázsnak épp módszeressége
teszi több mint jogossá, hogy bírálatait egybegyűjtve tegye közzé. S ezt
a módszerességet nem lehet kellőképp hangsúlyozni. A kritikus ízlésével, értékeléseivel, egyes megállapításaival lehet vitatkozni, az azonban
vitathatatlan, hogy évtizedes munkája nélkülözhetetlen és egyedülálló
teljesítmény. Lengyel Balázs ugyanis az egyetlen verskritikus, aki
valóban módszeresen kíséri figyelemmel költészetünk alakulását. Sokan
írnak verskritikát, de ez az átfogó, összegző szemlélet hiányzik a kortárs
irodalom minden más hazai bírálójából. Aki viszont mintegy tíz esztendő alatt százegy költő százharminc kötetéről írt (s ha tekintetbe
vesszük a Szép versek antológiákkal foglalkozó esszéket, akkor a költők
száma még nagyobb), az nem vádolható azzal, hogy csak egy bizonyos
irány, csoport szószólója.
Természetesen Lengyel Balázs nem ír valamennyi megjelenő verseskönyvről, nem ír például elsőkötetes költőkről. A tényleges lírai termés
lényegesen nagyobb annál, mint azt ez a kötet mutatja. A recenzens
válogat: hogy valakit figyelemre méltat, már önmagában értékítélet
(igaz, nem mindig kedvező ítélet). Legalább kétszáz költő közül került
ki az a százegy, akit Lengyel Balázs vizsgálódása tárgyául választott.
Szokás azon tréfálkozni, hogy hazánkban az egy főre eső költők száma
milyen nagy, ám én furcsábbnak tartom, hogy az egy költőre eső kritikusok száma milyen csekély. Azt a felelősségteljes, tevékeny kritikát
hiányolom, amelyet Bajza József sorai is követeltek 1830-ban: „Kritika
kell közöttünk, meg nem kérlelhető és kemény kritika, de részrehajlatlan, de igazságos. Ki kell irtanunk a hízelkedés, a szolgai csúszás
lelkét; ledöntögetnünk szobrait a bálványozásnak; elrezzentenünk a
lelketlenséget; kimutogatnunk egymás vétkeit, botlásait, kimutogatnunk az utat, mellyen nagy nemzetek példájaként a tökély magas pontjához vergődhetni."
A kötet esszéi mintegy ötven év költészetét mérik fel: Kassák,
Aprily, Dsida nemzedékétől jut el a hetvenes évek vége felé második-
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harmadik könyvüket publikáló költó'kig. Ízelítőként erdélyi, szlovákiai,
jugoszláviai magyar költőkről is ír Lengyel Balázs, a határainkon túli
magyar költészetet azonban korántsem a teljesség igényével mutatja be,
s így ez a néhány kivétel meglehetősen esetlegesnek hat az amúgy egységes kötetben.
Egy több mint száz költő műveit elemző tanulmánykötet kapcsán
nemigen érdemes számon kérni, miért maradt ki ez vagy az a költő,
Nincs olyan költői iskola, irány mai líránkban, amelynek valamely képviselőjéről ne emlékezett volna meg Lengyel Balázs. Népi szürrealisták
és fogalmi költészetet művelők, kísérletező és konzervatív hajlamú
alkotók mind belefértek látószögébe; az egyetlen osztályozó elv a
minőség. Hogy Erdélyi József, Sinka István, Csanádi Imre, Jánosy
István nem szerepel a tárgyalt költők között, annak egészen prózai oka
is lehet; hogy történetesen más írt róluk az Élet és Irodalom hasábjain.
Nem tudom, akad-e olyan olvasója e könyvnek, aki valamennyi megbírált költő müveit olvasta, vagy épp úgy olvassa ezt az esszégyűjteményt, hogy mellé teszi a verseket. Ha van vagy lesz ilyen olvasó,
könnyen úgy találhatja, hogy Lengyel Balázs olyan tanárra emlékeztet,
aki egy nagyon rossz osztályban tanít. Nem a magaviselettel van baj, az
éppenhogy nagyon jó. Szelídek és jólneveltek ezek a tanulók, csak az
eredményeik gyengék. Ilyen osztály előtt magyaráz a költészet tanára,
finoman és kulturáltan, cseppet sem éreztetve a tanulókkal mélységes
elmaradottságukat. Olykor jó osztályzatot is ad - ami persze csak
ebben a mezőnyben számít jónak. Nincs olyan kötet, amelyben Lengyel
Balázs ne találna biztató verset vagy ígéretes versrészietet, hogy azt a
kritika végén felmutatva némi dicséretet is adhasson az amúgy elmarasztalt költőnek. Ha 1945 után indult költőnél verstani tudatosságot, vagy
