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szembeállításából indul ki a jelenkori szemantika vagy szemaszio-
lógiai kutatások mind a természetes nyelvek, mind a műnyelvek 
(pl. a számítástechnikában alkalmazott ALGOL és sok más műnyelv) 
nyelvi tükörképek „exformáiban" vagyis írásban (vagy hangban) 
rögzített belső jelentésbeli („informáiban") dinamikus struktúrát 
alkotó monoszémák értelmezésének tudománytörténeti mozzanato-
kat tár fel. M. Vehe által következetesen alkalmazott psát eljárás a 
bibliai szöveg értelmezésében és nem a drás (vö. héber midrás 'átté-
teles tolmácsolás') megmutatja, hogy már négy évszázaddal ezelőtt 
a monoszémák struktúráját vagyis a szavak emotiv, szintaktikai, 
pragmatikai, szigmatikai információ „értékének" (1. Mandelbrot) a 
feltárásához M. Vehe nem az extralingvisztikai áttételes tolmácsolás-
hoz folyamodott, hanem a nyelvi jel belső nyelvi elemzéséhez. Ezt 
az eljárást alkalmazza a jelenkori jelentéstudomány, sőt szemiotika, 
valamint a biblia, köztük az Újszövetség magyarázással foglalkozó 
tudósok is. 

És még egy dolog. A vallási toleranciát hirdető M. Vehe eszméit 
nem tudták az erdélyi szombatosokkal együtt a Holocaust krema-
tóriumai megsemmisíteni. Akár a csodálatos Phoenix a hamvaiból 
újjászülettek napjainkban az amerikai „Jews for Jesus" (azaz „Zsidók 
Jézusért") vallás eszméinek mozgalomban. Ilyen ez a kitűnő, nyom-
dailag is szépen megjelentetett könyv, amely az Akadémiai Kiadó 
és a Brill Kiadó együttműködését is dicséri. (Akadémiai Kiadó— 
E. J. Brill. Leiden. 1982.) 

ROT S Á N D O R 

DUBA GYULA: LÁTNI A CÉLT 
ESSZÉK, KRITIKÁK, VALLOMÁSOK 

Különös érdeklődéssel és megkülönböztetett figyelemmel vehetjük 
kezünkbe Duba Gyula gyűjteményes kötetét, hiszen a szépíró Duba 
Gyula kritikusi stb. megnyilatkozásai, gondolatai tárulnak föl előt-
tünk. Az Irodalmi Szemlében megjelent tanulmányainak — évtized-
nyi időt felölelő — válogatását nyújtja (1972— 1981 között; egyetlen 
Kézirat megjelöléssel, 1971-ből). Az érdeklődés legalább olyan nagy 
lehet, miként a kb. ugyanez időben megjelent Dobos-kötet iránt 
(Dobos László: Gondok könyve. 1983.). Kiváltképp azt hangsúlyoz-
zuk: azt a helyzetet, amikor szépíró avagy költő nyilatkozik tömör, 
elvi indítékú megfogalmazásban. 

Több rétege fedezhető fel a két részre (I. objektív és II. szubjek-
tív érdekűre) osztott Duba-kötetben. Az egyik a fentebb említett 
szépíró-kritikus stb. kapcsolat. Másfelől a nemzetiségi írói lét nyúj-
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totta keretek; ezek összefüggnek — Duba Gyula kötetében is — pl. 
a romániai magyar irodalmi—esztétikai—kritikusi alapállással; s 
csehszlovákiai magyar írót a nagyvilággal; miként összeölelkezjk a 
nem utolsó sorban — ebbe mintegy beleágyazva — kap helyet az 
elkötelezettség, a korszerűség és pártosság, a történelem és irodalom 
(esztétikai igény) kapcsolata, vagy inkább kapcsolatrendszere. Mind-
ezeket erősíti, markánsabbá teszik a Fábry Zoltánról, illetve Illyés 
Gyuláról készített portrévázlatai. 

