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G Y A P A Y LÁSZLÓ 

KÍSÉRLET AZ ETIKUS SZEMÉLYISÉG KIÉPÍTÉSÉRE 
(VÁZLAT K E M É N Y Z S I G M O N D R Ó L ) 

Amikor Kemény Széchenyiről politikai jellemrajzot készí-
tett, megkereste hősében azt a „nagy és mindent alárendelő"1 

törekvést, melyet szem előtt tartva megérthetjük Széchenyi 
ellentmondásosnak tűnő politikai pályáját. Az így megalko-
tott pályaképet ágyazta bele Kemény egy Széchenyi-szemé-
lyiségrajzba. Ezt a módszert kívánjuk követni, amikor Ke-
mény Zsigmondról, a történetíróról, szépíróról és publicis-
táról írunk. 

Kemény személyiségében két vonást látunk meghatározó 
jelentőségűnek: a kételyt és a tudatosan megformált etikus 
személyiség kiépítésének igényét. Mindkét tényező szorosan 
összefügg a világ megismerhetőségéről vallott nézetével. Ke-
mény úgy látja, hogy a világ csak töredékesen ismerhető meg: 
„Az arasznyi élet oly keskeny, oly szűk, hogy az emberek, 
kik ösvényein tolonganak, jóformán magokra a tárgyakra 
sem ismerhetnek."2 Bár a történelem tanulmányozása a gya-
korlati élet terén sok hasznos útmutatással szolgál, biztos 
tájékozódási pontot mégsem ad, hiszen „A história egy soha 
be nem végzett egész, mely a múltból a jelenen át a jövőbe 
szövi magát",3 így tehát „nincs kor, melyben a legkitűnőbb 
státusférfiak, is minden tény hordirányát vagy az egymás 
mellett folyó események viszonylagos fontosságát ismer-

1 Kemény Zsigmond: Széchenyi István In: Kemény Zsigmond, Sor-
sok és vonzások. Szerk. Tóth Gyula. Bp. 1970. 133. 

2 Kemény Zsigmond: Élet és irodalom. In: Kemény Zsigmond: 
Élet és irodalom. Szerk. Tóth Gyula. Bp. 1971. 169. 

3 U o . 163. 
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nék".4 Olyan világképpel van dolgunk, melyben az ismeret-
elméleti alap miatt mindenfajta értékvonatkoztatási pont hi-
telét vesztette, és így a legfontosabbak, az erkölcsi ítéletek is 
bizonytalanná váltak: „csökkent keblünkben a hit az igazsá-
gok iránt is. Nem szám- és természettani, de az erkölcsi, poli-
tikai s társadalmi igazságokat értem."5 Ez nem azt jelenti, 
hogy Kemény az értékek létét tagadja, csupán minbenlétük-
ben bizonytalan. Azt látja, hogy az emberi történelem ellen-
tétesen minősíthető jelenségeket hoz létre: „a polgáriasodás 
— bármely egészséges legyen is az — jó tulajdonaink neme-
sítése mellett ellentétül finomított bűnöket is idéz elő".6 Azt 
érzékeli tehát, hogy minden vonatkozásban jó cselekedet 
nincs. Kemény kétkedik a világ jelenségeinek értékelhetősé-
gében, de ezzel együtt az etika létjogosultságát nem szünteti 
meg: „Kétkedjünk bízvást! Csak egyben nem, ti. hogy az 
ember hivatása a jó után törekedni; a gondviselés termé-
szete a jót eszközölni".7 Mindebből úgy tűnik, hogy Ke-
ménynél a cselekedetek erkölcsi értékét egyedül a mögöt-
tük levő szándék alapján lehet megítélni. 

A gondviselésnek fontos szerepe van Kemény gondolat-
rendszerében. írásaiban sokszor előfordul ez a fogalom, 
mely szerinte „nem az emberek félelmei és reményei szerint 
halad".8 A gondviselés tehát nála olyan végső, transzcendens 
világrendező elv, mely egyrészt az ember számára előre 
kiszámíthatatlan, másrészt a viszonyítási pont nélkül maradt 
embert van hivatva nem irányítani, de megnyugtatni. Meg-
nyugtatni arról, hogy a világ a látható és hozzáférhető jelen-
ségek ellenére az emberrel szemben nem ellenséges, sőt még 
csak nem is közömbös. E fogalom használatával Kemény 

4 U o . 157. 
5 Kemény Zsigmond -.Eszmék a regény és dráma körül. In: Uo . 192. 
6 Kemény Zsigmond : Szellemi tér. In : Uo. 252. 
' Kemény Zsigmond : Anglia története II. Jakab trónra lépte után. 

In: U o . 311. 
8 Kemény Zsigmond : Állandó kérdések (cikksorozat) Pesti Napló 

(a továbbiakban: PN) 1854. febr. 1., 8., 11., 14., 16., 17. Jelen idézet: 
febr. 17. 
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elismeri a teleológia létét, bár ennek megnyilvánulása szá-
mára ellentmondásokkal terhelt és kiismerhetetlen." így ért-
hető, hogy míg az egyik oldalon Kemény létértelmezésében 
a tragikumnak fontos szerepe van — bizonyíték erre regé-
nyeinek jó része —, addig a másik oldalon mindig van benne 
valamifajta bizalom az élet iránt.10 

Ezen a ponton fel kell tennünk a kérdést, hogy mik azok a 
tényezők, melyek hatására, ilyen gondviselés-fogalom mel-
lett, Kemény világszemléletében az egyes ember léte tragikus 
értelmezést nyer. Erre a kérdésre részben ismeretelmélete, 
részben társadalomszemlélete ad választ. Kemény tudja, 
hogy a társadalom „csak bizonyos korlátok, szabályok és 
színezetek szerint engedi alakulni, fejlődni és nyilvánulni 
mind a szenvedélyt, mind a tetteket".11 Az egyén mozgástere 
tehát bizonyos mértékig társadalmilag meghatározott. Ah-
hoz, hogy az egyén ne kerüljön végzetes összeütközésbe kör-
nyezetével, tökéletesen ismernie kéne a körülötte levő emberi 
világot. 

A társadalom Kemény szerint állandóan változó emberi 
viszonyok szövedéke.12 Minden ember képvisel bizonyos 

* Vö. Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond In: Szegedy-
Maszák Mihály: Világkép és stilus Bp. 1980. 301., 305. 

10 Erre az életbe vetett bizalomra figyel fel Péterfy Jenő: „Ha fáj-
dalmas, nyugtalanító benne [ti. Kemény világában] a szkepszis az 
egyéniség ereje iránt a sors hatalmával szemben : ez a szkepszis soha-
sem támadja meg az erkölcsi élet alapjait. Keménynek csak az a 
gyöngeség fáj, mely erényeinkkel szükségképpen párosul; de a tra-
gédiának, melyet velünk a végzet játszik, mindig van értelme. A 
romok fölött új fejlődés nyílik, s míg lesznek szenvedők, lesz erény 
is a földön." Péterfy Jenő : Báró Kemény Zsigmond mint regényíró. 
In: Péterfy Jenő Válogatott művei Bp. 1962. 295. 

11 Kemény Zsigmond: Élet és irodalom. In: I. m. 159. 
12 Vö. Széchenyi „az állam formáit nem szerette a társadalom foly-

tonosan fejlődő igényeivel ellentétbe hozni". Kemény Zsigmond: 
Még egy szó a forradalom után. In: Kemény Zsigmond: Változatok a 
történelemre. Szerk. Tóth Gyula. Bp. 1982. 422. 

Vö. „a figyelmes egyén . . . adatokat szerezhet a viszonyokról és a 
szenvedélyek árnyalatairól, a szokásokról és az erkölcsről, az általá-

1* 
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mennyiségű erőt, melyet a körülményektől függő cél vagy 
célok elérése érdekében mozgósít.13 A célok és az elérésük 
érdekében választott módszerek, eszközök azonossága, illetve 
különbözősége folytán ezek az erők erősítik vagy kioltják 
egymást, az emberek pedig csoportokba tömörülnek, külö-
nülnek. Minél több ember életét befolyásoló célról van szó, 
annál több és/vagy nagyobb erők működésével kell számolni, 
míg végül a világ összes egymással kapcsolatba kerülő em-
bere egy nagy rendszer része lesz. Tisztában van Kemény 
azzal, hogy a cél megválasztása az életnek mennyire kritikus 
pontja. Kis csoportok helyi céljai gátolhatják a nagyobb 
közösség érdekeinek érvényesülését, ami pedig végső soron 
a gátló csoportok hosszú távú érdeke is lehet. Az áttekintés, 
a belátás hiánya, illetve rossz közösségi beidegződések hoz-
hatnak létre ilyen helyzeteket.14 Az alapvető probléma per-
sze az, hogy Kemény nem lát olyan célt, melynek jogosult-
ságát kielégítően bizonyítani lehetne. A történelem által lét-
rehozott, egy adott pillanatban meglevő erők és célok rend-

nosról és az egyéniségről". Kemény Zsigmond: Élet és irodalom. In: 
I. m. 159. 

13 Vő. : 1843-ban a következőket írja Kemény összehasonlítva 1834 
és 1842 politikai küzdelmeit: „másodrangú tehetségek szövetkezéséből 
alakul korunk nehéz feladatainak emeltyűje: míg akkor [1834] ke-
vesek atlás-erején nyugvék sorsunk, 1834 ragyogott, 1842 talán siker-
rel kecsegtet. És e siker a szám érdeme, míg ama fény egyének dicső-
sége." Idézi Barla Gyula. In: Barla Gyula: Kemény Zsigmond főbb 
eszméi 1849 előtt. Bp. 1970. 53. 

11 A z utasítási rendszerrel kapcsolatban írja Kemény: „nyers tö-
meg alkotván a megyei többséget . . . az utasítások körül nemcsak . . . 
a rögtönzés válik fenyegetővé, de ezen gyökérhibához járul a helyi 
érdekek szűkkeblűsége, a nyers erő eszmekorlátoltsága, a megveszte-
getés és fölizgatott szenvedélyek tombolása, miből foly . . . a párt-
különbségek józan kiegyenlítése és a nemzeti értelem uralkodása 
helyett, minden fontosabb kérdésnek leszavazása, ledorongolása." 
Kemény Zsigmond : Eszmetöredékek a korteskedés és ellenszerei kö-
rül (cikksorozat). Pesti Hírlap (a továbbiakban: PH) 1847. május 6., 
9., 11., 20., 21. június l . , 4 . , 8 „ 10., 20., 27., 29. Jelen idézet: jún. 27. 
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szere olyan bonyolult, hogy az a maga teljességében az emberi 
megismerés számára hozzáférhetetlen. Erről jegyzi meg Ke-
mény, hogy „Nagy kérdés az, »melyet ha mélyen vizsgálok, 
Még több mélységnek mélyére találok.« ödipuszi talány ez 
melyet aki fölfejt, elrémül, aki föl nem fejt, eltéved".15 így 
amint az egyén cselekvőként lép a világba akár megkísérelve 
az abban való tájékozódást, akár nem, sorsa meg van pecsé-
telve, hiszen belegabalyodik egy számára végső soron átte-
kinthetetlen viszonyrendszerbe. 

Az eddig felvázolt világszemléletből Kemény esetében nem 
következik az, hogy törekedne a világtól visszahúzódni, il-
letve a cselekvési teret szűkíteni. Az elérhető praktikus ta-
pasztalatok és ismeretek segítségével van némi lehetőség rö-
vid távú eligazodásra és a cselekedetek következményeinek 
szűk körű kiszámítására. Az embert körülvevő világ kelle-
metlenségeit egyszer s mindenkorra lehetetlen megszüntetni, 
de a kirívó nehézségek könnyítését meg lehet kísérelni. Szé-
pen mutatja ezt a felfogást a korteskedéssel kapcsolatos bot-
rányok visszaszorításáról írott cikksorozat vége: „Kortes-
kedni fognak az emberek világ végéig különböző cifra nevek 
alatt s több vagy kevesebb botránnyal. Én jelen cikkeimben 
a gorombább visszaélések eltávolításáról szólottam s nem a 
visszaélések minden lehetségének bezárásáról".1® Számunkra 
az fontos, hogy Keménynél a végső értékvonatkoztatási 
pont hiánya nem eredményez relativizmust. 

Milyen viszonyítási rendszerrel dolgozik hát Kemény, 
mikor a jelenről vagy a múltról értékítéletet alkot? Itt kell 
kitérni súlyegyenelméletére. Társadalmi, politikai jelenségek 
leírásakor Kemény nagyon szívesen használ egy, a mechani-
kát alapul vevő metaforarendszert. Példaként idézzük a kö-
vetkezőket, melyben a forradalmak kitörésekor fellépő tár-
sadalmi mozgásokat írja le: „Ekkor a közjogi és társadalmi 

15 Kemény Zsigmond : Még egy szó a forradalom után. In: I. m. 379. 
16 Kemény Zsigmond : Eszmetöredékek a korteskedés és ellensze-

rei körül. PH 1847. jún. 29. 



388 Gyapay László 

erők súlypontjai hihetetlen gyorsasággal változnak. A tör-
ténészed érdekek a szellem titáni ostroma közt fölbomolván, 
a szétszórt részek, rövid ingadozás után a bennük rejlő 
adhéziónál fogva új tömörödési formákat és új gyűlponto-
kat keresnek. Beáll a reakció majdnem olyan arányban, minő 
a mozgalom vala. De míg a forradalom emelkedésben volt, 
a külviszonyokra szintén alakítólag h a t o t t . . . Azonban e 
külváltozás később szokta kiegyenlítéseit föllelni, mint a 
belső".17 Ezen a metaforarendszeren belül kell értelmezni 
Kemény súlyegyen-fogalmát. 

Kemény többnyire olyan emberi szenvedésekről ír, melye-
ket vagy közvetlenül, vagy szinte már beláthatatlan áttétele-
ken keresztül emberek okoznak egymásnak. Az emberben 
pedig egy kettős ösztönt lát, mely a „saját függetlenség s 
mást akaratunktól függővé tétel, szabadság és hatalom elve"18 

formulában fogalmazódik meg. Ahhoz, hogy az ilyen ember 
ne okozzon embertársának — éppen hatalomvágya miatt, 
a másik akaratát keresztezve — szenvedést, korlátozó erőkre 
van szükség. Kemény két korlátozó tényezővel számol: az 
egyik az erkölcs, a másik az emberi erőviszonyok olyan el-
rendezése, kiegyensúlyozása, az ember olyan erőtérbe helye-
zése, egy olyan súlyegyenla létrehozása, mely a hatalomvágy 
túlzott mértékű realizálását eleve reménytelenné teszi, és így 
csökkenti az emberek közötti összeütközések számát: „lehe-
tetlennek tartom, hogy a pártok irányul tűzzék ki a megvita-
tás helyett a leszavazást, s ott is, hol a kiegyenlítés eszközei 
önként mutatkoznak, keresve keressék a dorongot és nyers 

17 Kemény Zsigmond : Még egy szó a forradalom után. In: f.m. 377. 
18 Kemény Zsigmond: A mohácsi veszedelem okairól. In: Kemény 

Zsigmond: Élet és irodalom. Bp. 1971. 11. 
19 Vö. „Négy illy fontos ok mindig elég olly hajlam motivátiojára, 

minő a bosszúállási, melly különben is az emberi szívben fenekük, 
>-s a nemesebb kedélyekben magas morál, vagy mély vallásos érzés, 

durvább lelkületekben pedig csak szigorú törvények által korlátol-
tathatik." Kemény Zsigmond: Eszmetöredékek a korteskedés és ellen-
szerei körül. PH 1847. máj. 6. 
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erőt. De viszont csalatkoznánk, ha az egyénnél azon szilárd-
ságot és öntagadási erényt remélnők, melyet intézményeink 
szelleme nem fejt ki, sőt többnyire ostromol és gyöngít. Az 
individiumok akaratán felül áll a rendszer hatalma".20 

A rendszerben akkor van súlyegyen, a rendszer akkor 
csökkenti leghatékonyabban az emberek egymásnak okozott 
szenvedéseit, ha az egyének ereje oly módon csoportosul, a 
csoportok pedig úgy kerülnek egymással ellentétes vagy pár-
huzamos helyzetbe, hogy sem egyén, sem csoport előtt nem 
nyílik meg annak lehetősége, hogy egyik a másik vagy az 
egész rendszer rovására egyoldalú, viszonzás nélküli előnyre 
tegyen szert, illetve ha csak olyan célok tűnnek elérhetőnek, 
melyek úgy szolgálják az egyén vagy a csoport érdekeit, hogy 
közben vagy nem akadályozzák, vagy éppen elősegítik az 
egész rendszer érdekét. Az elkerülhetetlen érdekösszeütkö-
zéseket pedig olyan kompromisszumos megoldás felé tereli, 
mely megint csak az egész rendszer érdekét tartja szem 
előtt.21 Ez utóbbit nevezi Kemény kiegyenlítésnek. 

20 Uo . jún. 1. 
21 Vö. „De lehetetlen volna-e, úgy helyeztetni el a hatalmakat, 

minélfogva ha nem is egy tökéletes súlyegyen — mi valóságos agy-
rém — , de a szerepek célszerűsége és a befolyásbani osztozás aránya 
kezességet nyújtson az együtthatásra, s vágyat ne ébresszen a meg-
mérkőzésre, a letiprásra? — A hasonlító 'ogtan és az alkotmányos 
elvek terjedése ellenkező hitre vezet." Uo . jún. 20. Kemény az 1849-es 
bukást úgy magyarázza, hogy Magyarország nagyobb befolyást 
akart kiküzdeni a maga számára, mint amennyi az adott európai 
hatalmi rendszerben lehetséges volt: „ A múlt forradalom alatt ő [a 
szerző ti. Kemény] kettőt nem tudott elhinni, ti. hogy győzelem 
esetén mint független ország fennállhassunk, s hogy megengedhesse 
Európa e győzelmet." A jövőről pedig azt mondja: „ha a magyar 
erejéhez mért vágyak által törekszik sorsának naponkénti javítására, 
akkor . . . akkor nem fogja elérni, amit álomlátói neki jósoltak, de 
azért még boldog lehet." Kemény Zsigmond: Forradalom után. In: 
Változatok a történelemre Bp. 1982. 183. Kemény elismerőleg írja 
Széchenyiről: „a demokráciái elemnek annyi súlyt akart az alkot-
mány gépezetében kimutatni, amennyivel az életben bírt." Kemény 
Zsigmond: Még egy szó a forradalom után. In: I. m. 422. Az erdélyi vi-
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A súlyegyennek vannak személyi feltételei is, nevezetesen 
hogy lehetőleg csak olyanok intézhessék a közösségek ügyeit, 
akik valóban jóra törekednek, és akik a körülményekhez 
képest a lehető legjobban tudják eldönteni, hogy az adott 
esetben mi lehet jó. A döntő kritérium tehát az, hogy erkölcsi 
és szellemi képességekkel rendelkeznek. Keménynek a vá-
lasztójogi vitában elfoglalt nézete mutat ebbe az irányba. 
1847-ben Kemény kijelenti,22 hogy teljesen egyetért Szalay 
Lászlóval, aki a kérdéssel kapcsolatban a következőket 
mondja: „az észbeli és erkölcsi biztosíték adja meg a válasz-
tási jog képességét".23 

Fontos megemlíteni, hogy Kemény a súlyegyen fogalmát 
nemcsak társadalmi méretű jelenségek, hanem személyes 
kapcsolatok, sőt olykor az emberi lélekben lejátszódó folya-
matok leírására is használja.24 

Kemény hangsúlyozza, hogy „a természet szintúgy nem 
állít elő jellemerőket, melyek tökéletes súlyegyenben tartsák 

szonyokat jellemezve a következőket állapítja meg: „Ily fontszámra 
megmért és egyensúlyozott érdekek egyfelől, ily mérlegre sem vont és 
mellőzött érdekek másfelől, egy okos embernél sem költhették föl 
azon meggyőződést, hogy Erdély alkotmánya kősziklára van építve." 
Kemény Zsigmond: A két Wesselényi Miklós. In: Sorsok és vonzások 
8 4 - 85. 

22 Kemény Zsigmond: Eszmetöredékek a korteskedés és ellenszerei 
körül. PH 1847. jún. 29. 

23 Szalay László : Tájékozódás a választójog mezején (cikksorozat). 
PH 1847. márc. 16., ápr. 16., 25. Jelen idézet: ápr. 16. Vö. „Menjünk 
át a rendiségből a képviseleti rendszerre, a eensusnak az intelligentiai 
érdekkeli összehasonlítása által, de olly módokon, melly míveltségi 
fokunkat szem elől nem tévesztik." Kemény Zsigmond: Eszmetöre-
dékek a korteskedés és ellenszerei körül. PH 1847. jún. 29. 

24 Vö. „Lamartine okoskodását [ti. szerinte a hatalom soha föl 
nem oszlik a gyakorlati életben] a családkörre átvive arról kellene 
meggyőződnünk, hogy a házassági végcél is vagy papucs kormány 
vagy férj zsarnokság;" Uo . jún. 20. Vö. „A kegyenc kedélye ily sivár 
önérzettel mind többet nyert vissza súlyegyenéből". Kemény Zsig-
mond: Gyulai Pál / - / / . Bp. Franklin, 1914. II. 240. 
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egymást, mint státusszerkezet illy alkotmányos hatalma-
kat".25 Sőt, a tökéletes súlyegyenről azt a megjegyzést teszi, 
hogy az „valóságos agyrém".26 Ez utóbbi megjegyzés mö-
gött az a gondolat rejlik, hogy a tökéletes súlyegyen meg-
szüntetné az emberi lényeget, mivel tökéletesen determinált 
világba helyezné az embert, ami az egyéni döntések lehető-
ségét, a döntésekért való felelősséggel tartozást és így az 
erkölcsi szférát iktatná ki a világból.27 Azon túl, hogy a 
tökéletes súlyegyen nem kívánatos, létesítését Kemény még 
lehetetlennek is tartja ; hiszen az ember képtelen megismerni 
a körülötte levő emberi, társadalmi és politikai viszonyokat, 
enélkül pedig nem lehet azok alakulását hathatósan irányí-
tani. Aki valamilyen teória alapján mégis megkísérli az adott 
viszonyrendszerek mélyreható átrendezését, az kellő ismeretek 
hiányában úgy megzavarja a meglevő erőviszonyokat, hogy 
azok sok, esetleg elkerülhető emberi szenvedés árán találnak 
csak újabb átmeneti nyugvópontot.'8 Ebből a gondolatból 
magyarázhatók a liberális Kemény gondolatrendszerében 
jelenlevő konzervatív vonások. Az ember társadalmilag 
öröklött fogalmi háló segítségével tájékozódik az őt körül-
vevő világban.29 Ahhoz, hogy az emberek jelentős társadalmi 

25 Kemény Zsigmond: Eszmetöredékek a korteskedés és ellenszerei 
körül. PH 1847. jún. 20. 

26 Uo. 
27 Más szempontból közelítve hasonló eredményre jut Dávidházi 

Péter. In: Dávidházi Péter: A kritikatörténet korszakformáló elve 
1849-1867. ItK 1981/2 154. 

28 Vö. „A társadalomnak talán legtöbb kárt azon honboldogítók 
okozának, kik beteges érzelgésök, gyúlékony képzelődésök vagy 
rendszerező eszök féktelen hajlama által elcsábíttatva magukkal el-
hitetik, hogy az országot tabula rasává lehet változtatni, melyre egy 
merész kéz lerajzolhatja kénye szerint a politikai hatalmak külön-
böző formáit és a társadalmi viszonyok új meg új családképeit." 
Kemény Zsigmond: Néhány cikk saját ügyünkben. In: Kemény Zsig-
mond: Korkívánatok. Sajtó alá rend. Rigó László Bp. 1983. 137. 

29 Vö. „Egész múltja, teljes hajlama, jövendőjéhezi minden igényei 
által vonatik egy nép bizonyos rendszer felé, míg a más abba viszo-
nyait beleférkeztetni, nyugalmát föltalálni, reményeit gyümölccsé 
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átalakulások után is tájékozódni tudjanak, arra van szük-
ség, hogy változás az addig érvényben levő fogalmak hasz-
nálhatóságát ne szüntesse meg: „az új állapotnak még nem 
elég nagy érdekekkel venni körül magát, hogy rossznak ne 
tekintessék; még nem elég óvatossággal pótolni ki a tradici-
onális egyformaság hiányát, hogy józannak ismertessék el; 
az új állapotnak legnehezebb föladata a szétdúlt régi érde-
keket is saját ügye mellett szólaltatni meg, és anélkül, hogy 
szellemét változtatná, a hagyományos formáiban belenőni".30 

(Kiemelés tőlem — Gy. L.) Az ideálisnak vélt állapot megkö-
zelítésére tehát minden közösségnek a saját történelmi ha-
gyományait alapul véve kell kísérletet tenni. 

Az eddigieket összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a súly-
egyen fogalma Kemény gondolatrendszerében az az elképzelt 
állapot, melyet alapul használ mikor egy adott kor emberi, tár-
sadalmi, politikai viszonyairól értékítéletet alkot, illetve ami-
kor reformjavaslatait fogalmazza meg; ugyanakkor a töké-
letes súlyegyen sem nem kívánatos, sem nem elérhető, tehát 
végső célértéknek nem tekinthető. A fogalom így pontosan 
tükrözi Kemény kételyét az értékek mibenlétével kapcsolat-
ban, hiszen saját viszonyítási alapjával szemben is komoly 
fenntartásai vannak. A cselekvő Kemény rákényszerül e fo-
galom használatára, a teorikus Kemény pedig e fogalom 
értékét teszi bizonytalanná. 

Láttuk, hogy Keménynél a cselekedetek, erkölcsi értékét 
a szándékon kívül nincs mivel meghatározni. A jó szándék 
azonban nem garantálja azt, hogy a cselekedetek következ-
ményei is jók lesznek. Az olyan cselekedet erkölcsi értékét, 
mely emberi szenvedések sorozatát okozza, a következmé-
nyek átértékelik. Milyennek látta Kemény az etikus szemé-

érlelni hasztalan törekedék. . . . mi csak mint alkotmányos nemzet 
tudnánk létezni. E meggyőződés évezred alatt vált szívünk religió-
jává." Kemény Zsigmond: Korteskedés és ellenszerei. In: Kemény 
Zsigmond: Változatok a történelemre. Bp. 1982. 100. 

30 Kemény Zsigmond: Még egy szó a forradalom után. In: I.m.385. 
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lyiség megalkotásának lehetőségét ebben a világban? Az 
erre a kérdésre adott választ jól lehet illusztrálni a Gyulai 
Pál\a\ (1847). Egyik jellemzője ennek a regénynek, hogy Ke-
mény hasonló vagy különböző jellemű hősöket lényegileg 
azonos problematikájú döntés elé állít; a hősök ellentétes 
irányban lépnek, majd Kemény az eltérő döntések következ-
ményeit vizsgálja. A sok hasonló eset közül vegyük példa-
ként Gyulai Pál és Szerémi Eleonóra esetét. 

Az események sodrában Gyulai úgy érzi, hogy választa-
nia kell: vagy elkövet egy tettet, melyet maga is bűnnek tart 
(Senno megöletése), vagy nem tud hű lenni a saját maga 
által maga számára kitűzött életcéljához (Báthori Zsigmond-
hoz való hűség). Eleonóra pedig, kinek életét férje, Senno 
iránti szeretete és hűsége tölti meg tartalommal, olyan hely-
zetbe kerül, hogy úgy véli, ha odaadja magát a kéjenc és 
gátlástalan főpalotaőrnek, akkor börtönbe vetett férjén se-
gít, ha nem, úgy Sennót megölik. 

Gyulai és Eleonóra helyzete tehát lényegileg azonos. Az 
előbbi elköveti a bűnt, az utóbbi nem. A regény elbeszélője 
mindkét szereplő magatartását erkölcsileg megkérdőjelezi, 
majd kiderül, hogy mind Gyulai, mind Eleonóra élete össze-
omlik. Tehát Kemény világában akár így, akár úgy lép az 
egyén, elbukik. Ráadásul úgy bukik el, hogy tettét nem tudja 
erkölcsileg igazolni. A döntést halogatni a körülmények sür-
getése miatt pedig lehetetlen. 