annak csak nyomát, kötött versformát talál, azt szinte önmagában, a
vers értékétől függetlenül is kiemeli. S ez nem hízelgő a magyar
költőkre nézve. Tiszteletre méltó az a szenvedély, ahogy Lengyel Balázs
az előremutató, értéket teremtő erőt keresi költőinkben. Ám eközben
egy pillanatig sem feledi, milyen is a valóban jó költészet, amit ő, talán
a komolyzene mintájára, „magasköltészet"-nek nevez.
Minőségeszményéből nem enged, s értékrendjében a legmagasabb
helyen igen kevés alkotó fér el. Lengyel Balázshoz, az Újhold szerkesztőjéhez a folyóirat köré tömörült költők s a Nyugat harmadik nemzedéke áll igazán közel: Pilinszky, Nemes Nagy, Weöres, Vas, Kálnoky,
Jékely költészetét tekinti kiemelkedő pontoknak, s aligha vitatható:
igaza van. A fiatalabbak közül Székely Magda kapta a legnagyobb
elismerést, s nincs is más, akit egyértelműen nagy költőnek tartana.
Minthogy Lengyel Balázs nagyon árnyaltan fogalmaz, s észreveszi a jó
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költészet legkisebb lehetőségét is, meglepő, milyen ingerülten utasítja el
Tandori második kötetét, az Egy talált tárgy megtisztítását.
Közepes
teljesítmények nem bosszantják ennyire, pedig ha ez a kötet idegen is
Lengyel Balázs világától, a versek magas színvonalát nehéz kétségbe vonni. Érthető persze, hogy számára közömbös rossz versek nem
ingerlik úgy, mint az, amiben komoly lehetőséget lát, s Tandori első
kötete valószínűleg megfelelt ízléseszményének. így azonban kifejezetten gyenge művek elkerülik a kemény bírálatot, míg ez a kitűnő
kötet súlyos elmarasztalásban részesül.
A tanulmánykötet létrejöttének körülményeiből még egy tanáros
vonás fakad: a sok ismétlés. Termékenyebb alkotók tíz év alatt háromnégy könyvet is írtak, és Lengyel Balázsnak mindig úgy kellett írnia
róluk, hogy az Élet és Irodalom olvasóinak újból bemutassa a költőt,
újból értékelje addigi pályáját. Kétségtelen, hogy így az olvasóba
sulykolódnak a kritikus nézetei, s az is kétségtelen, hogy Lengyel Balázs
kellő áttekintéssel rendelkezik ahhoz, hogy kevésbé markáns költőegyéniségek helyét is kijelölje. Kiforrott nézetei vannak, ezért is a sok
ismétlés; de nem „skatulyáz". Fokról fokra, kötetről kötetre bővül,
egészül ki a költőről festett portré, s a korábbi kép állandóan módosul:
Illyés, Weöres, Zelk, Vészi arcképe így lesz mind pontosabb.
Bár Lengyel Balázs szélességében méri fel a magyar lírát, illetve
annak egy szeletét, célja több az általános ismertetésnél. A kritikus
tisztogat, válogat; irodalmi ízlés- és értékrendje alapján megkísérli, hogy
tevőlegesen beleszóljon az irodalom alakulásába. Megpróbál általa értékesnek, folytatásra méltónak tartott irányokat fölerősíteni, míg más,
értéktelen vagy épp káros jelenségeket visszaszorítani törekszik. Ezért
más a napi kritikák gyűjteménye, mint a nagy igényű tanulmány. S ezért
lenne szükség több olyan kritikusra, akik Lengyel Balázs módszerességével figyelik a magyar lírát, s kidolgozott irodalomesztétikai nézeteik
alapján képesek és hajlandóak véleményt formálni.
Lengyel Balázs könyve azonban pülanatnyilag versenytársak nélkül
áll, ám önmagában mérve is jelentős munka. Mégsem hallgatható el,
hogy minden erénye, csakis e műfajban megvalósítható frissesége
ellenére is a kötet végeztével az olvasóban olyan érzés támad, hogy nem
magát a művet, csak annak előtanulmányait olvasta. Ekkora anyag birtokában Lengyel Balázs vállalkozhatna rá, hogy megírja a Nyugat első
nemzedéke utáni magyar líra történetét. Ily módon elkerülhetné az
óhatatlan ismétléseket, sem az olvasót, sem önmagát nem fárasztaná
közepes művek ilyen tömegű elemzésével. Úgy tűnik fel, hogy a megrajzolandó portrék és fejezetek szinte készen állnak, csak lejegyzésre
várnak. S egy ilyen, átfogó célzatú, nem kizárólag egyes kötetekhez