Igaz, hogy Duba Gyulát elsősorban mint a Szabadesés, a Vajúdó 
parasztvilág, az Örvénylő idő szerzőjét ismerik, s nem utolsó sorban 
mint a pozsonyi Irodalmi Szemle — 1983 szeptemberéig volt — fő-
szerkesztőjét, újabban főmunkatársát. Úgy tűnik, amit Duba Gyula, 
mint szépíró bőségesen kamatoztatott (gondoljunk a Vajúdó paraszt-
világ faluszociográfiájára), ti. az élet, a jelenségek higgadt, elmélyült 
és pontos megfigyelésével, a részek igen aprólékos leírásával, mind-
ezeket a másik Duba Gyula, a kritikus, az esszéíró kitűnően hasz-
nálja. Kötetének záró írása az Emlék és élmény a kitűnő példa erre 
(227—241.). Mintegy összeköti a tanulmányíró, az élménybeszámo-
lót író D u b a Gyulát — a szépíróval. De földrajzi értelemben is: a 
csehszlovákai magyar írót a nagyvilággal; miként összeölelkezik a 
szülőhely, Hontfüzesgyarmat a krími (Jalta) tájjal, a Malom a ten-
gerrel. Saját létével, lényével bizonyítva a Fábry Zoltán-i tételt, 
„Hazánk, Európa". „A szlovákiai magyar író pedig — mert ki más 
lenne elsősorban ezen írásom hőse és háttere, népe, nemzetisége szó-
szólója — egyre otthonosabban mozog és magabiztosabban érzi 
magát ebben az újkori »népvándorlásban«" (241.). 

A nemzetiségi lét problémáit pedig — látensen vagy nyíltan — 
mindvégig feszegeti. Nem véletlen, hogy kötetének címe mintegy 
variánsa ama cikkének, melyet Gáli Ernő Tegnapi és mai önismeret 
c. könyvéről ír. A hasonló, a rokon gondok találkozása tapintható 
ki ebben: a Gáli Ernő által oly tiszta hittel és elszánt akarattal hir-
detett és megvalósított erkölcsi posztulátumokkal körülbástyázva. 
Duba Gyula számára is ez a próbakő, még akkor is, ha Gáli Ernő 
ürügyén a kelet- és nyugat-európai szociográfiát igyekszik meg-
ragadni. D e az alaptétel, a forrás, a gyökér más, ugyanakkor mind-
kettejüknél kínzó közösséget determinál (másként fejezi ezt ki Dobos 
László, említett tanulmánykötetében): a nemzeti önismeretet, az 
önmegvalósítás lehetőségét és mikéntjét, sőt — az azonosulás-tuda-
tot, mely történetileg és társadalmi összefüggéseiben meghatározott; 
mégis határokon túlmutató. Duba Gyula be is vallja, hogy Gáli 
Ernő kötetét „tudatosan a párhuzamkeresés és a közösségi érték-
gyarapítás jegyében" vizsgálja (70.). Vagyis a helyzettudat változá-
sait (a kolozsvári Benkő Samu találó gondolati kapcsolatrendszeré-
vel, s annak megfogalmazásával). 
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Az ezeket tudatosító tényezők akkor sem szorulnak, nem szorul-
hatnak háttérbe, amikor az olyan tanulmányokban, mint Az emberi 
gondok árnyéka, az Irodalmi problémák és célok (ez az a bizonyos 
1971-es kézirat), a Fiatal irodalom, a Hősök dicsérete vagy a Költő 
a történelemben nyomatékosan és tételesen helyet kap: az elkötele-
zettség, a korszerűség és pártosság, a történelem és irodalom (mint 
esztétikai igény) kapcsolata. Teheti ezt — Duba Gyula — annál 
inkább, mivel a példaképek — Ady, Fábry Zoltán, s nem utolsó sor-
ban Illyés Gyula. A fentebbi kategóriákat, mint az emberi maga-
tartás és írói hitvallás alaptételeit, társadalmi-esztétikai normáit ők 
nyújtották az elkövetkező író—kritikus nemzedékeknek. Fábry val 
kapcsolatban nagyon is jogosan írja le Duba Gyula, hogy Fábry 
Zoltán — a 20-as években — „a dilettantizmus terhétől eleve bénán 
bontakozó irodalomban . . . makacsul és egyedül képviselte a táv-
latot. A középszer fölé magasodott . . . " (Fábry Zoltán kortársai 
szemével c. tanulmányban, jelen kötetének 53. oldalán). Nem bizo-
nyos elfogultság vezet, amikor ideírjuk: Duba Gyula — Fábry 
halála óta — több helyet, nagyobb elismerést követel, s nagyon jogo-
san, a stószi író-publicistának. A megváltozott társadalmi-irodalom-
politikai és esztétikai normatív körülmények között is — Fábry 
Zoltán meghatározó jelenség a csehszlovákiai magyar irodalomban. 
Úgy véljük, a Duba-idézet némiképp a Fábry-jelenség lényegére 
tapint. 