Megoldást jelenthetne még a cselekvési tér szűkítése, a 
társadalomból való részleges kivonulás. Erre is találunk pél-
dát a Gyulai Pálban, de Kemény más regényeiben is. Az ide 
tartozó hősök két csoportba sorolhatók: 1. Vannak, kiknek 
élete tragikusan összeomlott, és ezután vonultak ki az ese-
mények fősodrából, mint pl. Cecil a Gyulai Pálban. Ezeket 
a figurákat magas pátosszal kezeli Kemény. 2. Vannak, kik 
a konfliktusok elől menekülnek, mint pl. Balázs, a börtönőr, 
szintén a Gyulai Pál ban. Őt, bár etikusan cselekedett, gúnyba 
hajló iróniával kezeli Kemény bizonyíthatóan azért, mert a 
konfliktusok elől való menekülés azt jelenti, hogy az egyén 
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a magatartását, azt az elvrendszert, mely szerinte, ha érvé-
nyesül, a világban jót idéz elő, nem próbálja ki, nem szembe-
síti a világgal. A tudatosan végigvitt magatartások, mint 
Gyulai Pál és Eleonóra példáján láttuk, Kemény világában 
tragédiához vezetnek. Ezek a tragédiák azonban bővítik 
ismereteinket a világról, mivel a tudatosan megélt élet fel-
fogható úgy, mint egy kísérlet, egy a „világhoz intézett" 
kérdés, melyre ha mást nem is, legalább nemleges választ 
kapunk, és így a lehetőségek száma mindenképpen csökken. 
A nem tudatosan megélt élet, a konfliktusok elől való mene-
külés viszont nem tesz fel semmilyen kérdést, tehát nem járul 
hozzá ahhoz a nagy és végtelenbe nyúló megismerési folya-
mathoz, mely feltétele az emberi élet tökéletesedésének, és 
mely a történelemben valósul meg. Kemény szerint tehát az 
embernek a rendelkezésére álló ismereteket felhasználva ki 
kell alakítania egy elvrendszert, egy magatartást, mely meg-
győződése szerint a jót mozdítja elő. Ehhez pedig a teljes 
kudarc, a tragédia bekövetkeztéig hűnek kell maradnia, mert 
csupán ez lehet elegendő bizonyíték arra, hogy a kialakított 
magatartás minden jó szándék ellenére a nem megfelelő isme-
retelméleti megalapozás miatt nem volt képes a jót előmoz-
dítani. így érthető Kemény egyik regényhősének mondása: 
„Bűneink nagy része túlhajtott erény; erényeink nagy része 
magát ki nem nőtt bűn".3 1 

Kemény úgy érzékeli, hogy a történelem Gyulai Pál és 
Szerémi Eleonóra ördögi alternatíváihoz hasonló döntések 
elé állítja az embert. Ezt a nemzetiségi kérdés kapcsán fel-
merülő dilemmák bemutatásával lehet a legjobban bizo-
nyítani. Tudta Kemény, hogy a 48 előtti helyzetet hosszan 
fenntartani nem lehetett,32 és azt is tudta, hogy a változások-

31 Kemény Zsigmond: Ködképek a kedély láthatárán. Bp. Franklin, 
1887. 120. 

32 Második röpiratában egész fejezetet szentel ennek bizonyítá-
tására, melyet így fejezem be: „Úgy hiszem olvasóimat meggyőzem 
az iránt . . . , hogy a múlttal szakítanunk kellett." Kemény Zsigmond: 
Még egy szó a forradalom után. In: I. m. 416. 
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nak abban az irányba kell hatniuk, hogy az addig érdekkép-
viseletet nem élvező társadalmi csoportok képviselethez jus-
sanak.33 Ez óhatatlanul a magyarországi nem magyar nem-
zetiségűeknek a hatalomban való nagyobb részesedését jelen-
tené, ami pedig a magyar nemzetiségűek nemzeti fejlődésének 
lehetőségeit akadályozhatja. A nemzeti gondolat így fékezi 
a szükséges reformot.34 A reform halogatása pedig az általá-
nos fejlődésben való lemaradás miatt veszélyezteti a nemzeti 
ügyet. Az olyan ember számára, kinek politikai gondolat-
rendszere középpontjában a magyar nemzetiség ügye áll, a 
döntés nehéz. Kemény pedig ezek közé tartozott. 

Az eddigiekből láthatjuk, hogy Kemény érzékeli a cselekvés 
kényszerét, és egyben az etikus cselekedet lehetetlenségét 
is, de mégis emberhez méltóbbnak tartja a csak részben etikus 
cselekedetet, mint a cselekvés elől való menekülést. 

Ezen a ponton felmerül a kérdés: ilyen világképpel ho-
gyan volt képes Kemény a politikai életben aktívan részt 
venni. Első pillanatra úgy tűnik, hogy politikusként képes 
volt háttérbe szorítani kételyeit. 1848. március 19-én így írt 
Wesselényinek az 1846-tól 48-ig terjedő pályájáról: „Min-
den ember tudja itt Pesten, hogy a Pesti Hirlap tanainak én 
adtam praktikus irányt. Minden ember Magyarországon id-
vezli működésemet, vagy annyit legalább elösmer, hogy 
bizony nem eszköz valék; de igen is önálló ember".35 Mind-
ezek ellenére egyetértünk Szegedy-Maszák Mihállyal abban, 
hogy Kemény mint politikus „nem tudott önálló eszmerend-
szert kialakítani".36 

33 Vö. 21. jegyzet utolsó idézetével. 
34 Vö. „A magyar okosabb volt, mintsem egy megkövült arisz-

tokráciái rendszert célnak tekinthetett volna, ezért hajlott a szabad-
elvűségre; de viszont nemzetibb érzelmű vala, mintsem a szabadelvű-
séget oly gyorsan vigye a szélső határokig, hogy ne maga számára 
díszítse föl a hazát. Kemény Zsigmond: Forradalom után. In: I. m. 239. 

35 Idézi Barla Gyula, I. m. 138. 
36 Szegedy-Maszák Mihály, I. m. 303. 
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Az idézett részlet magabiztosnak mutatja Keménynek ezt 
az életszakaszát, de bőven találunk ebből az időből származó 
olyan tényeket, melyek alapvető belső bizonytalanságára en-
gednek következtetni. Ekkor fejezi be a Gyulai Pált, naplójá-
ban ilyen bejegyzést találunk: „Csudálatos, hogy nálam 
mindent a véletlen szokott elhatározni",37 és magának az 
önállóságnak ilyen hangsúlyozása is felfogható a belső bi-
zonytalanság legyőzésére tett egyfajta kísérletnek. A Bat-
thyány-kormány megalakulásától azonban határozottan ki-
mutatható, hogy vezércikkeivel a kormánynak lesz szócsöve. 
Úgy próbálja legyőzni a cselekvést bénító világszemléletét, 
hogy belehelyezkedik a politikusok gondolatrendszerébe, és 
azon belül, bizonytalanságát felfüggesztve, érvényesíti tudás-
anyagát, tapasztalatát és kombinációs készségét. Hajnal 
István, A Batthyány kormány külpolitikája c. munkájában 
megrajzolt „nagymagyar koncepció" pontosan nyomon kö-
vethető Keménynél. A feltehetően 1848. május 20. és június 
5. között keletkezett Petőfihez intézett levelében38 az udvar 
Budapestre költözése mellett áll ki. Július végén az osztrák 
kormányt mintegy rá akarja beszélni, hogy engedjen Lom-
bardia ügyében, mert különben az olasz kérdés állandó teher-
tétele lesz a birodalomnak.39 A pákozdi csatáról — ahol 
Batthyányval együtt volt jelen — propagandisztikus cik-
ket40 ír, Csengerivel közösen kiadott 1848. május 16-i prog-
ramcikkében pedig leszögezi, hogy „őszinte hajlamból és 
szilárd meggyőződésnél fogva támogatjuk a Batthyány-mi-
nisteriumot".41 

Ezek mögül a politikai értelemben vett nagyon is praktikus 
cikkek mögül azonban néha előtűnik Kemény szkepszise. Az 

37 Kemény Zsigmond Naplója. Sajtó alá rend. Benkö Samu. Ma-
gyar Helikon 1974. 116. 

38 Petőfi Sándor Összes prózai művei és levelezése. Sajtó alá rend. 
Martinkó András. Bp. 1974. 511. 

39 PH 1848. júl. 26. 
40 PH 1848. okt. 3. 
41 PH 1848. máj. 16. 
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említett július végi cikket pl. így zárja: „Okaim, mellyeket 
felhozék, egyenesen azon szellemből, mely által egy nép tör-
ténészete manifesztáltatik, vannak merítve. Hogy azonban 
illy argumentumokra csalhatatlanul lehessen építeni: ezt 
senki nem állíthatja, ki bármi keveset gondolkodott azon 
végtelen szétágazásáról a nézeteknek, mellyek szerént egy 
históriai tény fölfogatni, megbíráltatni szokott".42 

Keménynek az 50-es évek elején alkotott politikai írásai 
sem mondanak ellent annak, hogy személyiségének megha-
tározó eleme a kétely és hogy önálló politikai eszmerend-
szert nem tudott kialakítani, hisz a Forradalom után és a 
Még egy szó a forradalom után túlnyomórészt elemzés. A két 
röpirat körül kialakult vitából számunkra az fontos, hogy 
Kemény mennyire volt hű a forradalom előtti és alatti néze-
teinek lényegéhez. Kétségtelen, hogy sok eltérés van a két 
korszak eszméi között, és ezért sokan megkérdőjelezték Ke-
mény magatartásának erkölcsi értékét. Valóban kétes csele-
kedett 1850-ben a katonai kormányt az „eréllyel párosult 
bölcsesség" kifejezéssel jellemezni,43 de bizonyíthatóan azért 
teszi ezt Kemény, hogy ezt az árat megfizetve fontos dolgokat 
mondhasson el honfitársainak. Erre mutat az, hogy a Forra-
dalom utánmk két bevezető része van : egyik a hatalomnak, 
másik a kortársaknak szól. Degré Alajos is hasonlókat je-
gyez fel emlékirataiban.44 Kemény gondolatrendszerének 
stabilitására utal az is, hogy mindkét időszakban a magyar-
ság ügye áll politikai eszmerendszere középpontjában. 

12 PH 1848 júl. 26. 
43 Kemény Zsigmond: Forradalom után. In: 1. m. 189. 
44 Degré Alajos emlékezik vissza arra, miként válaszolt Kemény 

neki a röpiratára tett elmarasztaló megjegyzésére: „Védeni akarom 
azokat, akiket a hatalom sújtó karja elérhet vagy elért. Azután meg 
a sajtónak kívántam legalábbis annyi szabadságot biztosítani, mint 
amennyivel jelenleg él. Viszonyaink közt ilyesmit szenteltvízzel el-
érni nem lehet, se pedig nyílt, őszinte föllépéssel. Szükséges elleplezni 
a célt, ha mindjárt erős szereket kell is hozzá használni." Degré Ala-
jos: Visszaemlékezéseim. Szerk. Ugrin Aranka. Bp. 1983. 311. 
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Nemzete jövőjét ugyanis fenyegetve érzi az országon belül 
a szláv és román nemzetiségektől, a birodalmon belül pedig 
a németségtől. Az európai hatalmi erőviszonyok mérlegelé-
sén túl azért ragaszkodik mindig Magyarország birodalmon 
belüli helyzetéhez, mert egy olyan birodalomban szeretné 
Magyarországot látni, melyben a németség hatalmi erejét 
lekötik a szlávok és románok, és viszont. Ilyen hatalmi viszo-
nyok között szeretné, ha Magyarország a mérleg nyelvének 
szerepét játszhatná, illetve ha ebben a hatalmi vákuumban 
úgy fejlődhetne a magyarság, ahogy a fejedelemség fényko-
rában Erdély virágzott a Habsburg- és a török birodalom 
között. 

További nehézséget jelent nézetünk szerint Kemény szá-
mára az, hogy míg egy politikai gondolatrendszerben a ma-
gyar nemzet boldogulása végső értékvonatkoztatási pont 
lehet, addig egy történetfilozófiai gondolatrendszerben ez 
nem feltétlenül állja meg a helyét. Amint leír, kimond vala-
mit Kemény, már politizál; mint politikus pedig nagyon 
igyekszik elrejteni a nemzetiségi eszme mint végső érték vonat-
koztatási pont iránti kételyét, mert fél, hogy azt kifejezve 
nemzeti szempontból demoralizálná a közösséget. Ezért van 
az, hogy sokkal általánosabb fogalom értékes vagy értéktelen 
voltára jóval hamarább rákérdez Kemény, mint a nemzeti 
gondolatéra. Mégis felfedezni vélünk nála néhány olyan 
gondolatot, ahol a kétely felszínre bukkan: „a tökéletes val-
lás oly gyűrű — mondja Kemény —, mely elveszett, de 
amelynek másai megmaradtak, s most minden azon gyűrűt 
tartja az igazinak, mely övé. így van a nemzetiségek kérdésé-
vel is".45 

Az idézetből kitűnik, hogy Kemény számára a nemzetiségi, 
illetve a felekezeti különbségekből származó feszültségek 
analógok. Ez érthető, hiszen mindkét esetben egy eszme 
osztja meg és állítja alkalmanként egymással szembe az 
embereket. Bár a vallási kérdésekből származó megosztottság 

45 Kemény Zsigmond: Élet és irodalom. In: I. m. 170. 
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is jelentős volt a XIX. századi Európában, önmagában még-
sem kavart fel olyan szenvedélyeket, mint a nemzetiségi gon-
dolat, és kétségtelen, hogy Keményre ez utóbbiból eredő 
feszültségek és összeütközések voltak meghatározó hatással. 
Feltűnő, hogy míg Kemény regényeinek visszatérő és kulcs-
fontosságú tárgya a vallásos érzés kinövése, a vallási rajon-
gás, addig a nemzetiségi rajongást, melynek romboló hatását 
közvetlenül tapasztalhatta, Kemény szinte nem is érinti 
szépirodalmi műveiben. Publicisztikájában pedig az esetek 
túlnyomó részében a nemzeti gondolat megnyilvánulásainak 
tárgyilagos számbavételére törekszik, mindig kerülve a szen-
vedélyek felkorbácsolását. Keményt azonban nagyon foglal-
koztatta az, hogy egy eszme milyen tömeglélektani folyama-
tokat képes elindítani és fenntartani. Itt megkockáztathatjuk 
azt a feltevést, hogy Kemény azért is választja regényei tár-
gyául oly sokszor a vallásos rajongást, mert ezt vizsgálva egy 
őt alapvetően érdeklő kérdés, a nemzetiségi kérdés termé-
szetéhez is közelebb jut. Kemény, kinek nemzeti szempontból 
alapvető élmény volt a fenyegetettség érzése, nem kockáz-
tatja meg azt, hogy a nemzetiségi kérdés tömegpszichológiai 
sajátosságainak feltárásával rombolólag hasson a magyarság 
nemzeti érzésére, valamint azt is kerüli, hogy szenvedélyeket 
kavarjon fel. A jelenség lényegéhez a vallásosság múltbeli 
megnyilvánulásainak hasonló szempontú megközelítésével 
veszélytelenül hozzá lehet férni. 

Ezt látva megértjük, hogy miért, de feltehetjük, hogy nem 
kevés vívódás árán írhatta Kemény nevét olyan cikk alá, 
melyben ezt olvashatjuk: „mi a szabadságot és egyenlőséget 
az ország minden lakosai közvagyonának; de az országot 
magát egész kiterjedésében a magyarok országának tartjuk. 
Következőleg nyelvünk diplomatai állását s honunk épségét 
akárminő megtámadások ellen hűn védendjük. Ezt valljuk 
legszentebb alaptörvényünknek, mellynek a többieket, bármi 
nagyok, bármi becsesek legyenek, alárendeljük. Megfertőzve 
hinnők lelkünket, ha az érdekek csatája közt, ha magáért a 
szabadságért és a jólétért is, csak egy percig eszünkbe jutna 

2 ít 88/3 
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oly salvifikatoria clausula, melly által föloldozottnak kép-
zelhetnék magunkat e kötelesség alól".46 (Kiemelés tőlem 
Gy. L.) 

Tragikus szerepet kapott az élettől Kemény. Ilyen gondo-
latvilággal és lelkialkattal kellett nemzete sorsát eldöntő pil-
lanatokban a magyarság érdekeiért politizálnia. Mindig ele-
get tett ennek a feladatnak. 1848-ban Batthyányi választotta 
irányadóul, az Októberi Diploma és a kiegyezés ideje körül 
pedig Deákot. Belső kétségei szerepével kapcsolatban egyre 
nőttek47 az etikus én pedig, melynek feladata a jóra való 
törekvés akkor is, ha tudja, hogy tette rosszat is hoz magá-
val, mindig cselekvésre kényszerítette. így felsejlik előttünk, 
hogy elméje tragikus elborulásában nemcsak betegségének és 
rendszertelen életmódjának volt szerepe. 

* 

Jelen dolgozatban nem tettünk kísérletet Kemény Zsig-
mond pályájának korszakolására. Úgy látjuk, hogy az itt 
felvázolt életszemlélet, illetve filozofikus gondolatok viszony-
lag hamar kikristályosodtak és lényegileg állandóak marad-
tak Kemény gondolatrendszerében. Az általa művelt műfa-
jok — szépírás, publicisztika, történetírás — dominanciája 
és politikai taktikája alapján sikeresen meg lehet kísérelni 
a korszakolást, de mind a különböző műfajok, mind az általa 
alkalmazott politikai taktikák mögött végső tájékozódási 
alapként a most felvázolt gondolati rendszer áll, mely Ke-
mény életművének koherenciáját biztosítja. 

46 Csengery Antal és Kemény Zsigmond, PH 1848. máj. 16. 
47 Nem sokkal a nagy politikai siker, a kiegyezés létrejötte előtt 

így összegzi Kemény életpályáját: „a hívő keletindiai a Brahma sze-
kere elé veti magát, hogy a menet testén keresztül haladjon tovább. 
Csekélység ezen nagy elszánáshoz képest az, ha valaki leküzdve haj-
lamát — vagy talán lemondva arról, mire magában több hivatást 
képzelt — a politika vivhomokjára lép, birkózik, fárad, leveretik, 
megint felemelkedik, s midőn nyert, talán azt is aggódva kérdheti : 
többet ér-e ez, mint vesztesége." PN 1867. jan. 25. 



V A R G A PÁL 

A NÉPIES-NEMZETI IRÁNY KÖLTŐI 
VILÁGKÉPÉNEK NÉHÁNY 

PROBLÉMÁJA 

1. A népies-nemzeti irány költőinek társadalmi meghatározottsága: 
a kettős kötöttség 

Lévay József, az 56 éves, köztiszteletnek örvendő Borsod 
megyei főjegyző 1881-ben elérkezettnek látta az időt, hogy 
egybegyűjtse összes költeményeit. A két vaskos kötet még-
sem tartalmazza valamennyi versét; néhány mérsékeltebb 
darabtól eltekintve kihagyta gyűjteményéből az 1848-49-
ben írott politikai tematikájú műveit.1 Az eset voltaképpen 
egyszerű: az idősebb ember mérséklete mutatkozik meg ben-
ne a fiatal szokásos radikalizmusával szemben, a kiegyezéses 
Magyarország korhangulata („Quieta non movere") a for-
radalmas Magyarországéval szemben. Mégis, ez az apró eset 
általánosabb összefüggések felé vonhatja figyelmünket, hi-
szen nemcsak Lévay járja végig az 1848 —49-es évek radika-
lizmusának útját, nemcsak ő húzódik vissza az ötvenes évek-
ben csaknem apolitikus értelmiségi pozícióba, és nemcsak ő 
„tér meg" a kiegyezéses rendszerhez, hűségét magas hivatal 
vállalásával megpecsételve. Ez az életpálya mutatis mutandis 
az egész népies-nemzeti irányra jellemző. 

Irodalomtörténet-írásunk régóta fölfigyelt arra, hogy az 
irányzat költőinek társadalmi meghatározottságait aligha le-
het egyszerűen származásukból magyarázni; mégsem érvé-
nyesült igazán az a felismerés, hogy e költőket tevékenysé-
gük, felfogásuk — és egyre inkább életformájuk is — már 
nem közvetlenül a nemességhez, a parasztsághoz — esetleg a 

1 Vö. Zsigmond Ferenc: Lévay József. Bp. 1906. 90—91. 
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polgársághoz — köti, hanem az újonnan kialakuló, még bi-
zonytalan és heterogén értelmiségi réteghez, akár az értelmi-
ségi pályában egzisztenciát kereső elszegényedett nemes, akár 
a honorácior útját járják. E réteg kialakulásának ellentmon-
dásos folyamatát nem könnyű végigkövetni (e téren a törté-
nettudománynak is vannak adósságai), annyit azonban meg-
állapíthatunk, hogy a népies-nemzeti irány költőit többé-
kevésbé az értelmiségi réteghez fűződő kettős kötöttség jel-
lemezte, vagyis az, hogy eredendően más és más meghatáro-
zottságot jelentett számukra a művész-értelmiségi és a hiva-
talnoki-szakértelmiségi pozíció. 

E kettős kötöttség tendenciájában már a század első felé-
ben megjelenik, kialakulásában azonban annak van döntő 
szerepe, hogy a kiegyezés után a tőkés fejlődés Magyarorszá-
gon jelentős állami befolyás hatására indult meg, ezért a 
megújuló társadalom szellemi funkcióit betöltők pozíciója 
igen gyakran egyúttal a hatalom gyakorlásának pozíciója is 
lehetett: „Elvileg indokolt volna a különböző osztályhely-
zetű és különböző funkciót betöltő tisztviselőket és a szoros 
értelemben vett értelmiséget különválasztani egymástól. 
( . . . ) A következetes szétválasztást azonban nemcsak for-
rásnehézségek, hanem a rétegek egymásba mosódása, köl-
csönös átáramlása is lehetetlenné teszi. Az értelmiségiek 
egy része — orvosok, ügyvédek — magánpraxist is folytatott és 
hatósági funkciót is betöltött. A magas értelmiségi minősí-
tésű bírók, ügyészek és kifejezetten szellemi munkát végző 
tanárok pedig formailag közalkalmazottak voltak. Célsze-
rűbb tehát e rétegeket egy nagyobb társadalmi osztályként 
kezelni, és a csoportformáló tényezők hatását mindkettőnél 
együttesen vizsgálni".2 

A réteg, megélhetési feltételeit tekintve, 1867 után egyre 
egységesebbé vált (egyre kevesebben rendelkeztek szellemi 
munkájukból származó jövedelmük mellett föld- vagy ház-

2 Magyarország történelme, 1890—1918. Szerk. Hanák Péter. Bp. 
1978. I. köt . 453. 
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birtokkal),3 az értelmiségi rétegtudat kialakulását azonban 
hátráltatta a még mindig nemesi lényegű uralkodó osztály-
hoz fűződő szoros kapcsolata. Ez a hatás — több mástól 
kísérve — végül is oda vezetett, hogy az értelmiségi tudaton 
belül is erősebben érvényesültek azok a tendenciák, amelyek 
az „úri", nemesi jelleget erősítették, végső soron az értelmi-
ség relatíve önálló réteglétének megszilárdulásával ellentétes 
irányban hatottak. Annak megfelelően, hogy mennyire volt 
erős ez a hatás, illetve a tényleges úri osztály mennyire 
fogadta el az egyes értelmiségi csoportok hasonulási törek-
véseit, az értelmiségen belül bizonyos szétválási folyamat 
működött, párhuzamosan az „úri" és a „polgári" közép-
osztály kialakulásával. 

Az írói-költői tevékenységnek, amely ekkorra már Ma-
gyarországon is értelmiségi funkcióvá válik a mecenatúra 
megszűnte, az irodalmi élet intézményesülése révén, ebbe az 
ellentmondásos réteglétbe kellett valahogyan beleilleszked-
nie. 

Nyugat-Európában (különösen Angliában) azért nem ala-
kulhatott ki a művész kettős kötöttsége, mert a művész mint 
„szakértelmiségi", bár természetesen betöltött ideológiai 
funkciót, ezt minden intézményes hivatali-hatalmi pozíciótól 
függetlenül tette (még ha — a mecenatúra megszűnte után 
rövid ideig — tipikus is lehetett Defoe esete, aki propagan-
dista funkciójának, illetve az ennek révén elnyert hivatalnak 
köszönhette megélhetését).4 A művész tehát művészként vált 
„szakértelmiségi"-vé, megélhetését nem egy ettől független 
állami hivatal, hanem a megnövekedő olvasóközönség által 
képviselt kereslet biztosította. Ezt a keresletet pedig csak 
közvetve irányították ideológiai-politikai érdekek. A 18. 
században kialakuló polgári olvasóközönség, hirtelen meg-
növekedő műveltségigénye folytán, meglehetős türelmet ta-

3 Vő. Mazsu János : A hazai értelmiség fejlődésének néhány sajátos-
sága az önkényuralom időszakában. Debrecen 1985. (kézirat) 26. 

4 Vö. Häuser Arnold : A művészet és irodalom társadalomtörténete 
(ford. Nyilas Vera és Széli Jenő). Bp. 1980. II. 3 3 - 6 2 . 
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núsított még a polgársággal szembeforduló írók iránt is; 
hangosan tapsolt, azt a látszatot keltve, hogy „a mese nem 
róla szól".5 így egyre szilárdabbá vált a művész eszmei sza-
badsága — igazán már akkor sem inoghatott meg, amikor 
a citoyenből bourgeois-vá váló polgár nem tapsolt többé a 
róla szóló mesének. A romantika idején a polgári közönség 
ugyan még együtt siratja önmaga jobbik felét, saját, illú-
zióvá vált eszményeit a művésszel — a század második felére 
azonban a bourgeois-voltában rögzülő polgár már képmu-
tatóan elutasítja az őt és világát megtagadó vagy kritizáló 
művészetet. 

A polgári közönség elutasító magatartásának elvileg vég-
zetes következményekkel kellett volna járnia az irodalmi pi-
acról élő művészre ; csakhogy a művészek immár többre tar-
tották eszmei függetlenségüket, mint azt, hogy művészetük-
ből megélhessenek. Szerencsés esetben némi vagyon részben 
vagy teljesen függetlenítette őket az irodalmi piac konjunk-
turális viszonyaitól (Flaubert, Baudelaire), vagy — mint 
Mallarmé, akinek közönségellenessége közismert — megél-
hetést biztosító (költészetüket nem érintő) szakértelmiségi 
tevékenységet is vállaltak. 

Mint Häuser Arnold megállapítja, a művésznek ez az „elvi 
felszabadulása minden ideológia alól . . . a művészetek tár-
sadalomtörténetének egyik legdöntőbb fordulata, tekintet 
nélkül arra, milyen mértékben és hogyan volt képes szabad-
ságával élni. Az a körülmény, hogy ettől fogva szabadon 
választhatott pártot, szabadon kötődhetett, s szabadon 
maradhatott hű önmagához, egymagában nagyobb tekin-
télyt biztosított számára, mint amit történelme során valaha 
elért mindenfajta istenítés és ünneplés ellenére".6 

A nyugat-európai irodalmak fejlődése arról tanúskodik, 
hogy a modern költői világkép kialakulásának szükséges (bár 

5 Vö. Häuser Arnold: A művészet szociológiája (ford. Görög Lí-
via). Bp. 1982. 527. 

6 Hauser Arnold, i. m. 1982. 345. 
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nem elégséges) föltétele a művész elvi szabadsága, felszabadu-
lása a készen kapott, apriorisztikusan elfogadott ideológia 
apologétájának szerepe alól. 

Ez a függetlenülés a magyar irodalomban is nyomon követ-
hető,7 a népies-nemzeti irány azonban különös képet mutat 
ebből a szempontból. 

I.1. Negyvenes évek: a kétféle kötöttség összhangja 

A késő reformkor, különösen pedig 1848 — 49 az ideoló-
giák bizonyos mérvű szabad versenyét hozta magával — a 
liberális nemesitől a forradalmi demokratizmusig sokféle 
szólam jutott szóhoz. Ez a helyzet szinte kényszerítő erővel 
hatott a költőre, hogy eszmeileg önállóan döntsön. E döntés 
súlyát valamelyest enyhítette, hogy a népiesség, amely a leg-
nagyobb vonzerőt gyakorolta a saját útját kereső költőre, 
sokféle meggyőződést takarhatott. Jellemző erre Szász Ká-
roly és Arany János 1847-es levélváltása: Szász, a nép ví-
gasztalásában látva a népiesség lényegét, fenntartás nélkül 
egymás mellé sorolja Petőfit, Aranyt és Tompát. Arany 
ugyan hitet tesz válaszában Petőfi elvei mellett, ezeket mégis 
olyan magyarázattal egészíti ki, amelyben saját, nemzeti köl-
tészetre vonatkozó felfogását tulajdonítja Petőfinek is.8 

7 Vö. „Az alkotó értelmiség, tudósok, írók, művészek egyes ele-
mei, kisebb csoportjai korszakunkban (ti. a század utolsó évtizedé-
ben — VP) kihullottak vagy elszakadtak a dzsentri szellemű közép-
osztálytól, illetve a burzsoáziától. Marginális helyzetükben nyitot-
tabbá, fogékonyabbá váltak a haladó koreszmék, új gondolatok be-
fogadására, a radikális társadalmi és politikai reformok szükségessé-
gének belátására. Éppen társadalmi pozíciójuk marginalitása teszi 
majd őket a progresszió elkötelezett híveivé." Magyarország törté-
nelme (i. т.), I. 456. 

8 Ld. Szász Károly levele Arany Jánosnak (1847. szeptember 2. 
előtt). Arany János Összes Művei XV. (Szerk. Keresztury Dezső , 
sajtó alá rend. Sáfrán Györgyi, Bisztray Gyula, Sándor István) Bp. 
1975. 134—136.; Arany János levele Szász Károlynak (Szalonta, Oct. 
II . 1847.). Uo. 1 4 6 - 1 4 7 . 
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Az ilyenfajta különbségek azonban nem változtattak azon, 
hogy — valóságosan vagy potenciálisan — egyazon irány-
zat képviselőiként léphettek fel nemcsak Petőfi és Arany, de 
a leendő népies-nemzeti irány több tagja mellett még Vajda 
János is. 