200

Szemle

kapcsolódó tanulmány még biztosabban ítélkezhetne, s nem utolsósorban a költészetek minőségéből fakadó értékrend természetesebben
érvényesülhetne: ami így megbúvik a könyvkritikák tengerében, kiderülhet, hogy nagyobb teret, bővebb elemzést igényel, míg más, itt oldalakon át részletezett mű ott pár mondatban elintézhető. Vagyis: helyreállnának a helyes arányok. Nem szorul bizonyításra, hogy a líra története nem csupán a lírai művek sorjázása. Lehet, hogy az elmúlt ötven
évben érdektelen művek tömege árasztotta el a folyóiratokat és a
könyvesboltok polcait. Ez azonban inkább a sajtó és a kiadók történetéhez tartozik. A líratörténet bizonyára mégis úgy fogja számon
tartani, hogy izgalmas, kitűnő alkotások is születtek ebben a sorban.
Ennek a líratörténeti könyvnek a megírására Lengyel Balázs lenne
hivatott. S az a tanulmány megemelné a Verseskönyvről
verseskönyvre
- egyébként jelentős - értékét. (Magvető.)
FERENCZ GYÖZÖ

„A KRITIKA HALÁLA"?*
Nehéz feladatra vállalkozott Nyerges András. Az 1962-1980-as időszak - 18 év — kritikával kapcsolatos megnyilatkozásaiból egy olyan
kezelhető nagyságú kötetet akart összeállítani, amelynek igénye sem
kisebb, mint hogy végigolvasva ki kellene hogy bontakozzék belőle a
kérdéses időszak kritikai életének a teljesség hitelét nyújtó, de természetesen a megfelelően súlypontozott tükörképe.
A nehézséget elsősorban nem az jelenthette, hogy a rendelkezésre
álló anyag óriási mennyiségű, és mint ilyen, mind témáját, tudományos
igényét tekintve, mind formáját, „műfaját", mind színvonalát illetően is
sokféle. A kötet heterogeneitása talán éppen erénynek könyvelhető el:
hiszen meglehetős pontossággal adja vissza az adott korszak kritikájának
sokszínűségét; noha már itt meg kell jegyezni, hogy - amit Nyerges
András az Utószóban is megemlít - a válogatás is, hasonlóan a kritikához, feltűnően irodalomcentrikus. A kötetnek ez a hiányossága tehát a
kritikai irodalom hiányossága is, amit persze lehet azzal magyarázni,
hogy az irodalomkritika kultiválásának vannak nálunk a legnagyobb
hagyományai, de ez mégsem lehet nézetünk szerint mentség arra, — s ez
egyaránt vonatkozik a kritikai irodalomra és a kötetre - , hogy az egyéb

* A művészetkritikáról.

Szerk. : Nyerges András.