Duba Gyula — ez közismert — minduntalan viaskodik azzal, 
hogy megfejtse Fábry Zoltán és Illyés Gyula életművének lényegét; 
mert ezzel, így akar a forrásra bukkani. Ezért tapasztalható részéről 
minduntalan visszatérően: új és újabb oldaláról megközelíteni ez 
írók és példaképek lényeges vonásait (ezért szerepel e kötetében két 
Fábryról szóló tanulmány). Illyés Gyula életművében (pontosabban 
az itt szereplő Hajszálgyökerek ürügyén) nemcsak a nemzeti—nem-
zetiségi problematikát igyekszik megragadni, hanem a faluszocio-
gráfia szerzőjét is mintegy vallatóra fogja (érdemes felfigyelni ebben a 
megközelítésben a Vajúdó parasztvilág Duba Gyulájára). Törekvése 
itt is ugyanaz (miként a nemzetiségi lét relációjában): a forrást meg-
találni, a gyökérre rátapintani. 

Ezzel más szférákba is bátrabban lép, s tudja elemezni a Fiatal 
irodalom problémáit (Grendel Lajos, Fiatal költők és képzőművészek 
antológiája, Fülöp Antal). Duba Gyula nagy türelemmel és megértés-
sel, a mások szempontjait is messzemenően figyelembe véve igazítja el 
a fiatalabb pályatársakat az új idők új (irodalmi—esztétikai) követel-
ményeinek sűrűjében. 

Esztétikai normatív rendszere nem tűnik oly merevnek, kizáróla-
gosnak, mint a csehszlovákiai magyar irodalom egyik, valóban tehet-
séges képviselőjéé — Tőzsér Árpádé. Duba Gyula kötetének talán 
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legterjedelmesebb tanulmányát neki szenteli (A költő-esztéta Tözscr 
Árpád). Nem vitázik Tőzsérrel, inkább bizonyos ellentmondásaira 
hívja fel a figyelmet (153—164.). Nem kívánunk igazságtalanoknak 
tűnni Tőzsér Árpáddal szemben, de Duba Gyulánál határozottab-
ban le kell írnunk — kiváltképp, ha már ő (ti. Duba) szóba hozta a 
Fábry— Tözsér-párhuzamot —, hogy Tőzsér Árpád rendkívül ki-
finomult és joggal igényes költői—esztétikai rendszere időszerű, de 
merev, normatív, sőt ellentmondást nem tűrő megállapításaival, 
amely nemhogy Duba Gyula, de főként Fábry Zoltán megértését, a 
vele való párhuzamot gyakran kétségbe vonja. Ez már egy korábbi 
kötetében is föltűnt (Tőzsér Á.: Szavak barlangjában. 1980.). Ez a 
merev esztétikai normatív rendszer mintegy kellemetlen kísérője lesz 
annak, amit Duba Gyula joggal ír le a róla szóló tanulmányának 
végén: „Tőzsér Árpád eddigi életműve a nemzetiségi költőnek ön-
maga kiteljesítéséért küzdő drámai példája . . . egész költői lényében, 
gondolkodói attitűdjében, düheiben és szorongásában, ostorcsapás-
ítéleteiben és elvont képei ködében Gömörország vágyai, nemzetiségi 
létünk életerői vívják dühödten elszánt és már-már kétségbeesetten 
makacs harcukat az egyetemes emberi érvényességért, a világnyitott-
ságig való felemelkedésért" — az írói—esztétikai, emberi diagnózis 
telibe találó (163.). Nincs mit hozzátenni, ha azt nem: mindez ért-
hető, megérthető (ostorcsapás-ítélet), még talán menthető is, de az 
már nem, amikor ez indokolatlan fölénybe csap á t . . . Ekkor már 
sok minden, ami pozitív, sokat veszít értékéből. Pedig ez is hozzá-
tartozik (ti., hogy ez ne így érvényesüljön) a nemzetiségi írói léthez; 
sőt az igényes esztétikai mércéhez is. 

A cél — és egyben a mérce is — az, hogy Duba Gyula megfogalma-
zásával éljünk : a művészet értelmének egyik lehetséges magyarázata 
az is, hogy a művészet a tudomány mellett az emberiség másik meg-
ismerési lehetősége, a világ birtokbavételének az eszköze. Nagyszerű 
cél és nemes feladat. Duba Gyula — nemcsak e kötetével — erre 
törekszik. Ennélfogva kötete nagy nyeresége a csehszlovákiai, s 
kelet-európai publicisztikának, irodalomkritikának. Krlezával fogal-
mazva: „vágyakozás a földi gravitáció legyőzésére". (Madách, 1983.) 
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