Ez az irányzattá szerveződő csoport egyvalamiben nagyon 
hátrányos helyzetben volt a 18. század végi nyugat-európai 
írókhoz képest, és e hátrány paradox módon éppen törekvé-
sei demokratikusabb jellegével függött össze. 

A polgári irodalom kialakulásakor a polgárság az író szá-
mára nemcsak olyan társadalmi réteg, amelynek ideológiájá-
val, érdekeivel többé-kevésbé azonosult, hanem effektív kö-
zönség is — hagyományos olvasási kultúrájánál fogva ha-
mar belenő a polgári irodalom olvasóközönségének szere-
pébe. 

A magyar paraszti olvasási kultúra rendkívül alacsony 
szintje azonban lehetetlenné teszi, hogy „a nép nevében" 
megszólaló költő egyben a nép nek is szóljon. (A paraszti 
olvasáskultúrára vonatkozó újabb vizsgálatok tükrében erő-
sen idealizáltnak látszik az a kép, amelyet Arany fest Petőfi-
nek egy esetleg létrehozandó népújság lehetséges olvasókö-
zönségéről.)9 

Az, hogy a választott társadalmi réteg nem zárkózhatott 
fel olvasóközönségként az irodalom tömegbázisául, bizony-
talanságot szült a költőkben (fokozhatták ezt olyan esetek, 
mint Petőfi, Arany választási kudarca). E bizonytalanság-
nak közvetlenül is megmutatkoztak világképi implikációi 
(még Petőfi is metafizikai feltételhez, a történelem a priori 

9 A múlt század közepének, második felének paraszti olvasási 
kultúrájával kapcsolatos kutatásokat ld. Kovács 1. Gábor: A magyar 
kalendárium főbb típusai. Történelmi Szemle 1980/1. 150—163.; rész-
letesebben : Egy archaikus kommunikációs intézmény működése és vál-
tozásai Magyarországon ( A magyar kalendáriumok történet-szocioló-
giai vizsgálata) Kandidátusi értekezés (Kézirat), Bp. 1985. 

Arany véleményét ld. Petőfinek írott levelében (Szalonta, 1848. 
augusztus 12.). AJÖM XV. 2 2 1 - 2 2 4 . 
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célszerűségéhez köti „az átalános boldogság kora" bekövet-
keztének lehetőségét, vö. Világosságot!). Ugyanakkor az 
irodalom közvetlen társadalmi hatékonyságának bizonyta-
lansága arra késztette az irányzat költőit, hogy olyan közeg-
ben is aktivizálják magukat, amelyben a preferált társadalmi 
csoport — a „nép" — minden kétséget kizáróan tömegbá-
zisként van jelen, vagyis meggyőző az önzetlen elkötelezett-
ség érteimességére vonatkozó visszajelzés. így lesz Arany, 
Lévay, Szász Károly minisztériumi fogalmazó a szabadság-
harc idején, Petőfi, Vajda és ismét csak Szász a szabadság-
harc katonája. 

Létrejött ezzel a költő kettős kötöttsége — ámbár a két 
pólus között egyelőre nincs eszmei feszültség, hiszen mind-
kettő ugyanannak a szabad választásnak az eredménye. Ez 
az egység úgy jelenik meg költőink tudatában, mint a szavak 
és tettek egysége, és jól harmonizál ama szélesebb értelemben 
vett egységgel, amely a népiesség világképének alapjául szol-
gál — ti. a költő és a világ identitásának élményével.10 

1.2. Az önkényuralom kora: a kétféle kötöttség disszonanciája 

1849-től kezdve lehetetlenné vált, hogy költőink, eszmei 
szabadságukkal élve, egymással összhangban válasszanak 
költői irányt és professzionális tevékenységet. Ami az utób-
bit illeti, a hivatásból hivatal lett ; lényegében csak a megélhe-
tést szolgálta, s még szerencsésnek mondhatta magát az, akit 
az önkényuralmi rendszer elfogadott szakértelmiséginek.11 

A tanári, papi pályákra visszahúzódó költőket megérinti 
az elidegenedés szele — szakértelmiségi tevékenységüket töb-

10 Vö. Tamás Attila: Költői világképek fejlődése Arany Jánostól 
József Attiláig. ItF 46. Bp. 1964. 1 8 - 19., 86. 

11 Jellemző ebből a szempontból Arany megalázó önigazoló jelen-
tése a Cs. Kir. Tanhatósághoz. AJÖM XIII. (Szerk. Keresztury 
Dezső, sajtó alá rend. Danielisz Endre, Törös László, Gergely Pál) 
Bp. 1966. 1 0 2 - 1 0 3 . 
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bé-kevésbé kényszerből, elhivatottság nélkül végzik. Tompa 
már 1852 februárjában így válaszol Arany egy (elveszett) le-
velére : „Tréfán kívül igen megszomorított leveled ; ilyen ha-
mar meguntad sőt megutáltad a professorságot ?"12 Szász 
Károly gyökértelenül sodródik egyik helyről a másikra, 
egyik állásból a másikba; Lévay ugyan megpróbálja, hogy 
foglalkozása is, hivatása is az irodalomhoz kösse (ez, sajátos 
úton, csak Gyulainak fog sikerülni), rövid pesti tartózkodás 
után azonban kiábrándul az elvtelen zsurnaliszta-világból, 
és követi pályatársait — Miskolcra megy tanárnak. Tanár-
ként viszont az önkényuralmi rendszer tanügyi reformja 
szorongatja — „Már ekkor aztán nem tudom micsoda 
mesterségre vessem fejemet" — fakad ki Arany Jánosnak, s 
ugyanebben a levelében pontosan jellemzi a kettős kötöttség 
önkényuralom-korabeli viszonyait: „Mi az oka, hogy oly 
ritkán látom költeményeidet a lapokban? Csak nem tesz 
veled a prófessori hivatal oly istentelenül mint velem, hogy 
testemet jó vérben tartja, lelkemből pedig kiszívja az élete-
rőt?"13 

Ha szakértelmiségi tevékenységük megválasztásában kor-
látok között mozogtak, költői szabadságukat elvileg megő-
rizték, „szabadon maradhattak hűek önmagukhoz", szaba-
don választhattak a kínálkozó társadalmi megbízatások kö-
zött. Csakhogy 1848-49-ből azt a tanulságot vonták le, 
hogy épp az ilyen választás a legveszedelmesebb lépés, hiszen 
óhatatlanul valamelyik társadalmi részérdek erősödését segíti 
a többi rovására, ez viszont a nemzet létére nézve veszedel-
mes. Ebben a légkörben fölerősödött Arany (már 1847-ben 
vallott) nemzeti költészet-koncepciójának aktualitása, amely 
végső soron mind a népiességet, mind a polgári törekvéseket 

12 Tompa Mihály levele Arany Jánosnak, Hanva 1852. február 2. 
AJÖM XVI. (Szerk. Keresztury Dezső, sajtó alá rend. Sáfrán Györ-
gyi, Bisztray Gyula, Sándor István) Bp. 1982. 23. 

13 Lévay József levele Arany Jánosnak, Miskolc 1853. május 19. 
AJÖM XVI. 217. 
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(sőt, eredeti formájában a nemesség hagyományos szerepét 
is) az egységes nemzeti költészet kereteibe kívánta beillesz-
teni. Arany maga maradt azonban az egyetlen, akinek kezé-
ben e koncepció nem a nemzetitől idegen elemek kirekesz-
tésére, hanem ezek integrálására szolgált ;14 a népies-nemzeti 
irány kisebb költőinek 50-es évekbeli költészete már arról 
tanúskodik, hogy nagyobb figyelmet szenteltek annak kiszo-
rítására, ami szoros értelemben nem nemzeti, mint a legkü-
lönbözőbb esztétikai és ideológiai hatások áthasonítására. 

Mindenesetre: ami az 50-es években bekerül a népies-
nemzeti irány költőinek verseibe, egyelőre őszinte — legföl-
jebb szűkös életanyagot, túleszményített költői stílust ered-
ményez, a művészi őszinteség csorbulásának, a nemzeti 
irodalom-koncepció kisajátításának komolyabb jelei a 60-as 
évtizedben jelentkeznek — ez azonban már költőink kettős 
társadalmi kötöttségének újabb fázisával van összefüggés-
ben. 

1.3. A kiegyezés után: a professzionális oldal előtérbe kerü-
lése 

Az 1860-as évek elejétől kezdve — s még inkább 1867 
után — az irodalom szempontjából meghatározó volt az a 
folyamat, hogy a politikai élet pályáira térő polgárosodó 
nemesi rétegek lassan hátat fordítottak az irodalomnak mint 
olyan pótterületnek, amely fölöslegessé vált számukra.15 Köl-
tőink ellentmondásos helyzetbe kerültek : ha — korábbi am-
bícióiknak megfelelően — nem csupán szavakkal, de tettek-
kel is a kibontakozó fejlődés szolgálatába akartak állni, ezt 
csak szakértelmiségiként tehették, akinek pozíciója — a 

14 Vő. Németh G. Béla: A szigorú nemzeti költő. In: Századutóról— 
századelőről. Bp. 1985. 6 9 - 7 8 . 

15 Vö. Németh G. Béla : A magyar irodalomkritikai gondolkodás a 
pozitivizmus korában. Bp. 1981. 36—37. 
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kapitalizálódás sajátos magyar útjának megfelelően — ha-
talmi pozíciót is jelentett. Aktív szakértelmiségiekké tehát 
csak akkor válhattak, ha elfogadták a kiegyezés ideológiai 
bázisát. Ebben az értelemben egészíthetjük ki Arany László 
elhíresült szavait — „A költőnek, ha ellenök (ti. a kiegyezés 
és az ehhez hasonló kompromisszumok ellen) izgatni jobb 
belátása tiltja, hallgatnia kell, mert dicsőítésökre egy húr 
sem pendül meg szívében"16 — ; e „jobb belátás" alighanem 
annak belátása, hogy az „országépítő" hivatalnoki-szakér-
telmiségi tevékenység veszélybe kerül, ha valaki — elviekben 
független költőként — szembefordul saját hivatala ideológiai 
alapjaival. E belátás azonban megpecsételte a hivatalnok-
jelmez mögött rejtőző független művész-értelmiségi sorsát. 
Ha valaki nem úgy oldotta fel a kettős kötöttségből adódó 
feszültséget, mint a két Arany (hogy ti. költőként elhallga-
tott), költészete óhatatlanul alárendelődött gyakorlati tevé-
kenységének, propagandisztikus lényegűvé vált. A költészet 
és a tettek összehangolásának szándéka — anélkül, hogy az 
irányzat költői észrevették volna — oda vezette őket, hogy 
költőként az egy évszázaddal korábbi magatartást öltötték 
magukra. Ismét egy apriorisztikusan elfogadott ideológia szó-
szólóivá váltak, feladták a költői pozíció még épp hogy csak 
megnyert elvi függetlenségét, ami pedig társadalmi téren a 
legnagyobb vívmány volt a 19. század költője számára. A 
költészet a verselgető nagyúri dilettánsokéhoz hasonlatos 
tevékenységgé vált kezükben. Tipikusnak tekinthetjük Sze-
mere Miklós példáját, akiről Komlós jegyzi meg, hogy köl-
tészete „egészében nem tisztul egy műkedvelősködő tehet-
séges ember rögtönzéseinek színvonala fölé"; „Mindig fon-
tosabbnak érezte a politikát és az élet örömeit, . . . mint 
élményeinek művészi kifejezését".17 A következő nemzedék 
mindjárt ebből a pozícióból indul el költői pályáján; Bárd 

10 A magyar politikai költészetről. Budapesti Szemle 1874. I. köt. 
VII. sz. 101. 

17 A magyar költészet Petőfitől Ady ig. Bp. 1959. 147. 
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Miklósnak, a verselgető katonatisztnek a költeményeit 
Rákosi Jenő fedezi fel 1902-ben; Kozma Andor a Bors-
szem Jankó újságírója és vezércikk-költője; Vargha Gyula 
Dalok című kötetéről némi eufémizmussal írja a Budapesti 
Szemle kritikusa, hogy „nem tudjuk, mily lábon áll ő múzsá-
jával. Kedvtelés, időtöltés, ifjúi ábránd vonja-e hozzá, vagy 
mély és állandó szenvedély."18 

A költői pozíció önállóságvesztésének megvoltak a maga 
esztétikai következményei. Ugyanis a forradalom, a szabad-
ságharc idején a költők tetteit vezérlő eszme több volt, mint 
eszme : érzület, hangulat, magatartásforma, vágyak, illúziók, 
előítéletek tömege. Röviden: a választott eszmével kapcso-
latos pszichikus viszonyok a költő egész személyiségét átha-
tották, s a költő előtt az egész világ e tudati-pszichés tartalom 
által transzformáitan jelent meg. Ez lehetővé tette számára, 
hogy műveiben az egész világról beszámoljon, tudniillik arról 
a világról, amely az egységes tudattörténéssé szervezett, egy-
séges modalitástól áthatott személyiség tükrében megjelent. 

A józan belátással és önfegyelemmel elfogadott kiegyezé-
ses eszme azonban már csakugyan nem több eszménél ; még 
ha lehetett is sajátos magatartásformát kialakítani hozzá, a 
hangulatokat, vágyakat, az illúziókat, spontán előítéleteket 
e jól szabályozott eszme nem tudta hatáskörébe vonni. Köl-
tőnk megtehette, hogy személyiségének e szabályozhatatlan 
szféráját elhallgassa, kelthetett olyan látszatot, hogy az eszme 
egész személyiségét áthatotta, egyet azonban biztosan nem 
tehetett: nem vethette alá a világot ezen érzület ellenállha-
tatlan transzformáló erejének ; a számításból kipótolt szemé-
lyiség nem képes a maga képére átrajzolni a világot — hogy 
ismét Arany Lászlóval szóljunk, a költészet nem az egziten-
ciák tudománya. 

Ezért nincs önálló költői világképe a népies-nemzeti irány 
költészetének; végső soron ezért preferálja — Arany Irá-

1 8 -z- : Dalok. Vargha Gyula. Buda-Pest. Franklin társulat 1881. 
Budapesti Szemle 1882. XXIX. köt. LXIII. sz. 491. 
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nyokbzVi útmutatása ellenére — a dalt, mint olyan műfajt , 
amely leginkább alkalmas a világképi redukcióra; vagy ha 
mégis belebocsátkozik világképi reflexiókba, ezért tér vissza 
oly nagy előszeretettel a megelőző korszak világképi megol-
dásaihoz. Ez az utóbbi út volt a legkilátástalanabb zsák-
utca: egész választásukat, eszmeiségüket, magatartásukat a 
pozitivista tényszerűség, józanság, kritikai szellem határozat 
meg, ám ez a szemlélet nem hatotta át egész személyiségüket 
— tehát képtelenek voltak szuverén költői világkép létreho-
zására, így a megelőző korszak világképi megoldásaihoz vol-
tak kénytelenek folyamodni — ezeket viszont kedvelt poziti-
vizmusuk zúzta szét (gondoljunk elsősorban a célszerű tör-
ténelem problematikájára). Végső soron nem tudták hát, 
hányadán állnak a modern kor szellemével.19 Talán ezzel 
magyarázható, hogy a „positiv" jelzőt akkor használták, ha 
az új eszmeiség számukra kedvező konzekvenciáiról beszél-
tek, míg a kedvezőtlen konzekvenciák számára fenntartották 
a „materialista" jelzőt, és hallatlan erejű támadásokat indí-
tottak ellenük.20 Mai szemlélő számára különös, hogy a két, 
egymással rokon irányzat között hogyan láthatott ilyen éles 
ellentétet a múlt század második felének gondolkodója, 
művésze. Gondolkodásukban az eszmény segítségével próbál-
ták a „materializmus" konzekvenciáit elhárítani - ellent-
mondó világképi próbálkozásaik poétikai következménye 
lett az eszményítő realizmus. E poétikai elv zavarát végső 
soron az okozta, hogy követőinek körében teljes bizonytalan-
ság uralkodott az eszmény ontológiai státusát, megismerésének 
módját illetően. 

18 Olyasmiről van szó itt, mint amit Németh G . Béla a századkö-
zép polgári lírájával kapcsolatban említ: „tudattörténeti meghatáro-
zója az a kettősség, hogy az értelmiség gondolkodásában nem tudta 
keresztüllépni a pozitivizmus határait, de szívével kivágyódott belőle." 
Létharc és nemzetiség. Bp. 1976. 83. 

20 Lásd pl. Greguss Ágost : A materializmus hatásairól (Akadémiai 
székfoglaló beszéd). Pest 1859. 
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2. Ideál és reál 

2.1. Ideál és reál — objektív és szubjektív: elméleti kísérletek 

A 19. század gondolkodástörténeti eredményei lényegében 
megsemmisítő csapást mértek minden hagyományos gond-
viseléselvű világképre. Az egész európai kultúrában éreztette 
azonban hatását valamilyen eszmény szüksége, hiszen (mint 
N. Hartmann írja) az ember nem tud a világ értelmetlensé-
gének tudatában élni.21 E szükség arra késztette a 19. századi 
gondolkodást, hogy valamennyit mégis megőrizzen a gond-
viseléshitből — hiszen képtelen volt beérni annyival, hogy az 
objektíve értelmetlen világnak az ember adhat — csupán 
rész szerint való, a nagy egészet nem érintő — értelmet. A 
romantikus művészet a szubjektum mélyén vélte megtalálni 
az elveszett eszményi helyett az újat; s ha az ember és a világ 
közt a mikrokozmosz és a makrokozmosz egymást tükröző 
viszonya áll fenn, akkor e (szubjektum mélyén rejlő) ideali-
tásnak titokzatos módon jelen kell lennie az emberen kívüli 
világban is. A század második felében eluralkodó „pozitív 
szellem" azonban e romantikus szubjektivizmust is kikezdte. 
A nyugat-európai költészetben e konfúzió először az idealitás 
tartalmi kiüresedéséhez vezetett ; Baudelaire és a szimbolisták 
azonban újra a romantikusok szubjektív ideálélményéhez 
közeledtek — úgy látták, hogy az eszményi a szubjektum 
mélyrétegeinek közvetítésével érhető el. Újításuk abban 
volt, hogy ilyetén élményüket nem a romantika ezoterikus, 
eruptív nyelvén szólaltatták meg, hanem — a „pozitív ko r " 
emberének valóságigényéhez alkalmazkodva — a lehető leg-
tökéletesebbre csiszolt, a lehető legpontosabb szavakból ap-
rólékos munkával kialakított alkotás segítségéve], amely rá-
adásul nem a külső és a belső világ kongruenciájából, hanem 

21 Nicolai Hartmann: Esztétika (ford. Bonyhai Gábor). Bp. 1977. 
627. 
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a tapasztalati világ hanyatlásának és az eszményhez emel-
kedni képes belső világnak az inkongruenciájából indult ki.22 

Ezt az új szubjektivizmust Franciaországban is erős bírá-
lat érte, s nem is a pozitivizmus, hanem a konzervatív (nagy-
jából platonikus ideafelfogást hirdető) kritika részéről. Ez 
ugyanis szeretett volna olyan irodalmat látni, amely hisz az 
objektív, ésszerű gyakorlattal elérhető eszmények létezésé-
ben, és a polgári társadalmat e gyakorlat letéteményesének 
tekinti. Ezért, bár elismerte az új költői irány képviselőinek 
tehetségét, elutasította művészetüket, mert az egyénit, a 
szubjektívet tették uralkodóvá a kollektív, objektív eszmé-
nyek helyett. (Ma már nem nehéz észrevenni, hogy a szub-
jektivizmus bírálata maszk volt csupán; a konzervatív kri-
tika nagyon pontosan érzékelte, milyen — társadalmilag is 
releváns — valóságkép bontakozik ki az ú j költészet szubjek-
tivizmusa mögött, azonban jó oka volt arra, hogy e valóság-
képet ne csak elutasítsa, de el is hallgassa.) 

Az eszményi ontológiai státusával, művészi megjeleníthe-
tőségével kapcsolatban Magyarországon Erdélyi János 
hangoztatott először újszerű nézeteket. Ismeretes, hogy az 
Egyéni és eszményi című tanulmányában (1847) a klassziciz-
mus eszményítő esztétikájával szemben az egyénítésnek ad 
elsőbbséget; ha valami „egyénileg van felfogva — mondja 
— , egyszersmind jellemzetesnek, valódinak, életrevalónak 
hisszük, mert az élet más forma alatt nem jelenhetik meg, 
mint egyénileg".23 Nem nehéz észrevenni, hogy ez a kon-
cepció (bár nyíltan nem fordul szembe az eszmény objektív 
létével) az eszményit mint a művészi ábrázolás tárgyát telje-

22 Vö. H u g ó Friedrich : Die Struktur der modernen Lyrik. Ham-
burg—München 1967. 30—39. A kongruencia problémájával kap-
csolatban Id. К. E. Gilbert—H. Kuhn: Az esztétika története (ford. 
Nyilas Vera és Székely Andorné). Bp. 1966. 10., 275., 2 8 4 - 2 8 5 . , 288., 
346. 

23 Eredeti esztétikai írások. In: Filozófiai és esztétikai írások. Bp. 
1981. 581. 
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sen kiiktatja, a művészet célját a „nem ideális valódiság", a 
„jellemzetes", az „igazság" ábrázolásában látja. 

Ebben a felfogásban a szubjektivitás mint a „valódi" 
egyetlen adekvát és az ember számára lehetséges közelítése-
ként szerepel. (Vö. „Az egyéniség védelme az ismereten alap-
szik, vagy is a képzelő erőhöz még egy más erőt társítunk, 
az ismerőt"; „Felhozták Fichte ellen, hogy meg akará sem-
misíteni, eltagadni a körülöttünk levő világot: nem igaz; 
hanem állította: amikép veszünk észre valódiságot (realitas) 
saját lelkünkben, csak olvkép lehet tudomásunk kívülöttünk 
eső valódiságról is".24) 

Egészen másként ítéli meg a szubjektivizmust néhány év-
vel később; a nemzeti irodalom védelmezőjeként értetlenül 
áll a lírai szubjektivizmus újabb jelenségei előtt, egy kalap 
alá véve Vajdát és Lisznyait.25 Ezt szemlátomást azért teszi, 
mert az irodalom célját immár az objektív eszmény győzel-
mének ábrázolásában látja, márpedig a „lélektani" igazság 
sokszor azt sugallja a költőnek, hogy az eszmény nem győ-
zedelmeskedik, esetleg nem is létezik. Erdélyi inkább a „lé-
lektani igazság" érvényét szűkíti le, nehogy a valóság tükrö-
ződésének kelljen tekintenie a lélekben támadó „sötétkedő 
állapot"-ot. „Ha tudjuk is lélektanilag — mondja - , hogy 
ama sötétkedő állapot nem esik a szellem körén kívül, elég-
nek tartsuk-e azt, hogy ezen igazság lélektani, arra, hogy 
művészeti igazsággá emeljük? . . . Mert ha van is szerepe 
mindennek, a mi lélektani, a költészetben, de e szerep hó-
dolattal rendeztessék a végső kibékülés, kiengesztelődés alá. 
Eszköz legyen, ne czél".26 

Hegel szerint minden negatívum legyőzetik a jó által, alá-
rendelődik a jónak; Erdélyi szerint a rossz „tapodtass^ el, 
mint a sárkány Szent György által". A „van"-ból „kell" 

24 I. m. és Filozófiai tanári jegyzetek. I. m. 402. 
25 Vö. A magyar lyra, 1859. In: Tanulmányok. Bp. 1890. 75. 
26 Arany János. In: Pályák és pálmák. Bp. 1887. 406. 
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lett — csakhogy ez a „kell" nem azt jelenti, hogy az eszmé-
nyit az embernek kell győzelemre vinnie a világban, hanem 
azt, hogy az embernek föl kell ismernie : az eszményi objek-
tíve mindig győzedelmeskedik, mert a világ a priori teleolo-
gikus. Úgy tekinti tehát, hogy az a mű, amely nem az esz-
ményi győzelmét hirdeti, egyszerűen nem a valóságot ábrá-
zolja; a csüggedés, a negatívum ábrázolásánál a műnek 
„nem lehet, nem szabad megállapodni. Mintha fenn ma-
radna, mikor fölvettetett, a kő; holott le kell szállnia."27 A 
nyíltan konzervatív eszményítés (pl. Salamon Ferenc) ezen 
az úton haladt tovább. 

A hegeli értelemben apriorisztikusan teleologikus világ-
kép hanyatlására reagált Gyulai is, s ő is a teleologikus világ-
kép átmentésével, mégis, e verzió jellegzetesen a század má-
sodik feléé; empirikus alkatú, nem egy isteni terv kinyilat-
koztatására, hanem természettudományos és történeti té-
nyekre alapoz. Ha Erdélyi úgy látja, hogy a világban objek-
tíve az eszményi, a célszerűség uralkodik — „a fejlődés a 
világ örök metafizikai szerkezetének következménye" — 
„Gyulainál a történelem nem szükségképpeni fejlődés, de az 
ember azzá teheti",28 Gyulai felfogása éppen ezért azt is 
inkább lehetővé teszi, hogy a negatív erők uralmának sej-
telme kifejezésre jusson (mint ezt néhány verse tanúsítja, lásd 
Szeress, édes Marim, Igazság és Hamisság).29 

27 / . m. 407. 
28 Dávidházi Péter: Gyulai Pál történelemszemlélete. ItK 1972. 

581., 584. 
29 A z utóbbi verssel kapcsolatban jegyi meg Gyulai verseinek egyik 

kritikusa: „az Igazság és Hamisság czímű allegóriát . . . érdekessé a 
költő morálja teszi, mely szerint a Hamisság nyomorékká tévén az 
Igazságot, azóta így járják a világot. Tudjuk, hogy a népmese további 
folyamatában — a mint az a népmese moráljából szükségképpen 
következik — az Igazság fényesen diadalmaskodik, a Hazugság pedig 
érdeme szerint bűnhődik. Vájjon a két ellentétes morál közül melyik 
az igaz? Ez az, a mire nem tudnak felelni a bölcsek." Baráth Ferencz: 
Gyulai Pál költeményei. Bp. 1895. 194. 
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2.2. Ideál és reál — illúzió és valóság: a népies-nemzeti költé-
szet útjai 

Mit kezdjen egy költőnemzedék, amely súlyosan megfize-
tett azért, hogy saját érzésvilágát összetévesztette a valóságos 
világgal, amelynek rossz a lelkiismerete, mert naivan azt 
hitte, hogy még az isten is a magyarok győzelmét tartja leg-
főbb gondjának? Ez a nemzedék gyanakodni kezd: ezután 
a szubjektum valamennyi ábrándképe mögül „rávicsorog a 
való sceletonja". Le kell számolnia az ábrándokkal, illúziók-
kal. S hiába próbálja a költészet új lehetőségeit szembesze-
gezni e leszámolás kényszerével, ha végül a tevékenysége 
centrumába kerülő hivatalnoki-szakértelmiségi pozíció a 
valóság minuciózus tiszteletben tartását követeli meg tőle. 
De hova legyen a költészet az átélt, élmények által transzfor-
mált világ szuggesztiója nélkül? Ennek az ellentmondásnak 
az irányzat valamennyi költője nekifeszült. 

Volt olyan kísérlet, amely a látomás alapját — a külső és 
a belső világ kongruenciáját — megpróbálta visszaállítani 
jogaiba, azzal a „reál"-nak tett engedménnyel, hogy ezt a 
kongruenciát immár nem a lélek mikrokozmoszának és a 
világ makrokozmoszának metafizikai egylényegűségéből ere-
deztette, hanem a beállítódás lélektani jelenségéből. A képek, 
amelyeket az adott lelkiállapotban a költő teremt vagy emlé-
kezetéből előhív, csupán arról árulkodnak, hogyan működik 
az emberi lélek, az emberi képzelet a valóság szorításában, 
de magukat a képeket nem tekinti közvetlenül valóságosak-
nak, vagy, mondjuk úgy, hogy jelzi a hozzárendelés aktusát, 
valóság és kép szubjektív közvetítettségét (Arany János: 
Ősszel, Tompa: Alföldi képek, Gyulai: Emlékszel-é. . . 
stb.). 