Szemle

201

művészeti ágak kritikai értékelése, a kötetet végigolvasva, igencsak
másodrendű fontosságúnak tűnik, nem is beszélve arról, hogy egyes
esetekben - gondolunk itt elsó'sorban olyan tömegkommunikációs és
funkciójuknál fogva a művészet kritikai igényű teijesztésében is érdekelt eszközökre, mint a rádió, a televízió, amelyek a kötetben még csak
nem is harmad- vagy negyedleges fontossággal bírnak. Pedig joggal feltehető a kérdés: vajon korunkban még mindig az .irodalom kapja-e a
legnagyobb érdeklődést a művelődni, szórakozni, kulturális ismereteket
szerezni vágyó legszélesebb közönségtől, és nem vette-e már át ezt a
funkciót a film mellett a rádió, és elsősorban, a szinte e szempontból
közhelyszerűen emlegetett televízió? A kötetben az ezzel kapcsolatosan idézett 1 - 2 cikket elenyésző mennyiségnek lehet tartani, még
akkor is, ha a kritikai élet termésében körülbelül azonos - sőt, megkockáztatnánk: kisebb — százalékaránnyal jelennek meg az erre a kérdésre vonatkozó írások.
De mindez messzire vezet el. Ez pedig egyfelől az - csupán jelezve
- , hogy az említett tömegkommunikációs eszközök funkciója nemcsak
a művészet terjesztése, ezért a kritikának azt kellene - többek között vizsgálnia, hogy a művészetkritika hogyan képes beágyazódni az adott
műsorkeret profiljába. Hasonlóan ehhez, a zeneművészet, az építészet
stb. sem csak esztétikai megítélést igényel, ezért a kritikának ezekben az
esetekben sem csak esztétikai kérdésekkel kell foglalkoznia. Másfelől a
hiányosság összefügg azzal az általánosabb problémával, hogy a kritika
minden művészeti ágra érvényes elméleti alapjainak kidolgozása is erre
az időszakra tehető.
Nyomon követhető ez olyan cikkekben, amelyek az értékelés
elméleti alapjainak hiányáról, esetleg ellentmondásos voltáról szólnak.
Erről az összefüggésről ír többek között Pándi Pál és Szabolcsi Miklós
is, aki az elméleti tisztázatlanságok eredményét a kritika esetleges
„halálában" látja. Talán ezzel magyarázható, hogy a kötetben is olvasható MSZMP KB Kultúrpolitikai Munkaközösségének állásfoglalása a
kritikáról 1972-ben nem elsősorban kritikusi, hanem inkább irodalomtörténeti, irodalomelméleti eredményeket sorol fel. A kötetbe természetesen nem kerülhetett bele - bizonyára terjedelmi okok miatt - az
elméleti viták teljes dokumentációja, noha egy-két, e témában perdöntő
jelentőségű, gordiuszi csomókat átvágó írás beillesztése a kérdéses
helyen fényt derített volna egyes olyan utalásokra, amelyek éppen az
elméleti vitákra vonatkoznak.
A kötetből azonban az is kiolvasható, hogy nemcsak az elméleti
alapok hiányosságai okozhatnak problémát a kritikának. S talán ez
jelenthette a kötet összeállításában a legnagyobb nehézséget, ti. az,
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hogy a felmerülő egyéb és nagyon nagy számú probléma milyen súllyal
kerüljön a kötetbe. Hogy vajon a kritika kisiklásai, „botrányai" milyen
jelentőséggel bírnak az egész kritikai életet tekintve; hogy a kritikus és a
művész örök ellentétéről szóló cikkek között akadnak-e olyanok,
amelyek erről az aktualitás igényét is kielégítő újat tudnak mondani;
hogy az 50-es évek kritikájára való visszautalásoknak a 60-as és a 70-es
években van-e olyan rejtett tartalma, ami érdemessé tenné az ilyen
cikkeket arra, hogy a kötetben szerepeljenek; hogy a kritikus egzisztenciális léte függ-e attól, hogy mit és hogyan ír - röviden : a felmerülő
problémák valósak-e vagy sem? Előrelendítették a kritikát, avagy vakvágányra terelték?
Az 1 9 6 4 - 6 5 - ö s ún. „Веке-vita" szinte jelképes értékű, tökéletesén
jellemzi az akkori évek kritikai szellemének kettősségét: az 50-es évek
tapasztalataiból eredő és az azon túlmutató, az azokat levezető
attitűdöt. De vajon csak ízelítő-e, ahogyan ezt Nyerges András az
Utószóban írja, vagy jelképes-e az 1974-ben lezajlott Bulla-vita vagy az