Voltak aztán többen, akik — bízva a népköltészeti alko-
tásmód hitelességében — megpróbálkoztak az új élmény 
diktálta képek objektiválásával; „Se ég, se föld nem az, a mi 
hajdan" — mondja Elborulás című versében Lévay. Ennek 
az eljárásnak az volt a nagy nehézsége, hogy költőink éppen 

3« 
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a külső és a belső világ közvetlen megfeleltethetőségének él-
ményét veszítették el, márpedig a népdal, szóljon akármilyen 
veszteségről, mindig belül marad e kongruencia biztonságot 
adó körén. A korszerűtlenné vált naivitás veszélyét elkerü-
lendő, mindent elkövettek tehát, hogy jelezzék : maguk sem 
veszik komolyan látomásszerű megnyilvánulásaikat. A vers 
lírai helyzetét túlstilizálták, a látomásos elemeket hangsú-
lyozottan idézőjelesnek szánták. Azzal azonban, hogy ilyen 
mereven szembeállították a képzeteket mint valótlanságokat 
a valósággal, azt is lehetetlenné tették saját maguk szá-
mára, hogy a szubjektum eszményalkotó, célkitűző képes-
ségét a valóságból eredeztessék. Valótlannak bizonyult a világ 
antropomorfizálása - dezantropomorfizálták hát az embert 
is. S minthogy nem tudták az ember eszményalkotó képes-
ségét elhelyezni a világban, kényszerűségből visszahátráltak 
a konvencionális vallásosság intézményesen biztosított bás-
tyái mögé. 

Nagyon világosan mutatja az eszményi ilyen kiszorulását 
a világból Arany János egyik szerkesztői megjegyzése, ame-
lyet Mentovich materialista szellemű, aranykor-illúziókat 
bíráló cikkéhez fűzött. Arany abban különbözik költőtár-
saitól — és ez fényt vet mind az 50-es évekbeli lírájának 
problematikájára, mind olyan versekre, mint a Honnan és 
hová? — , hogy nem próbálja meg mégis konkrétan kijelölni 
az eszményi helyét a világban, ahonnan a kor felfogása sze-
rint kiszorult. Csupán azt jelzi, hogy az emberi lény egyik 
elementáris lélektani sajátossága az eszményei iránti szük-
séglet, vagyis az ember létének nem csupán a külső, de a 
belső valóságban is feltételei vannak: 

„ N e m pusztán a képzelet ártalmas kinövéséül rovandó meg az őskor 
ez idealizált képe. Az emberi nemzet szükségét érzi, s talán érezni 
fogja mindig, egy olyan eszményi világnak, hol a természet viszonyai 
kedvezőbbek, az emberek jobbak, az élet csupa öröm, csupa tökély, 
ellentétben a jelen idők fáradalmaival, szenvedéseivel, bűneivel; s ezt 
a világot hova helyezze, mint vagy a ködös múltba, vagy a még ködö-
sebb halál utáni jövőbe. Kell lenni eszményi példány világnak, hová 
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meneküljön képzeletben, melynek dicssugarai tettekre lelkesítsék; ez 
az ember ideális természetéből foly. A leghiggadtabb fők, egy vagy 
más alakban, nem menekülhettek valamely költött ideális kör befo-
lyása alól, sőt a legvastagabb materialisták azon veszik észre, hogy 
egy vagy más úton belé jutottak."30 

Arany pályatársai végül is nem voltak ilyen óvatosak az 
eszmény kérdésében. Végső soron igazuk is volt annyiban, 
hogy éppen elég — politikai-ideológiai — számítás volt már 
költészetük mögött, hogy újabb, ezúttal világképi megfon-
tolásokba bocsátkozzanak. így hát megsiratták az 1849 előtti 
kollektív és egyéni eszményeiket — az illúzió és a valóság 
merev szembeállításának igen gazdag repertoárját teremtve 
meg (álom és ébrenlét, mámor és józanság, gyermeki naivi-
tás és felnőtt bölcsesség, emlékezés és a jelen illúziótlan tudo-
másulvétele, képzelet és tapasztalat) —, és ezen az úton elju-
tottak oda, hogy a költészet hatáskörét a prózai valóság 
múló megszépítésére korlátozzák. Nem volt ez számukra 
egészen veszélytelen út, hiszen a kilátástalansághoz, a pesz-
szimizmushoz, a bénító eszménytelenséghez vitte közel őket. 
Az önkényuralom korában azonban ez még nem okozott 
zavart: a hanyatlást kifejező verset (szóljon akár a legegyé-
nibb élményről) — mindig lehetett politikailag aktualizálni, 
így viszont az értékvesztés nem hanyatlásnak, hanem áldo-
zathozatalnak minősült, ami egyszer majd meghozza gyü-
mölcsét. így az értékvesztést sugalló vers közvetlenül támo-
gathatta a világrend stabilitását. 

A kiegyezés felé meginduló országban azonban ez a hely-
zet megváltozott. Költőink több-kevesebb okkal úgy érez-
ték, hogy az áldozatoknak immár be kell érniük, a nemzet 
felszálló ágba került. Az értékvesztést kifejező vers tehát 
(ismét csak függetlenül attól, hogy egyéni élményt fejezett-e 
ki) nemhogy nem igazolta ezt az emelkedést, de egyenesen 
defetistának látszott — hiszen változatlan maradt az a 

30 AJÖM XII. (Szerk. Keresztury Dezső, sajtó alá rend. Németh 
G. Béla) Bp. 1963. 3 1 1 - 3 1 2 . 
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„hagyomány", amely minden verset lefordít politikai ten-
denciákra is. A költészet átpolitizáltsága lehetetlenné tette, 
hogy valaki egyszerre bízzon is a nemzet emelkedésében, 
meg azt is érzékeltesse, hogy személy szerint vesztesnek érzi 
magát az emberi létezésben (uram bocsá' a kapitalizálódás 
felé haladó társadalomban). 

Aki nem vállalta e defetizmus ódiumát, az vagy hallgatott 
(mert egyéni élménye mégiscsak a hanyatlás volt), vagy hátat 
fordított illúzió és valóság gyötrelmes ellentmondásainak, 
és az eszményit, kritikátlanul, ismét objektívnak kiáltotta ki, 
ódai hangon dicsőítve, a világképi alapokat pátosszal helyet-
tesítve. Az eszményítő realizmus tehát soha nem vált költői 
gyakorlattá: aki „realista" volt, elvesztette az eszményeket, 
aki viszont ragaszkodott eszményeihez, eltávolodott a kor 
valóságkonszenzusától. A két szélsőség között nem volt 
mód semmiféle átmenetre; a kor légköri viszonyai közt 
Arany sárkánya vagy elveszett a felhők közt, vagy a tócsába 
zuhant. 

3. Túl az eszményítő realizmuson 

Anélkül, hogy az illúzió és a valóság merev szembeállításá-
nak, a transzcendens értékek kritikátlan rehabilitálásának 
változatait részletesebben elemeznénk, vessünk néhány pil-
lantást az eszményítő realizmus meghaladásának kísérle-
teire. 

E kísérletek gyakran éppen a hanyatlás élményéből indul-
nak ki. Az eszmény illúzióvá foszlása szinte kikerülhetet-
lenné tette, hogy költőink a lefelé mozgás, a hanyatlás, az 
alászállás élményéről számoljanak be verseikben, hogy élmé-
nyüket deszcendens — negatív irányú érték- és/vagy idő-
szembesítő — versstruktúrában rögzítsék.31 Ez a pesszimiz-

31 Lényegében Szegedy-Maszák Mihály — Arany János 50-es 
évekbeli kírájával kapcsolatban tett — megállapítását tekintjük érvé-
nyesnek ezzel az irányzat többi költőjére is (A lejtőn című versben, 
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mus azonban nemcsak ideológiai céljaikkal, de választott 
magatartásukkal is ellentétes volt, amelyben a sztoicizmus 
játszotta a legnagyobb szerepet.32 

3.1. Arany János 

A deszcendens versstruktúra legjelentősebb példái Arany 
50-es évekbeli lírájából valók (Reményem, Letészem a lan-
tot, A gyermek és szivárvány, Mint egy alélt vándor..., A 
lejtön) ; Arany több-kevesebb sikerrel megpróbálta a hanyat-
lás élményével a sztoikus morál tartását szembeállítani 
(Évek, ti még jövendő évek, Visszatekintés), igazi megoldási 
kísérletei azonban az „illúzió" valóságértékének rehabilitá-
lása felé mutatnak. 

Aranynak ezt az útkeresését az 50-es években egyetlen 
verse, a Dante jelzi (1852): 

E mélység fölött az értelem mér-ónja 
Mint könnyű pehelyszál, fönnakad, föllebben: 
De a lélek érzi, hogy az örvény vonja, 
S a gondolat elvész csodás sejtelemben. 

Évezred hanyatlik, évezred kel újra, 
Míg egy földi álom e világba téved. 
Hogy a hitlen ember imádni tanulja 
A köd oszlopában rejlő Istenséget. 

A döntő különbség a kor istenes-vallásos költészetéhez ké-
pest itt az, hogy az idealitás rejtély, ahová csak az „álom", 

úgymond, „Arany a lefelé mozgás archetipikus szimbólumát hasz-
nálja fel. A lefelé mozgás az 50-es évek verseiben — egészen Az örök 
zsidó ig — egyik uralkodó motívum" — Az átlényegitett dal. In: Az 
el nem ért bizonyosság. Elemzések Arany lírájának első szakaszából. 
Szerk. Németh G. Béla. Bp. 1972. 295.) 

32 Vő. Németh G. Béla: Létharc és nemzetiség, Bp. 1976. 68. 
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a „sejtelem" hatolhat be; valami olyannal próbálkozik itt 
Arany, amit — éppen ezekben az években — Erdélyi fogal-
mazott meg Fichtével kapcsolatban: „Azonban a tudomány-
nak semmi közi a léttel, ugyanezért a bölcsészet tünetek tudo-
mánya; az alapot, az ősiétet meg nem hatja elménk, s ide 
csak közvetlen érzéssel jutni el".33 

Sőtér szerint „a Dante kínálta élmény ellentétes Arany 
egész költészetének alapélményével".34 Ha a szorosan 
(már-már a „kozmopolita költészet" értelmében) vett „embe-
riségi költészet" példájának látjuk a verset, akkor alighanem 
így áll a dolog. Ám ha az idealitás és a valóság, az idealitás 
és a szubjektum viszonya felől közelítjük, azt tapasztaljuk, 
hogy Arany 60-as évek elején írott versei a Dante érdekes 
folytatásainak bizonyulnak. 

Arany ugyan nem azért ragaszkodik a (vallásinál általá-
nosabb értelemben) hithez, mert az eszmények valósá-
gos voltáról — például a Daniéban jelzett intuitív módon 
— meggyőződött, hanem azért, mert „gyalázat volna kétel-
kednem — / Kelő nagyságodban és dicsőségedben" (ti. a 
hazáéban), ahogyan már az Alom-való ban fogalmazott. 
Azonban azt is tudja — s itt kerül közel a Dante-xers proble-
matikájához — , hogy e morális imperatívusz kevés ahhoz, 
hogy a hitet tömegek tegyék magukévá. A Széchenyi-emlék-
vers sokatmondó sorai ( „ . . . bátorító Machbeth-jóslatával 
/ Kimondá: »a magyar lesz« — hogy legyetú") nemcsak 
arról tanúskodnak, hogy Arany szerint a világ célszerűsége 
ugyan fikció, ám emberi cselekvés útján valósággá tehető, 
de arról is, hogy a hit széles körű elterjesztésének az a felté-
tele, hogy a tömegek valóságosnak képzeljék a benne meg-
jelenő eszményt. Ezért azt a lehetőséget, hogy a remény, a 
hit valóságalapja intuitíve megragadható, megkísérli rögtön 
felhasználni a kollektív cselekvés pszichikus mozgatóinak 

33 I. m. 1981. 404. 
34 Nemzet és haladás. Bp. 1963. 195. 



A népies-nemzeti irány költői problémája 423 

erősítésében, mihelyt a történelmi helyzet ezt indokolttá teszi. 
Megszüntetve-megőrizve így rehabilitálja 1860 — 61-re a 
mandátumos költő szerepét. Az új vállalkozás reprezentatív 
darabja a Magányban. Ez a vers is hajlik a reformkori világ-
képi megoldások visszaidézésére („Az nem lehet hogy . . ."); 
a korszak tipikus élményét a riasztóan harsogó „végzet-
tengely" látomása idézi fel: az ember végzet diktálta útja a 
hanyatlás, de — s ez már Arany saját kiegészítése — az 
ember e végzettel szemben nem tehetetlen. A vers zárósza-
kasza mégsem e titáni, végzettel dacoló emberi küzdelmet 
jeleníti meg: e versszak a metafizikailag célszerű világ intuitív 
bizonyosságára apellál — az idő irreverzibilitásának törvé-
nyébe ( „ . . . vissza nem foly az időnek árja") ügyesen lopja 
bele a költő a történelmi célszerűség látszatát („Vásznunk 
dagad, hajónk előre megy!"). Arany óriásinak érzi a felelős-
séget, amely e bizakodó bizonyosság kimondásáért terheli; 
mert bár tudja, hogy amíg az idealitás valóságos voltát nem 
lehet feketén-fehéren megcáfolni, addig felelőtlenség ezt két-
ségbe vonni (vö. Honnan és hová?), mégis, 1861-ben arra 
esik a hangsúly, hogy „Még egy csalódás: annyi mint — 
halál" (1861). Ezek után nem csodálkozhatunk a Szerkesztői 
levél megsemmisítő öniróniáján („Vége az országgyűlésnek, 
/ Már nem kell több dikció: / Tudjuk már, hogy amért küz-
dénk, / Nem egyéb, csak fikció"). Az intuitív bizonyosságot 
a történelem valósága cáfolta meg. Ha nem is „halál", de 
költői elnémulás lesz e csalódás következménye. 

Mielőtt azonban idáig eljut a költő, még egy futó kísérle-
tet tesz a szubjektív valóságmegragadás érvényesítésére, a 
Vojtina ars poeticájában. Első pillantásra a szubjektumtól 
független, „égi" eszményről van itt szó, mégis, amikor Arany 
kifejti, mit ért eszményítésen, s amikor „eljátssza, ahogy 
eszményít",35 akkor világossá lesz, hogy ami itt „ideál"-ként 
megjelenik, nem más, mint az Erdélyi emlegette „közvetlen 

35 Barta János szavai, Arany János. Bp. 1953. 135. 
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érzés", az Arany leírta „csodás sejtelem" — a szubjektum 
által a szubjektum számára transzformált objektivitás: 

. . . felettünk nem hazud az ég, 
Bolttá simulva, melynek színe kék? 
A támadó nap burka nem hazud ? 
S fejünk felett, min jár, nem ál az út? 
A csillagok hullása nem csaló ? 

• Távol hegy, erdő kék szine való ? 
Szivárvány hídja nem csak tettetés? 

(Külön érdekes megfigyelni a szivárvány-motívumot, amely 
A gyermek és szivárvány — 1851 — óta él Aranyban mint 
szubjektivitás példája; akkor az illúzió valótlanságának kife-
jezésére használta, most a valóság számunkra való átalakítá-
sának rehabilitálására alkalmazza.) Költőtársaival szemben, 
akik a költészetbe menekülnek a valóság elől, Arany úgy 
tágítja ki a valóság fogalmát, hogy a szubjektíve átalakított 
képeket visszahelyezhesse a való világba. E művelet során 
egyrészt azt a hatást fokozza fel, amelyet a valóság érzé-
keinkben kelt — ennyiben módszere az impresszionizmust 
idézi —, másrészt azonban meg is haladja a felfokozott érzé-
kiségű látványt; a hasonlat, a metafora a szubjektumban fel-
táruló kapcsolatok kifejezőjévé válik — módszere ennyiben 
a szimbolizmus felé mutat: 

Büszkén a Gellért hordja bársonyát, 
S fején, mint gondot, az új koronát. 

Alant a zölden tiszta nagy folyam, 
Mint egy smaragd tó bércek közt, olyan, 
Meg nem legyinti szellő' s fecske szárnya, 
Csak mélyen lüktet forradalmas árja ( . . . ) 

Később, az Őszikék idején Arany alig valósított meg vala-
mit e törekvéseiből; a Honnan és hová? is csupán a vallások 
sok évezredes konszenzusára hivatkozik (nem pedig a „cso-
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dás sejtelem"-re), amikor a vallási fikció valóságreferenciáit 
keresi. Mégis (ismét szatirikusán) hitet tesz amellett, hogy 
a világ számunkra való, antropomorfizáló tükrözése elide-
geníthetetlen emberi szükséglet, s a tudomány magánvalóra 
irányuló intenciója átvihetetlen a művészetre. A reggel című 
versére gondolunk (címe alatt lábjegyzet: „Gáncsolják a 
költőket, hogy a természetet még mindig a régi tudatlan 
módon írják le, nem úgy, mint a tudomány haladása kívánná. 
Ehol egy kísérlet."): „Földünk mind hegyesebb szög alatt 
fordítja keletnek / A pontot, hol az én pusztai kis lakom 
áll" (stb.). 

Arany tehát ingadozott az ötvenes években a látomásos 
kifejezésmód és a konvencionálisabb képiséget használó 
hangulatábrázolás között, s ez azt sejteti, hogy a költő 
bizonytalan volt azon a téren, vajon élményköre, amelyben 
meghatározó volt a deszcendencia (de erőteljesen mutatko-
zott benne a pozitív értéktartalmak iránti vágy, fogékony-
ság is), mekkora körére érvényes a világnak. A látomásos-
ság az élmény egyetemesítését jelentette (volna), míg a hangu-
latábrázolás e tartalom érvényességét a költői lélekre korlá-
tozta, sejtetve, hogy a lélek élményi tartalmai mögött a való-
ság sajátos konstellációja áll, de nem beszélve arról, hogy e 
konstelláció társadalmi-történelmi lényegű-e, avagy metafi-
zikai, netán mindegyik egyszerre. (Jól példázza ezt, milyen 
nagy vita folyt Az örök zsidó körül: vajon Arany magáról 
— költői tehetségéről — írta-e, vagy a magyarság korabeli 
léthelyzetét akarta megjeleníteni benne, esetleg az egyetemes 
emberi sors példázatának szánta.) Mindenesetre nem annyira 
a látomásos invenció hiányára kell ebből következtetnünk,36 

hanem inkább arra az önfegyelemre, amelyet felfokozott 

36 Vö. „ ,Álmai ' , amelyekből más körülmények között töretlen 
költészet fakadhatott volna, így leszorultak a porondról, de a sok-
szori panasz iróniája alól is felsírnak, eredeti természetükben." Szö-
rényi László: A humoros elégia. In: Az el nem ért bizonyosság (i. т.), 
235. 
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önkritikájából és a kor — képzelgéseket elutasító - szellemé-
ből szőtt össze: távol állt tőle, hogy saját lélekállapotát 
vajdai módon ráerőszakolja a világra, még ha sejtette 
is, hogy amit átél, nem egyetlen emberi lélek kúriózuma. 

Természetesen nem arról van szó, hogy a látomásos 
irányt eleve értékesebbnek tartanánk a hangulatábrázolás-
nál; csupán arról, hogy a deszcendens élmény hangulati 
megjelenítését Arany csak a sztoikus morál szentenciáival 
tudta ellensúlyozni, míg a „sejtelem" a hanyatlás látomásá-
val — ezzel egynemű anyagból szőve — az értékek látomását 
helyezhette volna szembe. 

3.2. Lévay József 

Tanulságos lehet Lévay — végül is kudarcba fulladó — 
kísérlete a valóság és az illúzió antagonizmusának feloldá-
sára. Az 1860-as évek elejéről való versében — A kétség 
gyermeke — még radikálisan leszámolni látszik mindenfajta 
önámítással; néhány szép sorával egyenesen Vajda Végte-
lenségét előlegezi : 

Ha azt mondom: a nap lángszekerét 
A z égen négy sárkányfiú viszi : 
Kacagni fogják a költött regét 
S mivel nem látta, senki sem hiszi . . . 
És mégis, mégis a világ felett 
Rabláncot sző a puszta képzelet! 

Már nem csodálom a menny sátorát, 
E nagy hazugságot fejem felett, 
N e m a világ dicsőség-bíborát, 
Melyet vér és könyű himezgetett. 
Magam bolyongok kétséggel tele, 
Ön létezésem gyász kérdőjele ! 

Lévay azonban megretten saját eretnek gondolataitól — s 
egy igénytelen gesztussal idézőjelbe teszi a fenti monológot, 
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hogy ilyen kommentárt fűzhessen hozzá: „Hagyjátok őt, tán 
omló könyjei / Ki fogják tört lelkét békíteni!"37 

Lévay, a 70-es évek elején írott verseinek tanúsága szerint, 
egyre következetesebben próbált szembenézni a képzelet ter-
mékeinek illuzórikus voltával, de Aranyhoz hasonlóan azt 
is meglátta, hogy ezek az illúziók nem egyszerűen a valóság 
meghamisításai, hanem sokkal inkább az ember célmegvaló-
sító tevékenységének lelki feltételei — ahogy Dávidházi 
Péter mondja, „nagy az instrumentális értékük".38 Ne 
mondd, ne mondd című versében (1870 k.) közel jut ahhoz, 
hogy a világ számunkra való tükrözéséből kiindulva, e kép 
komplex, objektív-szubjektív valóságosságát felismerje: 

Ne mondd, ne mondd, hogy tünde álom 
S hiú ábránd ez érzelem, 
Hogy lángja mindhiába éget 
S való képét föl nem lelem. 
Ha ábránd, oh, ezt már elűzni 
E percnyi földi lét kevés, 
Ha álom, úgy a túlvilágon 
Lesz ebből a felébredés. 

A második, záró strófában a költő egyenesen az illúzió — 
mint pozitív tudattartalom - rehabilitálásának igénye és a 
deszcendens élmény közötti feszültséget érzékelteti: 

Ne mondd, hogy bolygó fény világa, 
Mely a pusztán lobbot vetett, 

37 Hasonló Tompa Haldokló mellett c ímű verse, 1863-ból: „Mu-
tass nekem, ki onnan visszajött — szól Tompához a haldokló —, 
Hogy tőle halljam, ott túlnan mi van? / Képmutató, álnok pap, aki 
vagy ! / Gonosz játék, melyet velünk ti űztök ! / Hirdetve azt, mi bántó, 
képtelen." Tompa azonban nem tud oly magabiztosan visszatérni a 
megtámadott világkép menedékébe, mint Lévay — a konvencionális 
transzcendens vigaszt látomásszerűen próbálja szubjektivizálni, sej-
telmesebbé tenni: „Kivéve a halottéból kezem: / Egy székbe rogy-
tam . . . elhagyott erőm / A borzalom s felindulás miatt. ( . . . ) S né-
mán ülvén az éji csendben ott, / Színes felhőt látott behunyt szemem, 
/ S egy kéznek ujját a felhő között." 

3 8 / . m. 584. 
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S vándor fuvalmak szárnya hajtja 
A vészes ingovány felett. 
Mert hogyha fény, ha eltűnő fény, 
Az áldozó nap ez maga: 
Rózsaszint von a bús vidékre 
Míg ráborúl az éjszaka. 

Legjelentősebb verse e témakörben — bizonyos didak-
tikus fogyatkozásai ellenére — a Csak képzelet című (1870 
k.). A vers megfordítja a negatív kimenetelű szembesítés 
szokásos sorrendjét, ti. az illúziók valótlanságának hang-
súlyozásával indít, találóan parafrazálva a Mid ász-történe-
tet: 

Mosolygva néznek rám az emberek. 
Öröm vagy bánat, élv vagy fájdalom 

Mind önteremtett álomkép nekik, 
S előttök nincs való értéke annak, 
Mert engem — úgymond — ábrándok ragadnak, 
És úgy vagyok (oh átkozott bűbáj !) 
Mint hajdan volt a megbűvölt király, 
Kinél, mit egykor dőrén esdve kért, 
Minden, oh minden, amihez csak ért, 
Ruházat, bútor és tápszer legott 
Csudás módon arannyá változott. 

A vers második egysége azonban a „képzelet", az „illúzió" 
„instrumentális értékét" állítja középpontba, s ezzel a fikció 
és a valóság művi ellentmondásának feloldásához kerül közel, 
abban az értelemben, ahogy Tamás Attila írja korszakunk 
világképi fordulatával kapcsolatban: 

„Vannak illúziók, amelyek társadalmilag szükségszerűek, melyeknek 
mintegy valóság-alapjuk is van. Hitek, vágyak, melyek n e m a való-
ság elöl való menekülés eredményeképp születtek, hanem valóságos 
erők túlbecsüléséből, valóságos összefüggések meglátásának egyol-
dalúságából. A z ilyen illúziók történelemformáló erővé lesznek, ha 
— szerepüket betöltvén — később épp ily szükségszerűen szertefosz-
lanak is. Semmivé akkor sem lesznek : egy részük valóságként él to-
vább, s illúzió és valóság között ilyenkor nem feloldhatatlan ellentét, 
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hanem rész és egész, valóság és lehetőség, abszolút és relatív viszo-
nyának dialektikus kapcsolata áll fenn."39 

Lévay versének szomorú — de nagyon jellemző — vonása, 
hogy e dialektika helyett a valósággal való szembefordulás 
jogosultságát, az eszmények transzcendens objektivitásának 
igazolhatóságát vonja le tanulságul. 

Avagy az elv, mely titkosan hevít 
S zászlója mellé gyűjti híveit, 
És fölragyog csend s vészben egyiránt, 
Hogy tőle kap lelkünk erőt s irányt 
Az eszmék, melyekkel mindenhova 
Száll a vértanúk szellemtábora 
S a boldogító édes érzelem 
A földnek üdve, égi szerelem — 

indul a reflexió, hogy aztán a következő kifejletbe fusson: 

Ha mindez más nem is lehet, 
Csak egy borongó képzelet: 
Nincs miért frigyre lépni véled. 
Oh pusztaság, oh, zordon élet! 

Lévay kísérlete tehát visszajutott oda, ahonnan elindult -
képzelet és valóság radikális szembeállításához. A kétely 
tiszteletkörét leírva most már nyugodtan veti papírra a való-
ság elől az esztétikum fikciójába menekülő magatartás apo-
teózisait — „Míg ott künn szélvészek rohannak, / Hadd 
építsem csendben magamnak / A képzelet pantheonát" 
0Csendben, 1875 k.) stb. 

3.3 Az élet-versek 

A harmadik kísérlet a vitaiizmus megsejtett értékrendje 
felé közelít. Az egyik út, amely ebbe az irányba vezet, köny-
nyen követhető: ez a romantikus panteizmus útja. Hagyo-
mányosabb formájában ez nem más, mint a keresztény vallás 

3 91. m. 41. 
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Istenének imádása az általa teremtett természet csodálata 
révén (pl. Gyulai: Fáradt vagyok, 1851.). Amikor azonban a 
konvencionális vallásos terminológia halványulni kezd, a 
panteizmus valamiféle természetmisztikává, az élet örök meg-
újulását csodáló költői felfogássá alakul (vö. „És legyen bár 
hidegült a földnek arca, / A fagyos tél hóleplével betakarva: 
/ Akkor is szép mély álmában a természet, / Ott rejtezvén 
kebelében / A melegség s örök élet" — Tompa: Jöszte 
kedves..., 1853.). 

Az élet-versek felé vezető másik út szövevényesebb; a dal-
költészet felől indul. Ez a műfaj (mint jeleztük) alkalmas volt 
a világképi redukció végrehajtására, másrészt azonban meg-
felelt az irányzat ideológiai szükségleteinek is; költőink szem-
látomást úgy vélekedtek, hogy a népdal — „megnemesítve", 
„fölemelve" alkalmas „a" magyar ember érzésvilágának ki-
fejezésére. Mivel azonban e fajspecifikus érzésvilág csupán 
ideológiai fikcióikban létezett, a műfaj a kirekesztő szellemű 
nemzeti költészet reprezentánsává vált (lásd pl. Vargha Gyula 
Népdalait — „Ki a magyart bántani akarja, / Megveri az 
Úristen haragja" stb.). Költőink alighanem megéreztek vala-
mit e változat válságából — mindenesetre egyre több olyan 
dalt írnak, amelyben a népies-nemzeti jelleg túlhangsúlyozása 
helyett a dal romantikus sajátossága, az egyéni érzések köz-
vetlen kifejeződése kap szerepet. Ha viszont megtartották a 
dalra jellemző érzelmi őszinteséget, közvetlenséget, szembe-
kerültek azzal az ideológiai funkcióval, amelyet a népdalnak 
szántak: a „nemzeti magyar" érzésvilága helyett megszólalt 
verseikben az egyéniség háttérbe szorítottságának, a vágyak 
elfojtottságának, a sztoicizmus félénk elutasításának pana-
szos hangja. Az ilyen — elégikus — dalra ugyanattól a 
Vargha Gyulától idézhetünk példát, aki a fent említett Nép-
dalokat írta : 

Az őszi esső egyre másra 
Csak permetez, 
Halk esső- és levélhullásra 
Kél gyönge nesz. 
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Nagy cseppektől terhelten hull az 
Aszú levél. 
Búnyomta szív, majdcsak lehullasz 
Te is, ne félj. 

E vissza-visszakéretőző, elnyomhatatlan, gyökerében roman-
tikus-liberális egyéniségkultusz volt a másik út, amely a vita-
iizmus felfogása felé közelített. Mindkét közelítési mód azt 
eredményezte azonban, hogy az élet mint ősenergia, mint a 
dezillúziótól nem fenyegetett, önmagáért való érték csak a 
természeti és az egyéni élettel kapcsolatban jelenhetett meg. 
Bármennyire is kínálkozott volna, hogy az egyébként nagy 
szerepet játszó „nacionáldarwinizmust", a nemzetek léthar-
cának eszméjét összekapcsolják a vitalizmussal, ilyen törek-
vésre alig találunk példát körükben. (Ady lett e gondolat 
kifejlesztője — „Az élet szent okokból élni akar / S ha 
Magyarországra dob ki valakit, / Annak százszorta inkább 
kell akarni" — nála persze a konzervatív ideológia által elő-
állított motívum átfunkcionálódik, s a radikális önbírálat 
programját támogatja.) 

Az a népies-nemzeti költő tehát, akit a vitaiizmus felfo-
gása megérintett, fél lelkével „kozmopolita" lett, vagyis 
világképileg meghasonlott. A konvencionális transzcendens 
értékekkel legitimált nemzeti küzdelem állt az egyik oldalon, 
amely önmagán túli célra mutatott („nemzeti kánaán"), s az 
egyén ezzel kapcsolatos számadását jószerivel a „tartozik" 
rovatra korlátozta. Ezzel szemben, ettől világképileg függet-
lenül, megszületett az a szemlélet is, amely immár nem kon-
vencionális transzcendens értékeket, hanem az életet minősí-
tette az egyetemesség központi kategóriájává, s az élethez 
mint általánoshoz az individuálisát rendelte mint konkrétat. 
Az élet értékei ebben a felfogásban nem mutatnak túl önma-
gukon, jellegzetesen önmagukért való értékek, mint ezt akár 
a legóvatosabb, ilyen irányban tett lépések is tanúsítják 
(Tompa: Máriához, Lévay: Zárdába készülő hajadonhoz, 
Drága húgom, Oh mikép szeretnék .. . stb.). 

4 It 88/3 
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Természetesnek tekinthetjük, hogy ez a verstípus a máso-
dik nemzedék költészetében kap nagyobb szerepet. Bárd 
Miklós például az életmámor modernebb és egyben átfogóbb 
élményéről számol be, mint idősebb pályatársai. A tavaszt 
hívom . . . című versében a természeti körforgást tél — tavasz 
sorrendbe állítva aszcendens versstruktúrát hoz létre, de lát-
ható, hogy nem az uralkodó deszcendenciaélmény egyszerű 
elpalástolására törekszik, hiszen a vers ódai, sőt csaknem 
himnikus hangot üt meg: 

Úr a halál! . . . A lét csupa ború, 
Itt minden oly bús, olyan szomorú . . . 
E néma sirok! . . . Vaj' miért is éltek? 
Oly nagy, oly rémes hatalma a télnek! 

Győzelmes élet ! élő diadal! 
Te örök szép és mindig fiatal! 
Te elgyötörtek biztató reménye, 
Óh, jer tavasz és lehelj szét a légbe! 

Hadd feledem el, mit a tél tanít: 
Didergő szívvel töprenkedni, félni . . . 
Örülni kell itt, és csak élni! élni! 

Bárd versei (lásd még az Egy dal, Élet-fölfogás, A láng lohad? 
. . . címűeket) az egyéni Mxben diadalmaskodó életre teszik a 
hangsúlyt; Vargha Gyula 1893-as verse, drámaibb feszült-
séget teremtve, az egyéni léttel szemben diadalmaskodó élet-
re. A vers (Egy református lelkész temetése) külön érde-
kessége, hogy a „diadalmas élet"-et az elbizonytalanodó, 
illúzióvá foszló transzcendens értékekkel állítja szembe. A 
verskezdet — összhangban a konvencionális életkép-kerettel 
— még gyanútlanul elfogadni látszik a vallásos igazságokat 
(„Könny minden arcon, könny és áhitat, / A szárnyaló ének 
magasra hat, / Az elszállt lelket mintha még elérve / Kisérni 
vágynék föl az Úr elébe") — a következő, reflexióba hajló 
szakasz már megszólaltatja a szkepszist („De, melyet gör-
csösen ölelt, a hit / Nem csalta-é meg lelke álmait? / S ki úgy 
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esengett fényért a homályban, / Ott áll-e most az örök fény 
honában? / Vagy mindenestől rejti őt a hant, / Nem tud, 
nem ért, nem érez ott a lant . . .") , hogy a vers zárlata, vissza-
térve az életképi kerethez, de egyben a reflexió sugallatának 
megfelelően módosítva is ezt, az élet kegyetlen pátoszának 
kifejezésébe fusson : 

A széles út a temetőn kívül, 
Olyan, mint össze nagy vásár ha gyűl, 
Nincs szeri száma szánnak és szekérnek, 
Nyers tréfaszót folytatnak a legények. 

A sorban egy-egy csillogó fogat, 
Toporzékolnak a tüzes lovak, 
A dombról meg víg gyermekek csoportja 
Szánkázik a fényes havon, sikongva. 

Itt nem törődik véle senki már, 
Mosolyg az ég, nevet a napsugár; 
Szegény halott, mit is törődne véled, 
A büszke, boldog, diadalmas élet!! 

Az élet-versek típusa — ha nem tudta is kikezdeni a nem-
zeti érdekeltségű teleologikus világkép hegemóniáját, min-
denesetre a művészi szempont szuverenitásának alkalman-
kénti újraéledéséről tanúskodik az ideológiai-politikai szem-
ponttal szemben. Hogy elszigetelt színfolt maradt az irány-
zat világképi palettáján, az nem e verstípus saját jellegzetes-
ségeivel magyarázható, hanem a konzervatív ideológiának 
alávetett költészet hajlíthatatlanságával. 

4. Kitekintés 

A népies-nemzeti irány felől, tagjainak figyelemre méltó 
kitörési kísérletei ellenére, nem vezetett közvetlen út a mo-
dem költészet felé — nem is egyszerűen poétikai vagy világ-
képi okokból, hanem azért, mert a kettős kötöttség lehetet-
lenné tette számukra, hogy művészként lássák a világot. Már-

4* 
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már jelképesnek tekinthetjük, hogy Arany János akkor szólal 
meg újra költőként, amikor hivatalnoki-szakértelmiségi tevé-
kenységét radikálisan felszámolja (ennek az aktusnak a belső 
feszültségeit tárja elénk az Epilógus, fátummá növelve azt 
a sztoikus morált, amely hivatal vállalására késztette a köl-
tőt), s talán ezzel van összefüggésben az is, hogy az irányzat 
több költője öreg korára érik igazán költővé. 

Ha a „modernek"-re vetjük pillantásunkat, azt látjuk, 
hogy a kettős kötöttség vagy teljesen hiányzik (Reviczky), 
vagy megvan bár, de a költészettel szemben indifferens 
szakértelmiségi pálya jelenti a másik pólust (Komjáthy), 
vagy esetleg olyan átmeneti típus alakul ki, mint a Vajdáé, 
akinek újságírói robotja részben a költészettől független, 
csupán megélhetést biztosító tevékenység, részben viszont a 
költészettel világképileg többé-kevésbé összhangban álló, 
ideológiailag exponált szakértelmiségi funkció, amely azon-
ban — éppen szabad megválasztása következtében — outsi-
derségre kényszeríti Vajdát. 

A költőnek azonban mindenképpen el kellett szakadnia az 
adott keretek közt mozgó társadalmi feladatok napi, gya-
korlati megvalósítójának pozíciójától ahhoz, hogy (alkal-
mazzuk most az alkotás körülményeire a befogadás-eszté-
tika nevezetes tételét) „el tudjon szakadni attól, ami", „felül 
tudjon emelkedni azon, ami a társadalmi életben fogva tart-
ja",40 vagyis hogy létrehozhassa egy mind egyetemes emberi, 
mind társadalmi szempontból új világ költői modelljét. 

40 Wolfgang Iser Der implizite Leser című művéből idézi Kulcsár 
Szabó Ernő (A zavarbaejtő elbeszélés, Bp. 1984. 25.). 



KEMÉNY G Á B O R 

ÉLETÉRZÉS ÉS STÍLUSFORMA KRÚDY GYULA 
„BÉCSI" REGÉNYEIBEN* 

1. Az ún. pesti regényeket már a legelső Krúdy-pályarajz, 
Perkátai (Kelemen) Lászlónak méltatlanul feledésbe merült 
kismonográfiája is külön fejezetben tárgyalta,1 s az elneve-
zést a későbbi szakirodalom is átvette.2 Arról viszont, hogy 
az írónak nem csupán „pesti", hanem „bécsi" regényei is 
vannak, elsőként csak Bori Imrének a centenárium alkalmá-
ból közreadott Krúdy-könyve tett említést.3 

Krúdy a húszas évek elején — olyan okokból, melyeket 
az életrajzi és az irodalomtörténeti kutatás még nem tisztá-
zott kellően — három művét nem Magyarországon, hanem 
Bécsben adta ki: a Nagy kópéi és az Őszi versenyekéi a 
Pegazus Verlagnál 1921-ben, illetve 22-ben, a Mit látott Vak 
Béla Szerelemben és Bánatban című alkotást pedig Lázár 
Miklós folyóiratában, az Új Könyvben, 1921 februárjától 
szeptemberéig (ennek közlése azonban a hetedik folytatás 
után abbamaradt; hányatott sorsára még visszatérünk). 

Ezek lennének hát az ún. bécsi regények. Hozzájuk szá-
míthatnánk ezenkívül mindazokat a Krúdy-regényeket, 

* E tanulmány rövidített változata előadásként elhangzott a II. 
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Bécsben, 1986. szeptem-
ber 2-án. — A Krúdy-idézetekés -hivatkozások lelőhelye: Nagy kópé: 
Utazások a vörös postakocsin. Bp. 1977, Szépirodalmi, I.; Őszi uta-
zások a vörös postakocsin: uo.; Mit látott Vak Béla Szerelemben és 
Bánatban: Mákvirágok kertje. Bp. 1961, Magvető; Őszi versenyek. 
Gyoma 1946, Válasz. 

1 Krúdy Gyula. Szeged 1938, 5 4 - 58. 
2 Vö. Czine Mihály: Krúdy Gyula. In: A magyar irodalom törté-

nete. V. Bp. 1965, 3 8 3 - 3 8 5 . 
3 Krúdy Gyula. Újvidék 1978, 183. 
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amelyek részben vagy teljesen Bécsben játszódnak, ill. 
Habsburg-motívumokra épülnek, amilyen például az Őszi 
utazások a vörös postakocsin (1917), Mr. H.-nak, azaz a fel-
támadt — vagy meg sem halt — Rudolf trónörökösnek a 
mesés alakjával, vagy az Alvinczi-legendakörbe tartozó 
Jockey Club (1925) és Kékszalag hőse (1931), nem is beszélve 
arról a számtalan novelláról, tárcáról, újságcikkről, amely 
szintén az egykori császárvárosból meríti témáját és hangu-
latait.4 Mindez azonban már nem férne bele ennek a rövid 
tanulmánynak a keretébe, ezért a továbbiakban a bécsi 
regények kifejezést abban az értelemben fogom használni, 
amelyet Bori Imre tulajdonított neki, vagyis a Bécsben meg-
jelent három Krúdy-regényre korlátozom vizsgálódásaimat. 
E három műnek is elsősorban a stílusával és a valóságlátásá-
val foglalkozom, pontosabban ennek a két szférának: az 
életérzésnek és a nyelvi formának a kapcsolatával, s befejezé-
sül azt is megkísérlem felvázolni, milyen helyet foglalnak el, 
milyen szerepet játszottak ezek a „bécsi regények" az író 
stílusának fejlődésében. 

2. Az első bécsi regényt, az 1921 júliusában megjelent 
Nagy kópéi csak főszereplőjének, a Krúdy-alakmás Rezeda 
Kázmérnak a személye kapcsolja A vörös postakocsi ciklus-
hoz (A vörös postakocsi, Őszi utazások a vörös postakocsin, 
Kékszalag hőse stb.), ugyanis se a szimbolikus jármű, se 
tulajdonosa és utasa, Alvinczi Eduárd nem jelenik meg a lap-
jain, csak az ötödik fejezet (Égi lény a Borz utcában) elején 
olvashatunk egy kissé leltárszerű felsorolást a „nagyúr" 
kedveseiről és a nékik juttatott svábhegyi, zugligeti, margit-
szigeti stb. házakról. Alvinczi alakja úgy sejlik fel ennek a 
regényvilágnak a peremén, mint Wotané Az istenek alkonyá-
ban: semmiképp sem tekinthető véletlennek, hogy Rezeda 
Kázmér az idő szerinti reménytelen szerelmét, a nemcsak 

4 A Krúdy-életműnek ezekről az „osztrák—magyar" vonatkozá-
sairól vö. Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz. Bp. 1986, 213—258. 
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hajának, de szemének színét is változtató Antóniát már nem 
ő hódítja el a főhős elől, ahogyan ez az előző két postakocsi-
regényben történt, hanem egy jelentéktelen, legfeljebb az eve-
zésben kitűnő pesti fiatalember, akit éppúgy hívhatnak 
Balthazárnak, mint Engelbertnek (329, 331). 

Főhősnek, főszereplőnek neveztem az imént kétszer is 
Rezeda Kázmért. Nem biztos, hogy helyesen tettem. Nem 
úgy főszereplője ő ennek a történetnek, ahogyan ezt a kife-
jezést a poétikában, műelemzésben használni szoktuk. In-
kább csak rezonőrként sodródik végig a cselekményen; leg-
feljebb azt mondhatjuk róla: olyan lencse, amely magába 
sűríti és közvetíti a látványt, vagy olyan vezeték, amely nél-
kül a regény árama nem juthatna el hozzánk. 

Ha van egyáltalán igazi főszereplője ennek a könyvnek, 
akkor az idő az. Talán nincs is még egy olyan nagyobb epikus 
kompozíciója Krúdynak, amelynek ilyen nyilvánvalóan az 
idősíkok folytonos váltogatása, sőt lebegtetése volna a forma-
teremtő elve. 

A szöveg alapsíkja a narrátornak, illetve Krúdy önarckép-
alteregójának, Rezeda Kázmérnak a jelene, a regény megírá-
sának időpontja. Ezt egyértelműen kijelöli az első fejezetnek 
ez a fél mondata: „Huszonöt esztendeje lakott Pesten", ugyan-
is Krúdy, mint ismeretes, 1896-ban költözött a fővárosba. 
Tehát a cselekmény megindulásakor a naptár 1921-et mutat. 

Ebből a jelen időből, a húszas évek elejének sivárságából 
képzeli vissza magát az író, illetve alakmása a negyed század-
dal azelőtti ifjúkorába: „Tegnap este tíz órakor érkeztem 
meg a gőzhajóval, és még csak annyit ismerek Budapestből, 
amennyit az állomás melletti kis vendégfogadóban, a »Piros 
almá«-ban láttam" (315). 

De vajon csakugyan a millennium évében járunk-e ekkor? 
Miért gőzhajóval jött? És honnan jött? Talán Bécsből, a 
Dunán lefelé? Pár sorral később viszont ezt olvassuk: 
„ . . . mintha valóban csak tegnap érkezett volna a Tisza 
mentéről Biasini úr gyorskocsijával, és a várost olyan álla-
potban leli, amint régi metszetekről ismerte" (uo.). 
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Tehát nem gőzhajón, hanem gyorskocsin, s nem is Bécs-
ből, hanem valahonnan „a Tisza mentéről"? De nem is ez 
az igazán fontos itt. Hanem az, hogy ennek a két, vasút 
előtti közlekedési eszköznek az említésével ez a Pestre jövetel 
átcsúszik valahová a biedermeier korba. Ezt az érzést erő-
síti a „régi metszetek"-re való hivatkozás is. A vidéki ud-
varház „őszi bolthajtásai" alól a fővárosba induló ifjú „a 
múlt század gyönyörű és ábrándos Pestjét" keresi, azokat az 
„ódivatú, cilinderkalapos férfiakat, bőszoknyás, kis kalapos, 
karcsú derekú dámákat, akik a régi fametszeteken egyebet 
sem csináltak, mint mindig a Múzeum előtt vagy a Duna-
parton sétálgattak" (317). 

Azonban ez a fiktív Pest, amely felé a vidéki ifjú annak 
idején elindult, nemcsak biedermeieres hangulatoknak a 
hordozója, hanem — s ez igen fontos - valamiféle régi vá-
gású polgári tisztességé, egyszerűségé, őszinteségé és benső-
ségességé is. Csupa olyasmié, ami már akkor is csak nyomok-
ban volt meg, ha ugyan megvolt még egyáltalán, amikor a 
tizennyolc éves Krúdy-Rezeda Kázmér Budapestre jött. 
Hiszen épp ekkor, a múlt század utolsó éveiben bontják le 
fizikai és erkölcsi értelemben is azt a régi Pestet, amelyről 
ő „a könyvekben és régi újságokban olvasgatott" (317). 
Ekkor vált „a régi metszetekről való Pest" azzá a nagyvá-
rossá, amely a háború előtt — Krúdy szavaival — „Ninivé-
hez volt hasonlatos".5 

Vagyis Rezeda Kázmér valami olyasmibe vágyódik vissza, 
ami valójában nem is létezett másutt, mint őbenne, s amit 
sem a millennium, sem a kiegyezés de még a szabadságharc 
vagy a reformkor valósága sem igazol. Olyan „idő-haza" ez, 
amely csak a lélek térképén található meg. 

Ennek a felismerésnek a rezignációja lengi be Krúdy regé-
nyét, amely egyaránt szól a szerelem viszonozhatatlanságáról 
és az emlékezés lehetetlenségéről. Ez teszi hihetővé, hogy 

5 Jegyzet egy báli legyezőre. Magyarország, 1919. jan. 5. Kötet-
ben: Magyar tükör. Bp. 1984, 635. 
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Antónia ötven esztendeje járjon majálisra a zugligeti Fácán 
vendéglőbe (323). Az elidőtlenítésnek ugyanazzal a techni-
kájával él itt Krúdy, mint amikor az Őszi utazásokban azt 
írja Alvinczi Eduárdról, hogy „már régen elmúlott százesz-
tendős, és némely hízelkedő tányérnyaló szerint a százhusza-
dik életévet is betöltötte" (165), vagy amikor Az útitárs főhőse 
77 évet tölt X. városában. 

Az időnek olyannyira ki vagyunk szolgáltatva, hogy akár 
semmibe is vehetjük: megnyújthatjuk vagy felgyorsíthatjuk, 
megállíthatjuk vagy összekeverhetjük. A Nagy kópé idősíkjai 
is állandó mozgásban vannak kb. 1841 és 1921 között, s ez 
ennek a nyolcvan esztendőnek bizonyos fajta szimultaneitá-
sát, egymásba játszathatóságát is sugallja. 

3. A Mit látott Vak Béla Szerelemben és Bánatban kétség-
kívül a legtitokzatosabb műve Krúdynak. Nemcsak azért, 
mert befejezése elkallódott (vagy el sem készült), hanem a 
kor ízléséhez képest merészen erotikus cselekménye és nyelvi 
tobzódása miatt is. Úgyszólván egyetlen nagy szürrealista 
vízióáradat ez a regény, melynek nem találjuk párját nem-
hogy Krúdy oeuvre-jében, hanem az egész magyar irodalom-
ban sem. Ha tehát a vállalkozás méreteit, az életanyag bősé-
gét és a kifejezésmód eredetiségét tekintjük, igazat adhatunk 
Bori Imrének, aki a három „bécsi" regény közül ezt tartja a 
legjelentősebbnek.6 Nem hallgathatjuk viszont el, hogy a Vak 
Béla művészileg sokkal egyenetlenebb, mint a másik két, 
„kevesebbet markoló" mű. Különös volt az utóélete is: a 
bécsi folyóirat megszűnte miatt félbeszakadt a közlése, s az 
író életében nem is jelent meg többé. Pedig hogy Krúdynak 
szándékában állott könyv alakban is kiadni, azt onnan is 
tudjuk, hogy a következő évben az Athenaeum a Vak Béla-
regényt „sajtó alatt" levő Krúdy-műként hirdeti a Hét 
Bagoly és az Ál-Petőfi függelékében. Erre a kötetkiadásra 
azonban akkor nem került sor, s emiatt a Vak Béla gyakor-
latilag ismeretlen maradt az egykorú hazai irodalmi közvéle-

6 Bori Imre /'. m. 183. 
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mény előtt. Csak négy évtizeddel később ásta ki a feledés-
ből, s adta közre az első életműsorozat Mákvirágok kertje 
című kötetében Barta András. 

A regény szimbolikájának tengelyében — ahogyan erre 
már a cím (Mit látott Vak Béla . ..) is utal — a látás motí-
vuma áll. A címszereplő nem született vaknak, sőt ifjúkorá-
ban „jobban látott, mint kellett volna" (263). így észrevette, 
hogy a leánynak, akinek udvarol, bizonyos pillanatokban 
megváltozik a szeme színe (akárcsak a Nagy kópé-beli Antó-
niának): ibolyakékről sötétzöldre. De birtokába jutott ennél 
különösebb női titkoknak is : hogy Jánoska Jankának farka, 
Szerénkának három keble, Frimetnek hat ujja van. Idővel 
még a sírokba is bele tudott látni (a halottlátás motívuma a 
közel egykorú Asszonyságok díjában is felbukkan: Natália 
hazaszökik a szülőfalujába, és ott a temetőben megpillantja 
halott anyját, akit valójában sohasem látott, és aki az ő 
születendő gyermekét ringatja az ölében). A nők azonban 
visszariadnak a halottlátó „jéghideg, dermedt szemétől", s 
valósággal elkergetik a felvidéki kisvárosból, ifjúságának 
színteréről. Végül pedig még a holtak is megharagudnak a 
„rossz [vagy túl jó?] szemű"-re, s egy galíciai temető frissen 
ásott sírgödrében elveszik szeme világát, „hogy sohase lát-
hasson többé a másvilágra, csak az élőket láthassa ezentúl, 
mégpedig olyan alakjukban, amint senki sem látja őket, aki-
nek látó, a mindennapi köztudat szerint eleven-élő szeme 
van" (280). Vagyis a kegyetlenül elvett régi látása helyett 
adtak neki egy másik, belső látást, amellyel be tud hatolni 
az emberek lelkébe, olyannak látva őket, amilyenek valójá-
ban. A Szabó Edétől „démonikus"-nak mondott realizmus-
nak7 a programja ez: szembenézni az emberi természet söté-
tebbik oldalával, a saját magunk elől is gondosan eltitkolt, 
legfeljebb álmainkban alakot öltő zavaros vágyakkal és 
mindazzal, amit olyankor cselekszünk, amikor azt hisszük, 
hogy senki sem lát bennünket (1. megint csak az Asszonysá-

7 Ábrándok és démonok. Krúdy Gyuláról. Új írás 1978/10. 6 5 - 7 0 . 
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gok díja előhangját és 5. fejezetét, „amelyben a békés polgár 
találkozik az Álommal"). 

Mindezt a részben freudista ihletésű, részben a magyar 
néphagyományból táplálkozó szimbolikát a Krúdy-stílus 
pazar hangszerelése teszi élvezhetővé a mai olvasó számára. 
Különösen szembeötlők az olykor szinte parttalanul höm-
pölygő motívum- és képhalmozások. Például az I. rész 1. 
fejezetében (Mit látott a vakember utoljára?) hat oldalon 
keresztül ismétlődik, összesen 28-szor a látta, illetve látott 
igealak, s a tárgyakból és tárgyi mellékmondatokból kirajzo-
lódik az akkori Budapest nagy tablója (248—254). Sajnos, 
nincs rá terünk, hogy ezt a körképet, a századelő Magyar-
országának „ellen-Feszty-körképét" teljes egészében ide 
iktassuk; de talán a szemelvények is meg tudnak éreztetni 
valamit a halmozás sodrából. Tehát a vakember: 

Látta Ferenc Józsefet. . . . 

Látta a pesti utcákat, . . . 
Látta kövezni, javítani az utcákat, . . . 
Látta megnőni a körutak satnya fáit, . . . 
Látta, hogy ez a vállalkozó kedvű város hogyan rohan a csőd felé, . . . 
látta, hogyan merül el adósságaiba a polgárság, . . . 
Látta, hogyan válnak évről évre elbizakodottabbakká a férfiak, . . . 

A vakember látta az ünnepélyeket, . . . 
Látta, hogy már mindenkinek van frakkja, . . . 
Látta, hogy minden férfi és minden nő szerelmes, . . . 

V 
A vakember látta, hogy már négy kupolája van Budapestnek, . . . 
látta, hogy a fehérderekú, szentimentális nyárfák . . . napról napra 

fogyatkoznak a város erdejében; 
látta, hogy a régi polgárházak szalonjaiból eltünedeznek azok a hím-

zések, csipkék, képek, amelyek a serénykedő női kezek munkája 
folytán jöttek létre; . . . 

Látta megbukni a pipacspiros hordárokat, . . . 
látta végét járni a poste restante levelezésnek, . . . 

A vakember még látta kerekre, nagyra nyílni a pesti nők szemét, . . . 
Látta még a hervadtabb hölgyek arcán a Küry Klára-féle, megfa-

gyott mosolyt — . . . 
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Látta aprókat lépni a nőket az egyik tavaszon, hosszúakat a másikon, 

majd látta ugyanezen nőket Carmencita szilajságával . . . a követ-
kező nyáron, . . . 

Látta a vakember: a kéklő tornyokat és mind magosabbra emelkedő 
háztetőket; . . . 

A vakember látta még a lovagokat, akikről a nők egymás között el-
halkított hangon pletykáznak, . . . 

Látott: kalandos kocsikat, . . . 

Látta: sírni az elhagyott nőket a Dohány utcai zsinagóga karzatán-
valamint a ferencrendiek templomának mellékoltáránál; . . . 

Látta az idegorvosok előszobáját, . . . 

Látta a kártyavetőnők és kuruzslók sötét, külvárosi lakásait, . . . 

Látta a temetőket, . . . 
A vakember látott mindent, amit a városban érdemes volt szemügyre 

venni. Azután elveszítette szemevilágát, és úgy töltötte tovább 
napjait. 

Hasonlóan nagy szerepet játszik a Vak Béla stílusában a 
szem motívum, a látással kapcsolatos képanyag. A 2. fejezet 
elején (Mit látott azelőtt?, ti. mielőtt megvakították) a szem 
szó nem egészen 7 oldalon összesen 53-szor fordul elő, s 
ezenkívül van még 17 egyéb, szintén a vizualitás körébe tar-
tozó kifejezés.8 Mintha az egész világ csupa szem-bői állana 
a vakember emlékezetében: 

A vakember pedig lehunyta a szemét, mert még látó korában meg-
szokta, hogy ez szükséges az ábrándozáshoz. 

A különböző dalokra különböző képek tünedeztek fel életéből. 
. . . Nagy, bamba szeme volt a napraforgónak, nagy, ijedt szeme a 
lovacskának, de még a kocsikerék is úgy látszott messziről, mint egy 
pusztaságon végigforgó szem, amelyben az egész világ látható. 

8 A z adatokat 1. Saly Noémi : Az ismétlés jelensége és funkciója 
Krúdy Gyula „nagy korszakában". Szakdolgozat. Szeged 1980, 18. 
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Hát még azok a szemek, amelyek az akácfák és szilvafák lombjai 
közül bámulnak! A rigók keretes, okulárés szemükkel, megannyi 
öregasszonyok. . . . Szeme volt az útszéli kútnak, égkék szeme és 
tengerzöld szeme, ha viharfelhők tornyosultak az égen. Szeme volt 
annak a toronynak, amely a látóhatár széléről örökké e tájra me-
rengett. . . . Szemük volt az őszi nádkerítésen látogatóba jött szarkák-
nak — . . . És élénk, gyors tekintetű szemük volt a cinkéknek, ame-
lyek hálából a háztetőre tett sárgatökért, élénk füttyszóval mondták 
el, hogy mint látták közeledni a telet az erdőn! Szeme volt még a 
varangynak is, . . . és szeme volt a póknak, amely a gyermekkori fila-
góriák üres ablakait gyorsan beszőtte, . . . 

Csupa szemeket, szemeket látott a vakember, ha visszagondolt 
gyermekségére. Mindennek és mindenkinek volt szeme, amellyel az 
utat kereste. 

A vonat piros és zöld szeme biztosan haladt át az esti tájon. Az 
éjszaka reszkető ködén át bátorított a tanyaház barátságos szeme. 
. . . Szeme volt a holdnak, amellyel késő novemberben benézegetett 
a ritkult lombozatú erdőkbe. És a szél, ez a láthatatlan madár, . . . 
vajon szem nélkül találná meg az utat az ablakhasadékokra, betört 
ablakokon? 

E sok szemnek a jelenléte tette vidámmá a vakember gyermekkorát. 
( 2 5 6 - 2 5 7 ) 

Ezek a stíluseszközök: a Iái ige ismétlődése és a szem 
motívum halmozása nemcsak arra valók, hogy plasztiku-
sabbá tegyék, megérzékítsék a mű gondolati anyagát, hanem 
szervezőivé, előrelendítőivé is válnak a cselekménynek. Vagy-
is az ún. külső forma elemei ebben a Krúdy-regényben is 
túlmutatnak önmagukon, és kompozicionális jelentőségre 
tesznek szert. 