1980-as Hernádi Gyula által indított bírósági per, vagy a szintén
1980-ból származó, a sértődöttség hangján folytatott szóváltás Hernádi
Gyula és Jancsó Miklós, illetve Mészáros Tamás között? S noha szintén kiderül az Utószóból - nem került bele a kötetbe az
1961-62-es ÉS-vita arról, hogy lehet-e, szabad-e, jogosult-e a már
elismerten nagy tekintélyt szerzett alkotók műveit bírálni, egyes más,
későbbi, és a kötetben is szereplő cikkekben is találkozhatunk olyan
utalásokkal, amelyek erre vonatkoznak, ilyen pl. Földes Anna 1978-ban
írott cikke.
Mindezek, joggal tételezhetjük fel a kötet olvasása nyomán is,
nagyon szorosan összefüggenek egymással, s noha nem jelenti ez azért a
kritika teljes erkölcsi devalválódását, felelőtlenségét, amelytől pl.
Vámos Miklós tart „A kritika kritikája és magasztalása" című írásában,
de, azzal a letagadhatatlan ténnyel együtt, hogy a kritikusi gárda folyamatosan fogyatkozik, cserélődik, mégis a kritikusi státus ingatagságáról
tesz tanúbizonyságot. A kötet nagy erénye, hogy a szellemi életben az
1960-as években lezajlott konszolidáció nyomán született eredmények
felmutatása mellett, azzal együtt tudott Nyerges András megszerkeszteni egy olyan válogatást, amelyből kiolvashatóak az esetleges
„kiskapuk", az „ügyeskedés", a korrupció, illetőleg az esztétikai érték
védelme helyett más, „személyes" érdekek védelmére irányuló kis
fenyegető jelek is, amelyek talán a legnagyobb veszélyt jelentik napjainkban a kritika létében. (Kossuth, 1981.)
HORVÁTH KRISZTINA
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Csaknem öt évtizedig dolgozott, mindvégig lelkesen, fiatalosan.
Minden irodalomtörténeti kérdés lázba hozta, írásait a szakma érdeklődő figyelme vette körül. Derűs, jókedvű, kiegyensúlyozottnak látszó
ember volt, jó kolléga és apai közvetlenségű tanár. Nehéz életet kapott,
de csak ritkán beszélt róla. Vitalitásán egyszer-egyszer tört át keserű
emlékeinek néhány pillanata.
Szegedről indult, szűkös anyagi körülmények mellett tanult, elvégezte a polgári iskolai tanárképzőt, közben járt a szegedi egyetemre,
ahol Sik Sándor szemináriumának tagja lehetett. Az egyetem népművelő, szociológiai missziója ekkoriban alakult ki. Gergely egy ismereteket és irodalmat terjesztő csoportban tevékenykedett. Nevelői
ethosza most nyert lendületet. Nemzedékével együtt szenvedélyesen
tanító, népnevelő jellegű életprogramot alakít ki. Gazdag pedagógiai
tapasztalatokat gyűjt. Szinte minden iskolatípusban tanított, majd
tanárnemzedékeket nevelt, készített fel a nevelői pályára, előbb a
szegedi Tanárképző Főiskolán, a budapesti tanártovábbképző intézetben, és végül az ELTE Bölcsészkarán. A XIX. századi Magyar
Irodalomtörténeti Tanszék docense volt nyugdíjba vonulásáig. Vállalt
olyan feladatokat, amelyek érdekeseknek tűnnek ugyan, de el-elvonták
őt a tudományos munkától. Egy ideig vezette a Könyvtártudományi
Tanszéket, Újvidéken és Bukarestben volt vendégtanár több évig az
ottani Magyar Tanszékeken. Hallatlan munkabírást és önzetlen áldozathozatalt igényeltek ezek a vállalások.
Lételeme volt a tanítás. A tanári hivatásért mindent képes lett volna
otthagyni, egész életét, munkásságát ennek rendelte alá. Tanítványai ott
vannak a nevelői posztokon, a kultúra széles területén.
Tudományos kutatói munkája még Szegedre nyúlik vissza. Foglalkozott a szegedi irodalommal, a táj és irodalom kapcsolatával, a szabadverssel, Tömörkénnyel, Gárdonyival. Kandidátusi disszertációját Tolnai
Lajos életművéről írta. Könyve ma is alapmű. Az utóbbi években a
műforma, forma-szerkezetek izgatták. Ezért elemzett Arany-verseket,
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Vajda-ciklusokat, és nagy terve volt a magyar széppróza szerkezettípusainak monografikus feltárása. Közben érte a halál. Értékes életet
élt. Munkáinak eredményeit és kedves, közvetlen egyéniségét megőrizzük.
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