4. A három „bécsi regény" közül az Oszi versenyek a leg-
ismertebb, s méltán. Ha a Vak Béla nagy — és részben be 
nem váltott — ígéret volt, akkor az Őszi versenyek maga a 
beteljesülés: kevesebbre vállalkozik, de azt maradéktalanul 
meg is valósítja. Cselekményszövése takarékos, novellasze-
rűen egyenes vonalú. Zárt szerkezeti keretbe foglalja az iró-
niával ellenpontozott líraiságú, enyhén pikáns történetet: 



444 Kemény Gábor 

egy negyvenéves szépasszony — gazdag pesti kereskedőné" 
szeszélyből kacérkodni kezd egy „elcsapott" — zsokéval, aki-
nek kedvéért, a férfi szeme láttára, egymás után kiadja az útját 
mind a három kedvesének: a költőnek, a katonának és a 
papnak; ezután elmeséli neki élettörténetét, majd lakására 
viszi, megebédelteti, szerelmi örömökben is részesíti, végül 
azonban a testi-lelki jóllakottságában elszenderedő zsokét 
a három szerető megveri és kidobja; másnap pedig már a 
nő sem hajlandó ráismerni; ezután Bennek, az „elcsapott" 
zsokénak nem marad más hátra, mint hogy a lóversenytér 
mellett már régebben kiszemelt fára a mindvégig magával 
hordott kötőfékkel felkösse magát. 

Ezt a történetet az elemzők némelyike — így Herczeg 
Gyula9 és Bori Imre10 is — a zsoké vágyálmának, delíriumos 
álmának minősíti. Ez az értelmezés azonban nem bizonyít-
ható. Krúdy ugyanis nemcsak arra törekszik itt, hogy a való-
ság és az álom közötti határt mesterien elmossa,11 hanem 
hangsúlyozza a zsokéval történtek valószerűségét is: „Ott 
állott Ben az út közepén, a pesti villanegyedben. Szemét dör-
zsölte. Álmodott talán? Ám a testén sajgó botütések, az 
arcán égő pofonok csakhamar felvilágosították, hogy ko-
rántsem volt álom, ami vele történt" (106). Vagyis nem any-
nyira szürrealisztikus,12 mint inkább szimbolikus (példázat-
avagy moralitásszerű) ez az eseménysor. Erre utal az egyéní-
tés nélküli, jelképes figurák: a Költő, a Katona és a Pap sze-
repeltetése is. 

A kisregény cselekménye, mint láthattuk, a lóversenytér-
ről indul, és oda is tér vissza. A kompozíciónak ezt a sorssze-
rűséget sugalló zártságát erősítik a lóversenysport világából 
merített képek is. Közismert jelenség a stilisztikában, hogy 
az író a hasonlat tárgyát (a képi elemet) a hasonlítottál kap-

9 Krúdy Gyula: Oszi versenyek. Novellaelemzés. It 1973/3. 645. 
1 0 / . m. 173. 
11 Vö. Bori: i. h. 
12 L. Bori I. uo. 
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csolatos fogalomkörből veszi, hogy a szereplő egyénisége, 
életszférája, ismeretanyaga határozza meg a hasonlónak, 
illetve — metafora esetén — az azonosnak a kiválasztását. 
Nincs tehát semmi meglepő abban, hogy a narrátori szöve-
get (amely szabadfüggőbeszéd-szerűen a zsoké gondolatait 
is tükrözi) egyre-másra ilyen hasonlatok, metaforák színezik: 

Az elcsapott zsoké . . . úgy érezte magát, mint a háromezer méteres 
államdíjban, amikor a finisben galoppot változtatott alatta Matscha-
ker, eltörte a lábát, és Ben kirepült a nyeregből. (21); 

Ben olyan megrendülten állott egy fa alatt, mint az 1899. esztendő 
tízezer forintos akadályversenye után, midőn legjobb barátját, az 
ausztráliai származású Mc. Cartert hordágyon hozták be a vizes-
ároktól ( 3 7 - 3 8 ) ; 

Bennek a gyomrában a Sharp-féle tűhegyű sarkantyúk dolgoztak, 
amely sarkantyúk használata miatt Sharp zsokét három napra el-
tiltották a lovaglástól. (91). 

Azonban ezeknek a lóversenytéri képeknek nemcsak effajta 
színező, díszítő, a couleur locale szolgálatában álló funkció-
juk van Krúdynak ebben a kis remekében. Ha ugyanis azt 
is megvizsgáljuk, hogy a szövegnek mely pontjain bukkan-
nak fel, azt tapasztaljuk, hogy elhelyezkedésük korántsem 
egyenletes, még kevésbé véletlenszerű. Mindig valamely 
kulcsfontosságú pontján, fordulópontján jelennek meg a cse-
lekménynek : amikor a zsoké tekintete találkozik az asszonyé-
val (21), amikor a nő szakít a költővel, és a bokrok közé 
vonul szükségét végezni (26, az I. fejezet végén), amikor elker-
geti a katonatisztet (37 — 38, a II. fejezet végén), amikor túlad 
harmadik kedvesén, a papon is, és megszólítja Bent (47, a 
III. fejezet végén), amikor befejezi élettörténetét, s megkér-
dezi a férfitól, hogy az szereti-e (91, az V. fejezet elején), 
végül pedig miután szeretkezett a zsokéval (102). E külön-
leges „helyi értéküknél" fogva ezek a lóverseny tárgyú képek 
nemcsak a stílust élénkítik, hanem az elbeszélést is tagolják, 
sőt szervezik. 
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Van ezenkívül még egy harmadik funkciójuk is a képeknek 
az Őszi versenyek ben: a képek anyagából, az itt-ott elejtett, 
mellékesnek látszó utalásokból — egyszóval a Bori Imrétől 
oly találóan elkeresztelt „szövegháttér"-ből13 — összeállít-
hatjuk a másik főszereplőnek, az alig egy-két szót szóló zso-
kénak az élettörténetét is „a londoni magazin verejtékes, 
gázlángos mélységében" rágni való dohányt csomagoló öreg 
asszonykától (feltehetőleg az anyjától) a nevezetes győzelme-
kig, szórakozásokig, pénzen vett szerelmekig és szerencsét-
lenül járt zsoké barátokig, míg végül azt is megtudhatjuk, 
miért jutott koldusbotra, miért tiltották el mesterségének 
gyakorlásától. Ha ugyanis kellő sorrendbe rakjuk az I., a 
III. és az V. fejezet egy-egy lóverseny-hasonlatát (ebbe a sor-
rendbe: V. — I. — III.), akkor a képi elemekből összeáll a 
zsoké pályafutásának véget vető „őszi verseny"-nek a törté-
nete: 

Ben olyan boldog volt, mint élete legszebb napján, miután rogyásig 
megfogadott lován, egy Feodora nevű kancán az őszi díjat fejhosszal 
megnyerte. (102); 

Ben, az elcsapott zsoké olyan zavarba jött, mint akár a kilencszáz 
méteres villámdíjban, amikor egész vagyonát feltette egy kancára, 
és verseny közben legnagyobb meglepetésére a kanca sárlani kezdett. 
Nem is nyerhette volna meg versenyét, ha barátja, Cleminson ki 
nem segíti, nekilovagolván a veszélyessé váló második lónak. (25— 
26); 

Ben megdermedve állott helyén, mint azon bizonyos őszi kancadíj 
lefutása után, amikor a lovaregylet igazgatósága kitiltotta a verseny-
térről. (47) 

Tehát ezek a képek nem csupán díszítőelemek, a „külső 
formá"-nak a tartozékai, hanem egyúttal strukturális elvként 
is funkcionálnak, vagyis belső formaelemnek is tekinthetők. 

5. Befejezésül még valamit ennek a három könyvnek a 
helyéről, jelentőségéről! Bori Imre a már többször idézett 

13 I. m. 106 kk. 
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kismonográfiájában azt állítja, hogy ezek nélkül a „bécsi regé-
nyek" nélkül nem lehet megírni Krúdy pályaképét.14 Úgy 
gondolom, hogy az itt felvázolt néhány megfigyelés sem 
mond ellent ennek az állításnak. Azon persze lehetne vitat-
kozni, hogy csakugyan ekkor, 1921—22 fordulóján hatol-e 
leginkább az író az emberi lélek belső síkjaira,15 ámde az 
ilyesmit amúgy sem tudjuk pontosan megmérni. 

Az azonban kétségtelen, hogy stilisztikai szempontból 
korszakváltást jelez ez a néhány Krúdy-mű: az 1921 február-
jától publikált Vak Bélában még fennen lobog, sőt talán 
épp tetőzik a Napraforgó (1918) óta uralmon levő „style 
flamboyant", ce a Nagy kópé és különösen az őszi versenyek 
már a lehiggadásnak az első jeleit mutatják. Csökken ben-
nük a képsűrűség, rövidülnek a mondatok, a parttalanul 
áradó, versszerű kompozíciót pedig valamivel feszesebb 
szerkezet, takarékosabb építkezés váltja fel. Krúdy prózájá-
nak az a sokat emlegetett „klasszicizálódása", amely a 
húszas évek nagy regényeiben és novelláiban hozza meg leg-
érettebb gyümölcseit, valahol itt, a „bécsi regények" körül 
kezdődik el. 

Más tekintetben, így témaválasztás szempontjából is kor-
szakhatár a húszas évek eleje. A Nagy kópéban megpendített 
elhatározás — elölről kezdeni az ifjúságot, visszamenni a 
pályakezdés idejébe — igazából az egy évvel későbbi Hét 
Bagolyban valósul meg. Ez a regény a millennium táján 
játszódik, ami a húszas évekből nézve már szinte történelem. 
Ettől kezdve pedig még egyértelműbben a történelmi regény 
felé fordul az író érdeklődése: Ál-Petőfi (1922), Rózsa Sándor 
(1923), A templárius (1926), Mohács (1926), Festett király 
(1930), Az első Habsburg (1931) stb. Ez azonban már egy 
következő fejezete Krúdy művészetének. 

14 / . m. 183. 
15 Uo. 173. 

5 It 88/3 



F R I E D ISTVÁN 

A MAGYAR NEOKLASSZICIZMUS VÁLASZÚTJAI 

(SZEMPONTOK A M A G Y A R SCHILLER-RECEPCIÓ 
KÉRDÉSÉHEZ) 

Arany János A kép-mutogató című versének kilencedik 
szakasza emígy végződik: „S már sóhajjal végzi a dal: »Kis 
kunyhóban is megfér.«"1 A szakasz végeztével-költeményben 
meglepő módon - lábjegyzetben közli a költő az alábbia-
kat: 

„»Hiszen két boldog szerelmes Kis kunyhóban is megfér.« így végző-
dik Schiller dala (An der Quelle . . .) Szemere Pál fordításában, mely 
a század első felében országszerte zengett érzelgő ifjak és leányok 
ajkán."1 

Nemcsak az idősebb kori Arany-balladák költői útkeresé-
séről tanúskodó külső forma, ti. a vásári „képmutogatás" 
hívja föl magára a figyelmet, hanem az a tény is, hogy Arany 
idézetet illeszt költeményébe, egy valaha népszerű, érzelmes-
ként felfogott dalból, Schillertől, s a dallam és néhány vers-
sor még évtizedek távolából is ismerősként cseng vissza. A 
Der Jünglich am Bache ( I f j ú a pataknál) című versről van 
szó, amelyről a kutatás később kiderítette, hogy valóban a 
legnépszerűbb, legelterjedtebb magyarra tomácsolt Schiller-
vers volt, Arany is emlékezetből idézte a címet (a vers kezdő-
szavait tüntette föl cím gyanánt). 1848-ig öt különböző for-
dító kísérelte meg a dal magyarítását, az 1810-es évek elején 
Szemere Pál, a jószemű esztétikus és Kazinczy Ferenc pesti 
„ügyvivője", Helmeczy Mihály, nyomtatásban elsőként 
Töltényi Szaniszló, majd a Schillertől verseskötetnyit for-
dító, illetve összeállító Soproni Fidler Ferenc, végezetül a 

•Arany János Összes művei. I. k. Bp. 1951. 380—384. 
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diák Petőfi Sándor, akinek átültetése még sokáig kéziratban 
marad.2 Arany János kései visszaemlékezése egybevág a 
„kortárs" szemtanú, Kazinczy Ferenc megállapításával; ő 
írta 1811-ben bizalmas barátjának, a Schiller-fordításban és 
-értésben is jeleskedő Dessewffy Józsefnek: 

„Nösténykéink Schillert és nem Göthét szeretik, mert a gigantesquet 
és nem az igazi szépet tudják apprecirozni."3 

Még korábban, 1806-ban Kazinczy Schiller népszerűségéről 
ejt néhány szót: „asszonyka barátnéi" szívesen forgatják a 
Schiller-köteteket.4 Csakhogy nem kizárólag a hölgyek köré-
ben érvényesülő népszerűségről van szó, a XVIII. század 
végének, a XIX. század elejének újságai, almanachjai, kézira-
tos daloskönyvei szintén Schiller (és nem Goethe) olvasott-
ságát bizonyítják.5 A színpadon is népszerűbb Schiller, mint 
Goethe.6 Kazinczy Ferenc minden igyekezete, levélben kifej-
tett véleménye, győzködése, szinte ízlésterrorja ellenére: a 
gyér olvasóközönség szemében inkább Schiller a költő — és 
csak bizonyos írói törekvések látják Goethe-művekben elkép-
zeléseik igazolását. 

Az I f j ú a pataknál népszerűsége, elterjedtsége azonban nem 
feltétlenül pontos Schiller-ismeretről tanúskodik, nem a teljes 
Schiller-életmű magyar befogadásáról, és még csak arról 

2 Schiller Magyarországon. [Bibliográfia] Összeáll.: Albert Gábor, 
D. Szemző Piroska, Vízkelety András. A bev. tanulmányt írta: 
Turóczi-Trostler József. Bp. 1959. 9 5 - 9 6 . 

3 Kazinczy Ferenc Levelezése (KazLev) VIII: 280. 
4 Uo. IV: 2 2 5 - 2 2 7 . 
5 Számos adatot találunk erre (a kéziratos anyagra is!) a 2. sz. 

jegyzetben említett bibliográfiában. Vö. még: Aurora 1823. 75—78, 
1 6 7 - 1 6 8 , 2 9 7 - 2 9 8 ; 1825. 2 1 2 - 2 3 0 , 2 5 0 - 2 5 9 ; 1826. 1 0 7 - 1 1 4 ; 
1827. 2 6 4 - 2 6 6 , 332; 1829. 5 3 - 5 6 . - Aspásia 1824. 145—148. 
(Schiller epigrammái Szentmiklóssy Alajos tolmácsolásában.) 

6 Vö. e kérdésről: Kerényi Ferenc: A régi magyar színpadon. 1790— 
1849. Bp. 1981. 38—39, 117. Igen instruktiv a szerző megjegyzése, 
miszerint valójában az epigonok népszerűbbek voltak Schillernél. 
Uo. 117. 

5* 
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sem, hogy a népszerű Schiller-versek az „eredeti" kontextus-
sal együtt kerültek át a magyar olvasói tudatba. A recepció 
általános törvényei uralkodnak ezúttal is: mind Kazinczy 
és köre, mind pedig az I f j ú a pataknál rajongó tábora a maga 
olvasatában magyarázta Schillert, emelte ki az életműből, 
ami ízlésének, törekvéseinek, költészeteszményének megfe-
lelt. Ezért (is) tanulságos szemügyre vennünk a magyar 
Schiller-recepció néhány mozzanatát, hogy ti. ízlésváltozato-
kat, magyar költészeti ideálok alakulását kísérhessünk nyo-
mon. 

Semmiképpen sem mondhatjuk, hogy Kazinczy Ferenc, 
a neoklasszicista esztétika első számú magyar letéteményese, 
a Winckelmanntól eredeztethető antikvitás-kultusz,a goethe-i 
„képzőművészeti gondolkodás" magyar képviselője nem 
érdeklődött volna Schiller művei iránt, vagy akár ellensége-
sen „viszonyult" volna a Schiller-költeményekből kiolvas-
ható antikvitás-elképzeléshez. S az sem igaz, hogy ne érté-
kelte volna a polgári szomorújáték schilleri változatát (éppen 
ő, aki a Schiller előtt járó Lessing Miss Sara Sampsonjának 
és Emilia Galottijának értő magyar fordítója volt!). 

Egyébként is, Kazinczy Ferenc több ízben hangoztatta, 
hogy van olyan verse, amely közvetlenül Schillertől kapott 
ihletést,7 epigramma-kultusza, epigrammáinak szerkezete 
nem egy esetben Goethe és Schiller xéniáira8 vezethető vissza ; 
s maga is buzdította némely költőtársát Schiller verseinek 
fordítására.9 Kazinczy figyelmét sem kerülhette el a „nagy 
évtized", Goethe és Schiller együttmunkálkodásának tíz 
esztendeje. Amit Kazinczy Ferenc kifogásolt, az éppen a 

' KazLev IX 1 7 5 - 1 7 6 ; XIX: 553. A Das verschleiterte Bild zu 
Sais alapgondolatát idézi Kazinczy Ferenc költői episztolájában: 
Gróf Török Lajoshoz (A vers írásának dátuma: 1801. július). 

8 Erre mutat rá Szemere Pál a Tövisek és virágok c ímű kötetet be-
mutató ismertetésében. Aspásia 1824. 59—73. Különösen azok a 
megjegyzései figyelemre méltók, amelyek egy Kazinczy-epigrammát 
Schiller: Distichon című xéniájával látnak párhuzamban. 

9 KazLev II: 4 9 3 - 4 9 4 . 
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magyar Schiller-kultusz egyoldalúságában jelölhető meg: 
hogy ti. Schiller versei közül közönségsikert mindenekelőtt 
az I f j ú a pataknál típusú versek arattak, még pontosabban 
fogalmazva: az I f j ú a pataknál magyar változata jelezte, a 
fordítók egy része mit látott Schiller költészetében. Ez a 
közönségsiker (az 1810-es esztendőktől az 1840-es évekig 
eltart) kapcsolatba hozható az olvasók egy részének bieder-
meier ízlésével. Ez a sokat vitatott áramlat (?), irány (?), 
ízlésváltozat (?) az 1820-as évek végétől erősödik föl, és 
vele szemben Kazinczy és fogyatkozó köre a neoklasszicista 
költészetfelfogás pozícióit őrizte.10 Viszont ennek megtestesü-
lését Goethe életművében és olyan Schiller-versekben látta, 
mint az Ideálok, az Ideál és az élet vagy a Görögország istenei. 
Kétféle törekvés ütközik össze : egy olyas törekvés, amely a 
magyar irodalom klasszicistává formálását tűzi ki célul, és 
elsősorban fordításokkal szolgálja a nemzeti irodalom diffe-
renciáltabbá, sokszínűbbé tételét, és egy másik törekvés, 
amely inkább az irodalom alacsonyabb (vagy annak vélt) 
régióiban tör utat, és rokon a XVIII. és a XIX. században 
oly sokféle tónusú „kéziratos daloskönyvek" világával, egy-
szerűbb, könnyebben áttekinthető és minden bizonnyal nép-
szerűbb, az irodalmi népiesség nagy sodrású áramába is be-
kapcsolódó költészetével. 

A XVIII. század utolsó harmada óta költőink sűrűn for-
gatták a német almanachokat, versesköteteket, énekesköny-
veket, és adaptálták magyarra például a göttingai Hainbund 
poétáinak verseit.11 így az I f j ú a pataknál típusú költemények 
„recepciója" nem ütközött ellenállásba, sőt, éppen a ma-

10 Fried István: Kazinczy neoklasszicista fordulata. ItK 1982. 
2 6 3 - 2 7 4 . 

11 Császár Elemér: A német költészet hatása a magyarra a XVIII. 
században. Bp., 1913. Császár dolgozata nemcsak szemléletében, ha-
nem számos adatában is elavult. Gálos Rezső és mások kutatásai 
igen sok tényt és viszonylag kevés összefüggést tártak föl. Az újabb 
komparatisztikai módszerek alkalmazása a német—magyar irodalmi 
kapcsolatok feltárásában is szükségesnek látszik. 
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gyárrá formálódó, könnyedebb hangvételű dalköltészet pozí-
cióit erősítette. Ez a fajta líra magyar előzményekre is tá-
maszkodhatott, az ún. népies műdalra, amely viszont Herder 
„népköltési" gyűjtésének fokozatosan erősödő népszerűsé-
gétől kapott újabb ösztönzést. Ezzel szemben Goethe (és 
nagyrészt Schiller) „klasszikája" más műfajokban, más köl-
tői magatartásformákban jelentett áttörést és esztétikai segít-
séget. Mindenekelőtt az „egyszerű természetutánzás" prob-
lémakörében volt szerepe a goethei és kisebb részben a schil-
leri gondolkodásnak, majd a költészetet második természet-
ként való felfogás érvényesülésében. Ezzel párhuzamosan 
bizonyos típusú ballada, valamint a rímektől megszabadí-
tott, szabadabb lebegésű jambikus vers kialakításában, amely 
Pindarosznak újszerű magyar recepciójával formálta a ma-
gyar ódaelképzelést.12 A göttingai klasszika-filológiai iskola 
felől is érkeztek impulzusok, valamint Goethe antikvitás-fel-
fogása felől, de nem utolsósorban Schiller Öröm-ódája sugá-
rozta ama utópisztikus elképzelést, amely az aranykor-kép-
zet magyar objektivációjában oly lényeges szerepet játszott. 

Schiller tehát kétféleképpen volt jelen a magyar irodalom-
ban. A magyar klasszika megteremtésére vállalkozók a balla-
dák és a gondolati költészet Schillerét adaptálták, az iroda-
lom „fogyasztói"-nak szélesebb köre pedig Schiller lírai köl-
tészetének egy szélesebb rétegét (Ugyanilyen típusú megosz-
tottságot tapasztalunk majd a Schiller-drámák magyar befo-
gadását vizsgálva.) 

„Ha én is gazdag volnék — írta 1807-ben Kazinczy —, én 50 arany 
jutalmat tennék ki Gőthe vagy Schiller énekei közzül eggynek sze-
rencsés lefordítására, ha az csak 24 sorból állana is; 's százat az isme-
retes Resignationra 's kétszázat a' Kampfra".13 

12 Fried, István : Die Erneuerung der (neoklassizistischen) Ode in 
Ostmitteleuropa. In: Comparative Literary Studies. Ed. by István 
Fried, Zoltán Kanyó, József Pál. Szeged, 1983. 1 8 3 - 1 9 0 . 

13 KazLev IV: 344. 
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Hogy Schiller-fordításra az első vonalbeli magyar költők 
csak kivételes esetben vállalkoztak, annak főleg nyelvi okai 
voltak. A magyar nyelvújítás évtizedeiben még csak formáló-
dott az a magyar költői nyelvkincs, amely egy későbbi idő-
pontban megfelelően hajlékonynak bizonyult a német klasz-
szika remekeinek magyar megszólaltatására. Nemcsak azért 
Petőfi Sándoré e periódus valószínűleg legsikeresebb magyar 
Schiller-tolmácsolása, mivel majd ő lesz korszakának legje-
lentősebb költője (alig tizennyolc évesen fordította Schillert, 
még igencsak keresve saját költői hangját!), hanem azért, 
mert akkora már stabilizálódott a magyar költői nyelv, 
Kazinczy neológiáinak túlzásait kiegyenlítette az évtizedes 
költői gyakorlat, s még a biedermeier líra finomkodásaiból is 
meríthetett az értő költő. A korábbi Schiller-tolmácsolás előt 
álló nehézségeket jól érzékelteti a költőként ugyan jelenték-
telen, de világirodalmi tájékozódását tekintve messze nem 
érdektelen egyéniség, Teleki Ferenc. 1821-ben válaszolja 
Döbrentei Gábornak: 

„Schillerből ejtett fordításamról igen kurta, de még is criminális ke-
mény recensiódat olvastam (. . .) Fordítani, főképen verseket 's ollyan 
felséges gondolatokkal mint Schilleréi, nagy munka. Azt szóról 
szóra venni, teljes lehetetlenség. Magad is írád, hogy néha lehetetlenné 
teszi a nyelv is, mert a' mit egy nyelv kurtán fejez ki; másban az 
hosszasan esik. Ha tehát én a' fő gondolatot megtartom, elég; vál-
toztatnom a' képet egy kevéssé, csakhogy a' fő ideában találkozzék, 
szabad. És te az ideáloknál, 's a' Bürgschaftban Schillernek oactili-
sáló 's trocheizáló német vers írására figyelmeztetsz? Hidd meg ne-
kem, az nagy bilincs. Feszessé teszen 's én csak a' caesurára 's rímre 
ügyelek, sőt ezekkel s szabadabban bánok.'"1 

A „fő gondolat" visszaadása foglalkoztatta Kazinczyt és 
körét is; maga Kazinczy (és köre) Schiller verseiben a 
„philosophusi lélek érzései"-t vélték fölfedezni, az erőlködés 
nélküli „széles tudomány"-t, a szép képeket — s nem utolsó-

14 Gróf Teleki Ferencz' Versei, 's néhány leveléből töredékek. Ki-
adta: Döbrentei Gábor. Budán, 1834. 226. 
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sorban a „kifogyhatatlan ubertas"-t.15 Főleg ez utóbbi meg-
jegyzés mutatja, hogy mily erős még az iskolás klasszicizmus 
poétikai terminológiájának hatása, jóllehet Kazinczynál az 
„ubertas" nem azt jelenti, mint amit a barokkból származó 
iskolás poétikákban. Amit ő gondol, az a gondolati gazdag-
ság a rövid költeményekben is. Kazinczy számára Schiller 
költészetének a neoklasszicista poétikába illő része a példa-
mutató; az emberi—költői magatartás, amelyben a magas 
fokú moralitás egyben a szépséget sugározza. Ezért oly fontos 
Kazinczynak a Resignation (fontosabb, mint az I f j ú a patak-
nál), ezért lesz számára a vers kezdősora (Auch ich war in 
Arkadien geboren) több mint költészet, több mint második 
természet, életet vezérlő, költői-költészeti gondolat. Ebben a 
gondolatban egyesülhetnek a különféle művészetek által 
azonos eszmeiségben megfogalmazott ideák, Kazinczy egy-
ként lényegesnek érzi itt Poussin festményét (Les Bergers 
d'Arcadie, melyen emígy szól a felirat: Et in Arcadia ego) 
és Schiller „ritka szépségű dalá"-t. Kazinczy magyarázatát 
is adja a költemény kezdősorának. S ez a magyarázat vilá-
gítja meg Kazinczy emberi-költői magatartását, hiszen az 
Árkádiában éltem én is „nem jelent egyebet: Egyike voltam 
hazám kedvelt énekeseinek én is, 's boldog éltet éltem a 
mesterség szép regiójában".16 Másutt: 

„Művész valék, s boldogul éltem a művészi szép élet sphaerájában."1' 

Kazinczy kései elégtétele lesz majd 1829-ben, hogy Szenvey 
József az agg mesternek saját Schiller-tolmácsolásai között 
ezt a költeményt is felolvassa.18 

15 KazLev IV: 36. 
16 Kazinczy Ferenc: Magyarázó jegyzések a Csokonai sírköve eránt 

tett jelentésre. = Magvar Pantheon. Bp., 1884. 218—223. 
17KazLev IV: 3 0 8 - 3 1 1 . 
18 Uo . XXII: 422. Vö. még: X X I : 32. Szenvey József Kazinczyhoz 

két kötetnyi Schiller-versfordítással, valamint a Stuart Mária, a 
Messzinai hölgy és a Don Carlos által készített magyar változatával 
állított be. 
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A „művészi szép"-nek az antikvitáshoz való hűsége, az 
antikvitásból fakadása (erre utal Poussin festménye is) Ka-
zinczy előtt nyilvánvalónak tetszik, s ezt látja bele Schiller 
több művébe, ezt fedezi föl Kis János Schiller-fordításaiban. 
Schiller egykori jénai tanítványa, a jobbágysorból lelkésszé 
emelkedett Kis János már 1792-ben megismerkedett Schiller 
költészetével,19 fordítóként először 1798-ban közölt Schiller-
verseket, a Polykrates' gyűrűjét és A' vashámorba való mene-
telt.20 Mindkét vers a Balladenjahr terméke. Kis János jó 
érzékére vall, hogy felfigyelt egy műfaji újítás lehetőségére. 
Ezen túl, a balladákban rejlő morális tanulság is szerepet 
játszhatott a fordítás létrejöttében. Mire Kazinczy Ferenc 
sajtó alá rendezi Kis János verseskötetét, a költő Schiller 
portréját a Die Ideale és az An die Freude tolmácsolásával 
egészíti ki Kis János, a „neoklasszicista áramlat"-nak en-
gedve.21 S jóllehet a fordítások alacsonyabb nyelvi szinten, 
mintegy „leegyszerűsítve" szólaltatják meg a „művészi szép 
életszférájá"-t; ama görögségképzethez járulnak hozzá ú j 
vonásokkal, amelynek körvonalazása Kazinczynak egyik 
legbuzgóbb igyekezete. „Életszférá"-ról van szó, a művészi 
szép így nem marad meg a szűkre szabott keretek között, 
hanem áthatja általában a költői és különösen az emberi 
törekvéseket. S hogy Kazinczy törekvéseiben nem volt egé-
szen egyedül, azt Bolyai Farkas eddig keveset méltatott 
Schiller-tolmácsolásai éppen úgy bizonyítják,22 mint a tanít-

1 9 Gálos Rezső: Kis János és a német költészet. Egyetemes Philo-
logiai Közlöny 1911. 449—460. 

10 Kalendáriom és 'Sebbe való Könyv. Kiadta: Kis János. Pozsony, 
1798. 40—45, 45—47. Vö. Fried István: Kis János klasszicizmusa. 
Soproni Szemle 1974. 3 4 5 - 3 5 1 ; U ő . : Stílustörekvések a XVIII. szá-
zad végén (Kis János almanachjai). ItK 1979. 577—588. A Der Gang 
nach dem Eisenhammer című balladából készült dráma (Holbein 
műve) 'Frigyesi Elek vagy a vashámorba járás' címmel került, még-
hozzá sikerrel, magyar színpadra. 

21 Kis János Versei. Kiadta: Kazinczy Ferencz. I. k. Pesten, 1815. 
- Pope' Proba-tétele az Emberről. Ánglusból fordítva. Más poé-

tákkal való toldalékkal. M. Vásárhellyen, 1819. Bolyai Farkas Gray 
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vány, Kölcsey Ferenc pályakezdő „schillerizálása",23 s a 
Die Ideale című vers oly gyakori tolmácsolási kísérlete 1813 — 
1836. között.24 Kis Jánossal nagyjából egy időben próbál-
kozott az átültetéssel a Goethével szemben a pálmát inkább 
Schillernek nyújtó Dessewffy József,25 majd a többi magyar 
Schiller-fordító: Helmeczy Mihály, Teleki Ferenc, Soproni 
Fidler Ferenc, Szenvey József. Nemcsak a háttérben meg-
húzódó mitológiai vonatkozások, az illúziók növekedésének 
és szétfoszlásának tanújaként megrajzolt életpálya hozzák 
közel a verset a Kazinczy által szorgalmazott neoklasszicista 
esztétika körében felnövekvő nemzedékhez, hanem ama 
„harmóniás közép", ha úgy tetszik, „klasszikus közép"26 

átérzése és életelvül vallása is, amely a korszak legjelentősebb 
költőjének, Berzsenyi Dánielnek lesz vezérlő gondolata. Az 
„edle Einfalt und stille Größe" nem pusztán képzőművészeti 
jellemzőként hat, hanem — mindenekelőtt Kazinczy tolmá-
csolásában — művészetet szabályozó, mértéket biztosító 
gondolatként. Ez adhatja meg a „tartást" a költő, az ember 
számára. S bár Schillernek a naiv és szentimentális költé-
szetről, költőkről szóló tipológiájával vitatkozva, az 1820-as 
esztendők végén ekképpen határozza meg a költő és a költé-
szet lényegét Berzsenyi Dániel: 

„Mert itt is kell mondanunk, hogy a poézis nem csupa természetes 
és ideálos; hanem ezeknek harmóniás középlete, melly természetes 

és Thomson műveiből fordított még, s az alábbi Schiller-verseket 
tomácsolta: „ A z örömhez". „ A z Ideálok", „ A harangról", „Az ugy 
nevezett resignatio''. 

23 KazLev XI: 69, 77. 
24 Schiller Magyarországon . . . 119—120. 
23 KazLev XI: 10, 394; XII: 4 7 6 - 4 7 7 . 
26 Reed, Terence James: Die klassische Mitte. Goethe und Weimar 

1 7 7 5 - 1 8 3 2 . S t u t t g a r t - B e r l i n - K ö l n - M a i n z , 1982. Megfontolandó 
alábbi megállapítása: „Goethe és Schiller nem húzódott vissza. Mi-
dőn a művészet időhöz nem kötött alapkérdéseivel foglalkoztak, és 
az antikvitásban kerestek ideálokat és ösztönzést, még akkor is pon-
tosan követték az események menetét, arra törekedtek, hogy megért-
sék, és állást foglaljanak velük szemben". (181.) 
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és ideálosb színekre oszolhat ugyan, de nem csupa természetesre és 
ideálosra".27 

A költő maga „közép ember", az örök ifjú, s ez már nem 
a Goethe által is vallott Prometheus-figura, a második te-
remtő (Kazinczy tolmácsolásában jutott el a magyar olvasó-
hoz), hanem a magát modernebb érzékenységűnek valló 
költő. Berzsenyi már Jean Pault is olvasta, onnan tekint visz-
sza Schillerre. Tévednénk azonban, ha azt hinnők, hogy Ber-
zsenyi a romantikus esztétika talaján állva mérlegeli Schiller 
(és Goethe) teljesítményét. Mindössze arról van szó, hogy 
a kazinczyánus esztétika és költészetfelfogás megmerevedé-
sével szemben alakítja ki saját költői helyzetét, saját felfo-
gású „hellénikáját". Lényegében ide céloz egy Schillerről írt 
rövid portréverse, amely egyben esztétikája némely alapelvé-
nek is összefoglalója. A vers jól mutatja, hogy Berzsenyi nem 
a romantika szüntelen fölfelé törekvését, nem az egyéniség 
akár szélsőséges érvényesítését hiszi költői feladatnak, hanem, 
éppen ellenkezőleg, a harmónia létrehozását, a harmóniás 
közép keresését. A vers címe: Schiller, versformája is anti-
kizáló: hexameter: 

A' legfőbbre akarsz törekedni hatalmas erőddel? 
A' legszélsőbbet ne tekintsed azonba tetőnek, 
Mert tetejére, középpontjára közép ut emelhet.28 

Ha mindezt tekintetbe vesszük, arra a következtetésre jut-
hatnánk, hogy Schiller színművei közül a Die Braut von Mes-
sina volt — legalábbis az írók körében — a legnépszerűbb. 

27 Berzsenyi Dániel: Poétái harmonisztika. = Összes Művei. Bp. 
1978. 2 9 4 - 3 3 9 . 

28 U o . 141. Berzsenyi lefordította Schiller Hektors Abschied című 
költeményét Hector búcsúzása címmel. U o . 142. Berzsenyi Schiller-
ismerete, vitája Schillerrel a részben már megjelent kritikai kiadás 
jegyzetanyagából kiolvasható, részletesebb értékelése a szintén ké-
szülő „kritikatörténeti" vállalkozás feladata lesz. Vö. Csetri Lajos: 
Berzsenyi vitái Kölcsey recenziójával. ItK 1983. 463 — 481. 
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(Innen már kivehetjük Berzsenyit, aki az „írók" nem kis 
megrökönyödésére Kotzebue-t dicsérte, és nem görögös tra-
gédiával, hanem „vitézi játék"-kal kísérletezett.) A valóság-
ban azonban ez nem (sem!) így van. Persze, Kazinczy véle-
ménye változásokat mutat, Schiller színműveivel szemben 
tartózkodóbb, és a kevésbé színszerű Goethe-színművekkel 
foglalkozik behatóbban, a Clavigót, a Stellát, a Die Ge-
schwistert fordítva, előadásra ajánlva, nekikezdve az Iphi-
genie magyar átültetésének, és az Egmontot adva majd ki 
fordításai gyűjteményes kötetében. A versekről szólva, lát-
tuk, hogy a szélesebb közönség ízlése nem feltétlenül egye-
zett az írók tetszésével, különösen ritkán a Kazinczyéval. 
Még inkább ez a helyzet a színművek vonatkozásában. An-
nál is inkább, mivel Schiller színműveinek irodalmi hatásá-
ról viszonylag keveset szólhatnánk, dramaturgiája és szín-
házfelfogása ugyan nem volt ismeretlen (Die Schaubühne als 
eine moralische Gestalt betrachtet című tanulmánya előbb 
1810-ben, majd 1814-ben jelent meg magyarul),29 mégsem 

hasznosíthatta kellő mértékben a kezdeti, botladozó lépéseit 
tévő magyar színjátszás és drámaírás. Erősítő kivételképpen 
a Katona József Bánk bányát „rostáló" Bárány Boldizsár 
alapos Schiller-ismeretét említhetjük, a rémdrámai megoldá-
sokkal szemben indokoltabb-motiváltabb drámaírásra figyel-
meztető dolgozatot, mint amely Schiller dramaturgiájából 
is jócskán merít érveket.30 Mindazonáltal óvatosan kell eljár-

29 A fordító: Benke József. Vö. Benke József szinházelméleti írá-
sai. Utószó, jegyzetek: Kerényi Ferenc. Bp. 1976. A' theatrurrí 
tzélja és haszna című röpirat első lapjain Benke saját — gyarló — 
fordításában közli a Wallenstein tábora című Schiller-színmű pro-
lógusát: Schiller szava' a színjátszóhoz. 

30 Vö. Katona József: Bánk bán. Sajtó alá rend.: Orosz László. 
Bp. 1983. 334—360. Bárány Boldizsár Schiller színmüvei közül a 
Wallensteinre, az Orléans-i szűzre, a Don Carlosra, a Haramiákra és a 
Fiescóra hivatkozik. Ez utóbbi kettőt „gyengébb mívek"-nek nevezi. 
Bárány állásfoglalása az akkoriban népszerű Haramiákkal szemben 
nyilvánvalóan más okból ered, mint Kazinczyé. 
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nunk, ha Schillernek, a drámaírónak népszerűségét akarjuk 
lemérni. 

Tagadhatatlan, hogy elsősorban az ifjúkori Schiller-szín-
művek iránt viszonylag tartós fordítói érdeklődés mutatko-
zott, más Schiller-színművek kiestek a fordítói érdeklődés 
köréből. Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a fordítók 
többsége nem valamely esztétikai-irodalmi szemponttól ve-
zettetve vállalkozott a tolmácsolásra, tehát nem valamely 
műfaji — tónusbeli változatra akart átültetésével példát szol-
gáltatni. Előbb a nemzeti ellenállás (1790-es évek), majd 
később a napóleoni háborúk és I. Ferenc abszolutizmusa 
vetett föl olyan kérdéseket, amelyek megválaszolását — a 
fordítók szerint — Schiller-színmű magyarításával is el lehe-
tett végezni. Nevezetesen a Die Räuberb&n, a Fiescoban és 
a Kabale und Liebe című színművekben helyet kapó jogsze-
rűség, szabadság - hatalom problémakör, az egyenlőség 
gondolata: mind-mind égetően időszerűnek bizonyult adott 
időszakunkban.31 

Ismét Kazinczy Ferencé a jellegzetes példa, az ő vélekedé-
sében beállott változások a Schiller-recepció irányaira is 
következtetni engednek. A Don Carlosb&n egyszerre többet 
és kevesebbet látott irodalmi alkotásnál. Többet, hiszen a 
Don Carlos ban magatartásformákra ismert, amelyek életbeli 
megvalósulását ismeretségi körében konstatálta, és ezáltal 
egyben kevesebbet is, mert ez az „életközelség" e magatar-
tásformák lehetetlenségére döbbentette rá; olyan elvont sza-
badságeszményre, amelyet az 1810-es esztendőkben csak elu-
tasítani lehetett. Ez az oka annak, hogy fogságából kijövet 
nagy lelkesen nekifogott a Don Carlos átültetésének, és 
ugyanolyan hirtelenül abba is hagyta, hogy majd az 1810-es 

31 A korai Schiller-drámák jellemzéséhez vö. : Schiller. Zur Theorie 
und Praxis der Dramen. Hg. : Klaus L. Berghahn und Reinhold Grimm 
Darmstadt 1972. A magyar fordításokról és előadásokról: Bayer 
József: A nemzeti játékszín története. I—II. k. Bp. 1887; U ő . : Schil-
ler drámái a régi magyar színpadon és irodalmunkban. Bp., 1912. 
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esztendőkben Goethe Egmontjának tolmácsolásával kárpó-
tolja önmagát — és vélt olvasóit. S ugyanez magyarázza, 
hogy Kazinczy módosította véleményét Schiller színművei-
ről. Pontosan tudta, hogy egymástól függetlenül (az 1790-es 
esztendőkben) hárman is vállalkoztak a Die Räuber magyar 
megszólaltatására. Olyannyira tudta, hogy az egyik tolmá-
csolásról levelezéséből értesülünk mi is,32 a másikat maga 
adta hírül Orpheus című lapjában, majd közölt egy monoló-
got e fordításból,33 melynek nyomtatását nem engedélyezte 
a helytartótanács. A harmadik pedig abban a sorozatban 
jelent meg, amely a magyar színművek és színműfordítások 
egyik legteljesebb gyűjteményét adta az 1790-es években.34 

Nem ismerjük Kazinczy véleményét e fordításokról, s azt 
sem tudjuk, ismerte-e már ekkor az eredeti művet — vagy 
csak a hozzá eljutott fordítást. Annyit kockáztatunk meg 
csupán, hogy a Werther átültetésével bajlódó Kazinczy nem 
fejezte be ezt a Schiller-fordítást, viszont a Schröder által 
átírt Hamletet igen, s ez a változat közelebb áll Schiller korai 
drámáinak világához, mint hinnők. S ha a Haramiák hang-
vétele feltehetőleg nem váltotta is ki osztatlan elismerését, 
az a tény, hogy lapjában részletet közölt belőle, jelezheti, 
hogy ekkor még szó sem lehet teljes elutasításról. Más ada-
tok azt sugallják, hogy a fordítókon kívül is rajongókra lelt 
Schiller ifjúkorának e nagy vihart kiváltott színműve. Egy 
katonatiszt lelkesült levelét ismerjük, amely az 1790-es évek 

32 KazLev II: 6, 548. A valószínűleg első fordító: Wesselényi Ist-
ván hadnagy. Fordítása — ha elkészült — nem maradt ránk. 

33 A második (?) fordító: Darvas János, a Kazinczyhoz közel-
álló helytartósági tanácsos, Darvas Ferenc fia. A fordítás könyv 
alakban történő megjelentetését a cenzúra nem engedélyezte. 

34 Erdélyi játékos gyűjtemény. Kolozsvár, 1793. 2/1: 1—184. A 
fordító: Bartsai László, országgyűlési követ. Állítólag Kováts Ferenc 
mérnök is lefordította a Haramiákat, de az erre vonatkozó adatok 
bizonytalanok. Annyi bizonyos, hogy a Fiescót megszólaltatta ma-
gyarul. Ugyanebben az évtizedben a Kabale und Liebe és a Don Carlos 
is magyar tolmácsolóra lelt. 
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magyar fiataljainak hangulatáról árulkodik.35 Az 1840-es 
években Kis János emlékezéseiben idézi föl göttingai éveit, 
amelyek részben a Haramiák jegyében teltek, s az „Ein 
fr eyes Leben führen wir" éneklésével voltak tarkítva.3® S bár 
Kazinczy Ferenc és talán írótársai Schillerben nem elsősor-
ban a Haramiák szerzőjét látták, ez nem csökkentette a szín-
mű elterjedtségét, népszerűségét, amelynek újabb felívelését 
tapasztaljuk az 1820-as esztendőkben. A kéziratos másola-
tok, az újabb fordítási kísérletek jelzik, hogy a kereteiből 
kitörni készülő ifjúság, a szabadabb, a kötöttségektől men-
tesebb életre vágyó újabb nemzedék még mindig a Hara-
miákban látja érzelmei és hangulatai lenyomatát.37 

Hiába emelte föl óvó szavát a romantika felé tájékozódó 
Stettner (Zádor) György, hiába figyelmeztetett arra, hogy 
Schiller színműveiből a Don Carlos és a Teli Vilmos tolmá-
csolása (nemcsak esztétikai okokból) időszerűbbnek lát-
szik.38 A pontosan meg nem fogalmazott szabadságvágy, a 
klasszicista formákat szétbontani kész gondolat a Haramiák-
ban találta meg a megfelelő műfajt és megfelelő mondani-
valót. 

A magyar neoklasszicista esztétika álláspontját jól képvi-
selte Kazinczy Ferenc, aki ördöginek (teuflisch) nevezte a 
Haramiákat, persze már jóval fogsága után, s jóllehet bizo-

25 Lakfalvy Ede levelét közl i : Turóczi-Trostler József. Schiller Ma-
gyarországon. I. m. 25—27. A levélíró ismeretlenül jelentkezik a 
német költőnél, kifejezi vágyát, hogy csupán egy órácskát beszél-
hessen vele, láthassa Fiesco nagy megörökítőjét, átölelhesse a férfit, 
aki mesterkéletlen, meleg érzelemmel festette a bámulatra méltó 
haramiákat. 

36 Kis János: Emlékezései életéből. I. k. Sopron, 1845. 
37 A' haramják. Dráma. Ford.: Schedel Ferencz József. Pest, 1823. 

Második, javított kiadása: Nagy Ignác színműtára III. kötetében. 
Buda, 1841. Setéth Károly kéziratos fordítása: Moor Károly. Or-
szágos Széchényi Könyvtár Kézirattára. Quart. Hung. 1512. A for-
dítás 1830-ból származik. Puky József: Külföldi színjátékai. 1: Fi-
esco, 2: Fortély és szerelem. Pest, 1827. 

36 Bayer J. : Schiller drámái... 60. 
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nyos fokig érteni látszik Schiller útját a Haramiáktól A 
messzinai aráig, fenntartásait sem titkolja. Számára Schiller 
a Don Carlos költője, akinek egyes színműveiben örömmel 
fedezi föl a szépséget, az Orléans-i szűzben, a Stuart Máriá-
ban, melyeket kiváló alkotásként méltat. Érdekli A messzinai 
ara „görög szellemisége". Nemcsak a kórusokat kedveli, 
hanem a görög tragédiaírókat idéző apróbb mozzanatokat 
is. Úgy véli, Schillerben a németek Szophoklészt és Cor-
neille-t bírják, az ő kedvence mégis Goethe, kinek Iphigéniá-
ja a színműirodalom legbecsesebb alkotása. Kazinczy párhu-
zamban látja Schillert és Goethét: 

Eszerint Schiller „fenséges olajfestmény", Goethe viszont 
„szép márványszobor, egészen nyugodt nagyság görög grá-
ciában".39 

A Winckelmannt követő Kazinczy Goethe jellemzésében 
szinte winckelmanni terminológiával él, és ebben a körben 
gondolkodva Schillernek természetszerűleg csak a második 
hely juthat. Annál is inkább, mivel a legtöbb ízben emlege-
tett és ezért legfontosabbnak tetsző Schiller-mű, a Don Car-
los, nemcsak Goethe-művekkel, hanem a mindennapi (nem 
esztétikai, hanem politikai) valósággal szembesül, és marasz-
taltatik el. Ugyanis a Don Carlos ban a szereplők képviselte 
magatartásformák (és nem a szereplők magatartásában áb-
rázolt, tiszteletreméltó eszmeiség, amely irodalmilag igen 
becses) a ferenci abszolutizmus politikai és tágabb értelem-
ben vett közéleti lehetőségeire emlékeztetik. 

Téves ugyanis a feltételezés, hogy Kazinczy fogságából kijö-
vet az irodalomba és a nyelvújításba „vonult" volna vissza. 
Annyi tény, hogy nemigen volt tanácsos számára nyílt politi-
kai programmal előállni ; s az is tény, hogy fogsága előtti idő-
szakához képest, a fogság után megváltozott kül- és belpoli-
tikai helyzet, a legszűkebb családi környezet magatartása, de 
a megyei, valamint a valamilyen közéletiséget mégis bizto-
sító egyházi események arra késztették Kazinczyt, hogy felül-

39 KazLev VI: 2 8 8 - 2 8 9 . Vö. még: Uo. XI: 452. 
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vizsgálja álláspontját, nemcsak a szoros értelemben vett iro-
dalmi-esztétikai gondolatkörben, hanem minden területen, 
talán a legnagyobb súllyal a világnézetet tekintve. Ez nem 
jelentett gyökeres szakítást a fogság előtt hitt elképzelésekkel, 
például Rousseau jó néhány gondolata továbbra is vezér-
eszméje maradt, és a fogság előtt sem rajongott Voltaire-ért, 
hozzá fűződő nem egyértelmű viszonya jellemzi továbbra is 
magatartását. S azt se feledjük, hogy családi-anyagi helyzete 
némi rendezése után ismét bekapcsolódott a megyei életbe, 
az egyházszervezés munkájába, levelezésével Dessewffy Jó-
zsefen, Horvát Istvánon és másokon keresztül pedig az 
országgyűlésekig elért véleménye, szava. Ezeknek a tények-
nek erős figyelembevétele nélkül aligha értékelhetjük helye-
sen politikai „credo"-ját. Hogy ennek kifejtésére egy szép-
irodalmi mű, méghozzá Schiller-színmű adott alkalmat, az 
éppen beleillik Kazinczynak életet és irodalmat egymásba 
játszó világába. Ez az egymásba játszás (hogy ti. a minden-
napi valóságra rávetül az irodalom fénye, és az irodalom is 
új színekben tetszik föl a politikai-hétköznapi valósággal 
szembesülve) Kazinczy Ferenc fogság utáni magatartásának 
lesz meghatározója. Óvatossága — életrajza ismeretében — 
indokolt, a 2387 keserves, betegségekkel és megaláztatások-
kal gyötört napot nem lehetett elfelejteni. S mert megtapasz-
talta a Habsburgok börtöneit, a kiszolgáltatottságot, körül-
tekintőbb lett, a cselekvés előtt álló akadályokat alaposabban 
méri föl. Érdemes kissé hosszabban idéznünk a szintén bör-

tönviselt Wesselényi Miklóshoz küldött leveléből:40 

„ A Mélt. Báró D o n Carlost hozza-elő. — Oh mint örvendtem én 
midőn ezt láttam, hallottam. De a' Terentzius olvasásáról azt mondta 
Grotius, hogy őtet másként olvassa a férfi, másként a' gyermek. 
Ezt mondhatni mindenről, kivált pedig D o n Carlosról. Sokan azt a' 
munkát a' szép versek, szép németség, szép kifejezések miatt olvas-
sák; sokan mint Románt, a' szép scénák csiklandásai miatt. De ha-
nyadik az, a' ki Posa beszédjeinek fontosságába béhatna, a ki meg-

40 Uo. VII: 396. 

6 It 88/3 
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gondolná, hogy az csak a' thealrumra való, és nem a' közönséges 
életre, hogy Schiller azt azért festette így, hogy theatraiis effectust 
csináljon, nem hogy a' köz életben is úgy lehetne bánni; sőt hogy 
a' feszesség még a' theatrumon is nem használ, hanem árt. Szeretném, 
ha a' Mélt. Báró Göthének munkáját vagy megvétetné, vagy mélt. 
Cserey Farkas Úrtól kölcsön kérné, 's Egmondot belőle elolvasná 
— egyszer olvasván, örökké fogja Egmondot, mint én az egész Gö-
thét — 's elmélkedni akarna, hogy mit nyér az, a' ki nem hajlik mint 
Egmond, 's mit az, a' ki úgy bánik mint Oranien. — Oranient Alba 
nem tehette a' maga ideájinak áldozatjává. Egmondot azzá tette, 's 
az Egmond egyenessége nem használt, az Oranien hajlósága használt 
a' szabadságnak." 

Kommentárunk előtt az utolsó — kihegyezett — mon-
datra hívjuk föl a figyelmet. Ami Kazinczyt érdekli: hogyan 
lehet használni a „szabadság"-nak. Az messze vezetne, ha e 
szabadság-elképzelés tartalmáról kezdenénk elmélkedni, 
mindenesetre a gondolatszabadság ideáját 1794/95-ben fen-
nen hangoztató, Egmont egyenességével a bíróság előtt álló 
Kazinczy nem egyszeri, véletlen megnyilatkozásként hir-
dette Oranien igazát. Még két levélrészlet egészítheti ki a 
gondolatmenetet. Erdélybe küldi Kazinczy üzenetét, az ott 
nevelősködő Döbrentei Gábornak: „Lajos, az Úr vezérlése 
alatt Egmondnak és a Schiller Don Carlosának olvasásaiból, 
az ízlésen kívül egyebet is tanulhat".41 

Majd 1815-ben Helmeczyt tudósítja: már az öreg Wesse-
lényi is ajánlotta a Don Carlos fordítását, a megjelenés lehe-
tőségeiről azonban szkeptikusan ennyit jegyez meg Kazin-
czy: „Minek? Hogy írásban maradjon?"42 

Sem túlértékelnünk, sem alábecsülnünk nem szabad az 
összefüggéseiből kiragadott levélrészleteket. Tehát sem az 
opportunizmusra biztatást, még ha bölcs kompromisszumra 
való hajlandóságot nem olvashatjuk ki, sem ravasz reálpoli-
tikusként nem ábrázolhatjuk Kazinczyt. Való igaz, hogy 

41 Uo. VIII: 67. 
42 Uo. XII: 427. 
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ezúttal a másutt oly fontos erkölcsi meggondolások nem 
kerülnek szóba; s a célszerűség mellett a nemes ábrándozás, 
a hatalommal való vakmerő szembeszegülés, a naivitás, a 
jóhiszeműség kevéssé becsülendő tulajdonságnak tetszik föl. 
Belpolitikailag indokolható Kazinczy álláspontja; a ferenci 
abszolutizmusnak hol brutálisan nyílt, hol képmutatóan csá-
bító, megalkuvásra késztető politikája sok fejtörést okozott 
az országgyűléseken ellenzéki magatartást tanúsító nemes-
ségnek (pl. a Kazinczyhoz sok tekintetben közelálló Vay 
Józsefnek), majd 1812 után a birtokaira, megyéjébe, az egy-
ház- és iskolaszervezésbe visszavonult, a kilencvenes évek 
reformeszméit őrző szűk tábornak. Mindehhez járult a kül-
politikai helyzet alakulása. A francia forradalom eseményei, 
a „terreur" csekély vonzerőt jelentettek a Kazinczy típusú 
gondolkodóknak, és ez nem csupán a tájékoztatás - enyhén 
szólva — egyoldalúsága miatt történt így. A napóleoni hábo-
rúk sem találtak Magyarországon egyértelműen kedvező 
fogadtatásra; Napóleon személyének tisztelete és egy esetle-
ges francia megszállás ellenzése nem feltétlenül vall szük látó-
körűségre. A további tényezőket Kazinczy Ferenc életta-
pasztalatai nyomán összegezhetjük: a felvilágosodott des-
pota (II. József) kevés megértést mutatott tartományai valódi 
akarata iránt, s mintegy példázta Rousseau-t olvasó hívei 
előtt a Társadalmi szerződés „törvényhozó"-ja zsarnokká 
válását. A mozgalom, amely a függetlenebb, emberibb vilá-
gért, a szabadabb Magyarországért szerveződött, megbukott, 
tevékenységét csírájában fojtották el, és nem utolsósorban 
az egyik fő szervező, Martinovics Ignác könnyelmű, két-
kulacsos, helyenként több mint gyanús viselkedése okozta a 
tömeges letartóztatást. A mozgalom résztvevői fogságuk 
után teljesen kiszorultak a közéletben tevékenykedők köré-
ből, de kiszorultak onnan nagyrészt azok is, akikre valami-
lyen módon (pl. Martinovics ki tudja, mennyire igaz vallo-
másai, jelentései alapján) a legcsekélyebb gyanú árnyéka 
vetődött. Ebben a helyzetben Posa és Carlos nemes elszánt-
sága, gondolatrendszerük elvont szabad ságeszménye, utó-

6* 
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pizmusa, Egmont gyanútlansága, nyílt szembeszegülése nem 
vezethet — Kazinczy szerint — eredményhez, viszont Ora-
nien taktikázása, halogatása: igen. Az Egmontban megfogal-
mazott magatartásformát kell tehát a magyar politikusok-
nak tanulmányozniok, és legfeljebb a színházban lelkesülhet-
hetnek Posa tirádáiért. Schilleré a színi hatás érdeme, de jól 
tudjuk, hogy Kazinczy az effajta színi hatásnál többre tar-
totta Goethe „görögségét". A Don Carlost azonban olyanok 
is láthatják, hallhatják, akik nem csupán a szépen csengő 
verssorok után érdeklődnek. Kazinczy úgy érzi, hogy élet-
tapasztalatai feljogosítják arra: óvja nemzetét mindenféle, 
elhamarkodottnak érzett cselekedettől. A Don Carlosban 
Posa halálát és Carlosnak vereségét szemlélteti a szerző, az 
Egmontban Oranien életben marad, Egmont vigasza csak a 
kivégzés előtti éjszaka álom-apoteózisa marad, amely ugyan 
azt tanúsítja, hogy Goethe rokonszenve a nép vezéréé, de e 
rokonszenv a jövendő szempontjából sem cáfolja Oranien-
nek, a túlélőnek és új küzdelmet kezdeményezőnek igazát. 
Kazinczy nem hiszi, hogy a színházi néző képes ezt átlátni; 
nem hitt abban, hogy lehetséges a XIX. század első évtize-
deiben más út, mint Oraniené. Hogy milyen fontosnak tar-
totta az Egmont megjelentetését, húzás nélküli közreadását, 
azt Helmeczyvel való izgatott levélváltásából érezhetjük. 
Szándékát már csak azzal a gesztussal is megerősítette, hogy 
kurta töredékfordítását a Don CarlosbóX gondosan lemá-
solta ugyan, de sosem fejezte be. Célzása, miszerint nem 
akar íróasztalfiókjának dolgozni, egyben jelzése a Don Carlos 
időszerűtlenségének. 

Kazinczy Goethe-kultusza egyedi jelenségnek minősít-
hető. Mások éppen Schillert emelték Goethe fölé, jóllehet 
oly mértékű Schiller-kultuszról, mint amilyen Kazinczy 
Goethe-kultusza volt, nem beszélhetünk. Emellett Schiller 

jellegzetesen az ifjúság költője maradt, költők ifjúkorukban 
rajongtak érte, hogy később más irányba térjenek. Jellemző 
gesztus például a Kisfaludy Sándoré, aki a német irodalom-
ból éppen nem Goethe műveit emelte ki, hanem Schillert és 
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Wielandot érezte magához közel.43 Schillerben „az ember 
szív- 's léleknek Hősé"-t látva, egy alapjaiban érzékeny ma-
gatartást körvonalazott. Ifjúkori könyvtárában Schiller szín-
művei is helyet kaptak. A költővé érő Kisfaludy Sándor az-
tán más eszményeket követett. Nem kevésbé tanulságos 
Bölöni Farkas Sándor Schiller-rajongása.44 Diákként ismer-
kedett meg Schiller színműveivel, főleg a Haramiák szabad-
ságkultusza hatott rá. Részt vett egy diákelőadásban is, 
majd a Don Carlosb&n megfogalmazódó függetlenség-elkép-
zelés vonzotta. A Schiller-rajongástól egyenes út vezetett 
liberális nézeteinek kikristályosodásáig. Méltán nagy hírre 
szert tett amerikai útirajza, beszédes dokumentuma a magyar 
liberális gondolkodásnak. Hatvany Lajos pontos jellemzése 
szerint: „a székely nemes, aki felfedezte a demokráciát".45 

E „felfedezés" első indítékai a diákkorban keresendők, Schil-
ler színműveinek olvasásában-előadásában. 

Végezetül Petőfi Sándort említjük meg, mint a magyar 
Schiller-recepció fontos állomását. Schiller-élményeként mint 
a kutatás feltárta, nemcsak az I f j ú a pataknál ihletett fordí-
tását könyvelhetjük el, hanem foglalkoztatta költőnket 
Schiller „színészparadoxona" is: Schiller nyomán (még ha 
esetleg nem az eredeti hely ismeretében) állította szembe a 
költő halhatatlanságát a színészi alkotás perchez kötöttsé-
gével, és akárcsak Schiller, ő sem esztétikai okfejtés, hanem 
vers keretében.46 

A magyarországi Schiller-recepció egyes részleteit, doku-
mentumait igen jó (bár természetesen nem teljes) bibliográ-
fia derítette föl, amely nagyrészt a korábbi filológiai tanul-

13 Uo. III: 77.; Bayer J.: I. т.; Császár Elemér: Kisfaludy Sándor 
könyvtára 1795-ben. Magyar Könyvszemle 1908. 314—318. 

44 KazLev XIII: 2 6 3 - 2 6 4 . 
45 Hatvany Lajos: Egy székely nemes, aki felfedezte a demokráciát. 

Bp., 1934. 
46 Fekete Sándor: Petőfi és Schiller. ItK 1969. 3 3 - 4 6 . 
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mányokra épített.47 A bibliográfia megjelenése óta kerültek 
elő újabb adatok, de ezek a filológiai tablót nemigen módosí-
tották. Ami azonban mind a régebbi, mind pedig általában 
az újabb kutatásokból hiányzott: annak az eszmetörténeti 
háttérnek a vizsgálata, amely előtt a magyar Schiller-recep-
ció kibontakozott. Több sikerrel kecsegtetett néhány kritika-
történeti elemzés.48 Az eszmetörténeti háttér azért is oly fon-
tos, mert csak ennek ismeretében lehet magyarázni a Hara-
miák népszerűségét, az 1790-1840 közötti időszak Schiller-
fordításainak jellegét, Kazinczy Ferenc nem egészen egyér-
telmű magatartását Schiller műveivel szemben. Ugyancsak 
ennek az eszmetörténeti, valamint szorosabb értelemben vett 
„kritikatörténeti" háttérnek megismerése segíthet annak 
tisztázásában, Schiller esztétikai nézetei mennyire voltak je-
len a magyar esztétikai és poétikai gondolkodásban. 

A magyar irodalom világirodalmi kapcsolódásai egyben 
a nemzeti irodalom fejlődésével együtt elemzendők. így a 
magyar Schiller-recepció is a magyar irodalmi-poétikai (s 
mint láttuk: ezúttal politikai!) gondolkodás „kontextusá"-
ban kaphat megfelelőnek tetsző magyarázatot. Dolgozatunk 
csupán néhány vonalat vázolt föl, és egyben azt a feladatot 
tűzte ki célul, hogy az ilyen típusú recepcióvizsgálatra példát 
szolgáltasson.49 

47 A 2. sz. jegyzetben idézett bibliográfia, amelynek adatait ki-
tűnően hasznosítottuk, bár a magunk kutatásaival kiegészítettük. 

48 Két kritikatörténeti munka bőven tárgyalja Schiller magyar 
„kritika- és gondolkodástörténeti" recepcióját: Solt Andor: Dra-
maturgiai irodalmunk kezdetei ( 1772— 1826). Bp., 1970.; Fenyő Ist-
ván: Az irodalom respublikájáért. Irodalomkritikai gondolkodásunk 
fejlődése 1817-1830. Bp. 1976. 

49 E dolgozat vázlatszerű változata előadásként hangzott el. 
1984. december 4-én a N D K Kulturális Centruma által rendezett 
nemzetközi Schiller-szimpóziumon. Az értekezleten elhangzott elő-
adások (főleg Tarnói Lászlóé), az előadásokat követő viták, kérdé-
sek továbbgondolkodásra, egyes tételek pontosabb megfogalmazására 
késztettek. E dolgozat egyébként előtanulmány egy átfogóbb jellegű 
elemzéshez, amely majd Kazinczy világnézetének és etikai gondolko-
dásának változásait tárgyalja. 



FORUM 

ŐSI KÉPZETEK ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 
GONDOLKODÁS ÖSSZEKAPCSOLÁSA 

A SZÁZADELŐ MŰVÉSZETÉBEN 

(KÍSÉRLET C H O L N O K Y VIKTOR: AZ A L E R I O N - M A D Á R 
VÉRE1 C Í M Ű ELBESZÉLÉSÉNEK ÉRTELMEZÉSÉRE) 

I. 

Az utóbbi időben több olyan századfordulós alkotás látott 
ismét napvilágot, amely a korszak jellegzetes stílusára, a 
szecesszióra is felhívja figyelmünket. Ismét kezünkbe vehet-
jük például Cholnoky Viktor (1868-1912) munkáinak egy 
igen jó válogatását, s így a szélesebb olvasóközönség is meg-
ismerkedhetik ezzel a szerencsétlen sorsú, nagy tehetségű 
irodalmi „ködlovaggal". 

Diószegi András állapította meg, hogy a szecesszió „leg-
lényegesebb formaelve a stilizáció, vagyis a kiemelésnek és 
összefoglalásnak egy olyan racionális módozata, amely túllép 
az utánzás elvén".2 A naturalizmusnak azzal az alkotói gya-
korlatával szemben, amely a minél aprólékosabb részletekre 
is kiterjedő utánzás során sokszor éppen a lényeges összefüg-
gések feltárásával maradt adós, a századforduló művészei a 
mögöttes területek felvillantását célozták meg — jellemzően 
mondja ezt ki Szini Gyula a Nyugat 1908-as első számában 
A mese alkonya című esszéjében. A mese nem halt meg, min-

1 Az elbeszélésből a következő kiadás alapján idézünk: Cholnoky 
Viktor: Trivulzio szeme — Válogatás Ch. V. novelláiból. Bp., 1980. 
355—366.— Először Nyugat, 1910. I. 151—157., majd azonos cí-
mű kötet, Bp., 1912. 

2 Megmozdult világban, Bp., 1967. 17. 
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dig új módon lehet az ősi kincset feldolgozni, a művész „új 
facettet csiszol, amitől a kő még fényesebbé, ragyogóbbá 
lesz . . ,".3 

Mindebből természetszerűen következik, hogy az alkotók 
olyan mítoszokhoz, mesékhez, mondákhoz folyamodtak, 
amelyek már eleve bizonyos aurával rendelkeztek; Maurice 
Maeterlinck, a korszak nagyra tartott írója például archeti-
pikus elemek felhasználásával új történeteket alkot, s a halál-
félelmet vagy a boldogságvágyat mesei elemek szabad keze-
lésével fejezi ki. A magyar irodalomban is megjelenik a 
mese-, illetve mondaszerű novella (Ambrus Zoltán, Balázs 
Béla stb.), s ebbe a körbe tartozik Cholnoky Viktor nem egy 
írása, így „Az alerion-madár vére" című elbeszélése is. 

A szecesszió korában azonban már a természettudomá-
nyok fejlődését nem lehet figyelmen kívül hagyni. A natura-
lizmus fedezte fel a művészet számára az átöröklést: elég 
talán Zolára és Ibsen Rank doktorára, illetve Osvaldjára 
utalni (Nóra és Kísértetek). Az öröklött vérbaj tette szeren-
csétlenné az Ibsen-hősöket, de a XX. század elejének művé-
szei a végzetes betegségnek már más oldalait hangsúlyozzák. 
Talán még jelképesnek is tekinthető, hogy éppen az 1908-ban 
meginduló Nyugat első négy számában jelent meg Ady 
Endre A magyar Pimodánya. A mesterséges mámorokról szó-
ló esszében a költő egyik író barátjára hivatkozva ezt írja: 
„Azt bizonyítgatta, hogy a zseni, a géniusz, a kellő időben 
megérkezett — (óvatosan nevezem meg) vérbaj. Tehát vala-
melyik dédapánk szerencsétlensége nem skrofulaként üt ki 
rajtunk, hanem — zsenik leszünk. . . . Ahogy nőtt majom 
vagy micsoda őseinknek szellemi befogadó talentuma, úgy 
nőtt a félelmük a betegségektől, a haláltól, kétségtől és bá-
nattól. Ez vitte az embert a szerelmi r a f f i n e m e n t-ok 
s mesterséges mámorok kigondolására. Ezekből lettek az 

3 Nyugat, 1908. I. 27. 
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idegbajok és idegpotenciák, sőt ezekből lesz lassan-lassan a 
művészet".4 

Betegség és művészi alkotás: itt kapcsolódik be Ady egy 
olyan európai gondolatkörbe, amely a romantikus zseniel-
méletből a századfordulóra az érzékeny, beteg művész képét 
alakította ki. Thomas Mann, aki a Tonio Kroger ben (1903) 
a józan polgárok és a mindenre rezonáló művésziélek világát 
állította szembe egymással, éppen ez idő tájt kezd foglalkozni 
a szifiliszes művész problémájával. Ahogy Doktor Faustus 
keletkezése — Egy regény regénye című munkájában el-
mondja, 1905-ben, négy évvel az első emlékeztető sorok 
papírra vetése után, már olyan művek iránt érdeklődött, 
amelyek a luesznek a központi idegrendszerre gyakorolt ha-
tását tárgyalták. 

A kérdés Cholnoky Viktort is foglalkoztatta: Haldokló 
betegségek című cikkében, illetve a Tammuz-kötet Tartini 
ördöge című novellájában ír a művészet és a betegség kap-
csolatáról. Előbb említett írásában ezt mondja: 

„És melyik orvos merné ma letagadni azt a tényt, hogy a 
gondolat csakúgy váladék, mint a mirigyek váladéka, s a vér-
baj egysejtű állatkái által megtámadott agyvelő vagy gerinc-
velő csakúgy a normálistól eltérő produktumokat fog pro-
dukálni, mint a Koch bacillusa által megtámadott emberi 
tüdő, vagy a kolerabacillus érte emésztőszervek."5 

Igaz, hogy a fenti sorok Zola Thérèse Raquin-]énék. H. A. 
Taine-től kölcsönzött mottóját idézik fel, amely szerint a bűn 
és az erény éppen úgy produktumok, mint a cukor és a vit-
riol. Az alábbiakban viszont a Cholnoky-elbeszélés értel-
mezésével arra teszünk kísérletet, hogy a korszerű természet-
tudományos felismerés a „st i l izáció, . . . a kiemelésnek és az 
összefoglalásnak . . . racionális módozata" által hogyan 
alakul át; hogy jön létre a kor szépségkultuszának, művé-

4 Ady Endre: Vallomások és tanulmányok. Bp., 1911. 26—27. 
Az említett író-barát Földessy Gyula szerint Szini Gyula. (Lásd Ady 
E.: Az irodalomról. Bp., 1961. 411.) 

5 Nyugat, 1910. II. 979. 
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szetvallásának nemcsak dokumentuma, hanem egyik hiteles 
írói alkotása is. 

II. 

A C h o l n o k y - e l b e s z é l é s é r t e l m e z é s e 

1. A lovag 

Az elbeszélés első fejezetét a toulouse-i gróf udvari mese-
mondója, Joscelyne d'Aufreville adja elő. Toulouse volt a 
XI —XIII. században a délfrancia trubadúrköltészet köz-
pontja, s a lovagi irodalom akkoriban jelentős impulzusokat 
kapott a keresztes háborúk eseményeitől, amit pl. olyan 
művek bizonyítanak, mint a Chanson de Jerusalem vagy a 
Chanson d'Antioche. A Cholnoky-féle prózai „átköltés" a 
lovagi költészet tárgy- és motívumanyagára épül. 

„Most, hogy megérkeztek a Szentföldről a nagy szerencsét-
lenségek hírei. . . " kezdi az énekes, talán hihetetlen, hogy 
„még nem is száz esztendővel ezelőtt dicsőség és győzelem is 
koszorúzta a keresztény fegyvereket azon a földön . . . " A 
„szerencsétlenségek" sorát Barbarossa Frigyes halálhíre 
nyitja meg, s a „még nagyobb a kereszténység kára" fordulat 
vezeti be Cortelyon Rikárd (Oroszlánszívű Richárd) fogságba 
esésének hírét. Ezek az utalások a harmadik keresztes had-
járatot idézik: Barbarossa 1190-ben halt meg, Richárd pedig 
1192-ben esett V. Lipót osztrák herceg fogságába, ahonnan 
csak két évvel később szabadult tetemes váltságdíj fejében. 
Az elmondás ideje tehát a XII. század vége, de az előadott 
esemény az első keresztes hadjárat (1096-1099) Antiochia 
bevételét megelőző időszakára, tehát 1097 —98-ra tehető. 

Az előadott történetet olyan szerzői kommentárok előzik 
meg, amelyek a jelen hanyatlást a száz évvel azelőtti „daliás 
időkkel" állítják szembe. Az énekes még Alexandrosz M.-et, 
azaz Nagy Sándort is említi, akinek apokrif, mesés elemek-
kel átszőtt élettörténete a lovagi epika kedvelt témája volt — 
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egyébként az első keresztes hadjárat énekmondónk által 
dicsőségesként emlegetett második hulláma a kilikiai szoro-
son átvonulva Nagy Sándor nyomait követte. A fogságba 
került Rikárd „rakoncátlan indulatá"-val szemben áll az első 
hadjárat Bouillon Godofrédjának keresztényi alázata, illetve 
a normann Bohemundénak és vitézeinek komolysága. Sereg-
szemleként fogható fel azoknak a kiváló lovagoknak a meg-
említése, akiket a mesélő szembeállít pl. a gyűlöletet szító 
népszónokkal, amiens-i Remete Péterrel és Sansavoiri Wal-
terral, a paraszthadak vezérével. „Sok nevet tudnék nektek 
most elmondani, sok olyan nevet, amelynek csak hallatára 
is kivirágzanék arcotokon a dicsőségre való vágyakozás piros 
rózsája, de nem akarom a szíveteket a kihunyt glória szomo-
rúságával megbolygatni". 

A szerzői kommentárként előadott tényszerű közlések 
után a jelenetező, az eseményeket szemléletesen, párbeszéd-
del és leírással bemutató tulajdonképpeni „novella" rátér 
Guidó lovagnak, Malpertuix urának történetére. Edessza felé 
vonul csapatával, s egy „vén, ráncos képű, mogorva nézésű" 
kurd vezetésével olyan helyre érnek, ahol „egynéhány csene-
vész fa meg egy kis bozót valami árnyékot adott nekik" a 
rekkenő melegben. „Csak az egy Guidó lovagot nem engedte 
pihenni . . . a gyilkos keresésvágy, az a belső nyughatatlan-
ság, amely benne fészkel némely fajta embernek a iérében". 
(Kiemelés tőlem — T. M.) Sárgás, jelentéktelen kis madarat 
pillant meg az egyik pálmafán. A csend, a hőség, a szinte 
mesei asszociációkat keltő elátkozott táj arra készteti, hogy 
megtörje a mozdulatlanságot. Hiába inti a vén kurd, hogy 
átok sújtja azt, aki az énekes alerion madarat bántja. „Kel-
lett neki, mert olyant még senki sem látott előbb közülünk, 
azt a madarat addig csak azok a meseországból (Kiemelés 
tőlem - T. M.) való emberek ismerték." Guidó dárdájával 
„megszárnyazta" a madarat, de az „szárnyaszegetten is el-
szállt, és beleveszett valahova a kápráztató napsugárba". 
Három csepp vére a lovag jobb kezére, bal szemébe és a 
homloka közepére hullott. 
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A jelenetező részletet felváltja a most már gyorsan lezá-
ruló közlés. Guidó Antiochia ostrománál is ott van, s végül 
— bár betegen és kifosztva — hazakerül. Feleségül veszi azt 
a lányt, aki hűségesen ápolja, s fiúval ajándékozza meg. De 
a „rommá vált lovag" gyermekét már nem láthatja, „mert 
egészen kialudt a szeme, és csak akkor kezdett el látni me-
gint, amikor már az örök világosság fényeskedett néki . . .". 
A nyelvi fordulatok, azaz a metafora és a nyelvi játék ugyan-
azt a nosztalgikus hangot folytatják, amely a fejezet elejét 
is jellemezte. 

Jámbor intéssel zárul a keresztes lovag története: min-
denki így jár, aki énekesmadarat bánt, hiszen „magam is 
énekes vagyok, tehát tudom" — jegyzi meg a mesemondó, 
célozva a költő integritására. 

Az énekmondó elbeszélése a lovagi költészet elemeinek fel-
használása révén válik stílusutánzattá, pastiche-sá; a bűn 
és bűnhődés keresztényi eszméjére építi fel a cselekményt, 
amely nem más, mint a családi címerben látható jelkép, a 
kiterjesztett szárnyű, csőr és láb nélküli, a repülés képzetét 
felidéző csonka sas heraldikai elnevezésének naiv „magya-
rázata". (A Cholnoky-novellában rigóról van szó — de hát 
a heraldikai madárséma nem köti meg a mesélő fantáziáját.) 
A lovag nyughatatlanságát, hiányérzetét valamilyen tettel 
akarja elűzni: „action gratuite"-ként ható cselekedete nem-
csak a repüléssel, hanem a vérbajra utaló következmények-
kel is erőszakos szexuális aktusra céloz. A pszichoanalitikus 
álomfejtések „repülés"-élményének és az elröppenő, sebzett 
madár képének összekapcsolása a XX. század elejének mű-
velt olvasóközönsége által jól érthető szimbólummá ötvöző-
dött. 

2. Az esztéta 

A második fejezet „Scarron abbé levele DAvricourt 
Diána kisasszonyhoz". A remek levélparódia arra a kettős-
ségre épül, hogy az abbé először igenlő, majd tagadó választ 
ad a házassági ügyben hozzá forduló hölgynek. 
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Azt, hogy Cholnoky a tizenhetedik századi francia iro-
dalmi levél paródiájaként írta meg ezt a részletet, a „Scar-
ron" név is alátámasztja. Paul Scarron (1610—1660) a túlzó 
komikum specialistája volt spanyol mintára írott színdarab-
jaiban, tragikomikus novelláit pedig maga Molière is fel-
használta. Az abbé ugyan nem azonos a levélíróval, de a név 
felidézhet bizonyos asszociációkat. 

Az írás vezérmotívuma a sok gasztronómiai párhuzam, 
illetve hasonlat. Az abbé a kisasszony kérdésére, férjhez men-
jen-e Des Maupertuis úrhoz, éppen olyan zavarban van, 
mint amikor szakácsa megkérdezi: „ . . . vajjal csinálja-e a 
spárgát, vagy pedig sós vízben főzve tejfellel". Ezért kétféle 
tanácsot is ad, bár mindkettő rossz, „de ingyen csak jó 
tanácsot adnak, s amit ingyen adnak, az semmit sem ér". 

Ezután a cinikus bevezetés után következik az igenlő ta-
nács: előkelő család, az ősök „már a keresztes háborúk ide-
jén jelentékeny szerepet játszottak, és a címerükön Palesz-
tinából három rigómadarat hoztak haza". Régi gazdagsá-
guk nagyrészt megvan még, a kisasszony családjának a va-
gyona viszont „úgy elolvadt már, mint a spárgára öntött 
vaj". A kérő nemcsak gazdag, hanem daliás is, és beszélni 
„csaknem olyan elmésen tud, mint Pocquelin, a színész (azaz 
Molière, T. M.), s a beszédhez, a mesemondáshoz éppolyan 
állandó kedve van, mint La fontaine úrnak". 

A lebeszélés mégis nagyobb szerepet játszik: nemcsak azért, 
mert az előző tanáccsal szemben két bekezdésre is kiterjed, 
hanem azért is, mert itt van az egész fejezet lényege. A kérő 
félig vak, s az ilyen emberektől már azért is félni kell, mert 
„. . . önmagukba néznek bele, ott új, különös világot látnak 
meg, s ezt a világot akarják rákényszeríteni az egészséges 
szemű környezetükre is. Ez pedig — majd meglátja, hogy vala-
mikor igazam lesz, vagy itt, vagy odaát Angliában — nem 
is a poklot jelenti, hanem annál is nagyobb kínszenvedést: 
az elveszett paradicsomot". 

Mivel Milton Elveszett paradicsoma. 1667-ben, hét évvel a 
Stuart-restauráció után jelent meg, a levél fiktív időpontját 
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Molière utolsó éveire, de mindenképp az 1688 —89-es angliai 
„dicsőséges forradalom" korszakzárása elé kell helyeznünk, 
tehát az 1670-es évek elejére. 

írói szempontból lényeges az az „eltolódás", amely a kissé 
prófétikus hangütés után a jóval később bekövetkező francia 
forradalomra is utalva a szójáték (pokol-elveszett paradi-
csom) eszközével lazítja fel az önmagába tekintő emberről 
írottak pátoszát. 

A levél szabad csapongására jellemzően az írás a „para-
dicsom" homonímával egyenesen frivol hangra vált át. Az 
abbé afrodiziákumként ható ételeket sorol fel, hogy ismét 
emelkedettebb hangnembe csapjon át: 

„Éppen úgy vonaglik a keze, mint azé az emberé, aki már 
írni akar, de még nem tudja, hogy mit írjon. Már a kezében 
van valami láthatatlan toll, de még hiányzik belőle a tinta". 
(Kiemelés tőlem — T. M.) Az abbé saját kézreszketésének 
örökletességére utal, s határozottan lebeszéli a kisasszonyt 
a házasságról, mivel ez lappangó betegség jele lehet. „A 
világért se legyen a felesége" komolyra fordult hangját az 
utolsó bekezdés gasztronómiai tanácsai a spárga különféle 
elkészítési módjairól ismét könnyed csevegéssé oldják. 

A vércsepp-motívum kibontakoztatása egy lépéssel előbbre 
jutott : a háromból kettő már megtette hatását. Guidó lovag 
vaksága, majd Des Maupertuis úr rossz látása és kézreszke-
tése a beteljesülő átok időbeli kiteljesedése felé mutat. A 
XIX. század elejének vadromantikus német sorstragédiáira 
jellemző mozzanat hátterében ott húzódik a természettudo-
mányos magyarázat, amelyet a XVII. századi utód kicsa-
pongó életére tett finom célzás is valószínűsít. 

3. A művész 

A harmadik fejezet egy bohózatíró naplójából való. 
Könnyedén ide-oda indázó, kommentárokkal ellátott emlé-
kezése először Duchenier színházigazgatóról, az asztalánál 



Forum 477 

összegyűlő művészekről, közülük egy C. nevű költőről s 
Maupertuis-ről, a nagy regényíróról beszél. „Abban az idő-
ben . . . " kezdi, amikor még az igazgató nem halt meg 
„Montpellier-ben és gyomortágulásban", s amikor a napló-
író még Sardou-val együtt a Porte St. Michel színház sikeres 
szerzője volt. A felidézett időszak tehát a XIX. század máso-
dik fele, az 1860-as évek utolsó éveitől kezdve, amikor Sar-
dou valóban sorra aratta színpadi sikereit, s az 1854-ben 
élclapként induló Le Figaro már (1866 óta) átalakult politikai 
napilappá. A Cricri (magyarul: tücsök) című újság ugyanis 
a politikai lapként furcsa című Le Figaró-ra tett célzásként 
is felfogható. Az imént idézett szóvicc, akár az az asszociá-
ción alapuló megjegyzés C. költőről, hogy a líra „ma már 
csak Olaszországban is csak száz centesimót ér", hogy jobbak 
voltak a régi „pápai sold ók és bajaccók", bár a naplóíró se 
nem klerikális, se nem Boulanger, a nacionalista és monar-
chiste politikus híve, Cholnokynak egy Sipuluszéval rokon 
stílussajátosságára mutat. írói szövegeibe ő is szívesen illeszt 
be korabeli vagy közelmúltbeli politikai célzásokat, s nem 
veti meg az olyan olcsó fogásokat sem, mint két különböző 
főnév azonos vonzatú alakjának komikus hatást keltő hasz-
nálata. Az elbeszélésben az emlékező mindenáron szellemes-
ségre törekvő hányavetisége funkcionális szerepet juttat 
nekik. 

A naplórészlet tehát a 60-as évek második felétől a nyolc-
vanas évekig terjedő időszakról számol be. Ugyanis „egy 
nap" az öregebb Goncourt Duchenier-nél „valami szabad 
akadémia fantasztikus terveiről beszélt" — azok a vasár-
napi fogadásai pedig, amelyekből végrendelete értelmében 
később kialakult a róla elnevezett akadémia, 1885-től kezd-
ve váltak rendszeressé. 

Ennek a bizonyos napnak az eseményeit még megelőzi a 
bohózatíró és Maupertuis ismeretségének története. Az elbe-
szélő szerkesztőségben találkozásaikat a sűrítést szolgáló 
áljelenetezéssel mutatja be, s egy gyakran hallott Mauper-
tuis-mondással zárja le: „Nem vagyok én katonatiszt, hogy 
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mindjárt felkelés után egészséges legyek. Nekem reggel (ez a 
reggel rendesen délután öt órakor volt) fáj a szemem, reszket 
a kezem, és kábult a homlokom . . . " (Kiemelés tőlem - T. M.) 
Az egzaltált újságírót nagy regénye gazdaggá teszi, de ak-
kor már morfiumon és egyéb narkotikumokon él. Norman-
diába megy, jachtot vásárol, s kerüli az embereket. Mivel a 
normannokat az első fejezetben az elbeszélés már említette, 
feltehetően az ősapa, Guidó is közéjük tartozott. A kör 
bezárul: erre a jacht neve, az „Alerion" is utal. 

Azon a bizonyos „egy nap"-on az asztaltársaság egyik 
tagja azzal a hírrel robban be, hogy „Maupertuis meghalt. 
Megölte magát". 

Igen rövid párbeszéd előzi meg a hírhozó beszámolóját. 
,, A jachtján végzett magával, a sebes szárnyú A 1 e r i о n-on. 
. . . a bal szemébe lőtt, a vére felfecskendezett a homlokára, s 
onnan lassú csepekben pörgött alá a revolvert még mindig 
szorító jobb keze fejére . . . Fent az árboc körül síró hangú 
madarak röpködtek, és verték szárnyukkal a l e v e g ő t . . . " 
(Kiemelés tőlem — T. M.) 

A naplóíró a hírt azonnal színházi terminológiában reflek-
tája: „Sohasem tudtam még olyan kitűnő felvonásvéget csi-
nálni . . . szegény Maupertuis már az élete két első felvoná-
sával is kitűnően előkészítette ezt a csattanót". 

A szemtanú patetikus hatású beszámolója nemcsak a har-
madik rész, hanem egyben az egész elbeszélés csúcspontja 
is. Ezután a „naplórészlet" visszasiklik a hétköznapokba; 
bár a bohózatíró már nem olvashatta fel készülő darabja 
második felvonását, két hét múlva nagy sikert aratott a Porte 
St. Michel-en. 

III. 

Összegezés és kitekintés 

A rövid elbeszélés (összesen félívnyi) valójában három 
önálló, boccacciói típusú novellából épül fel : kevés a jelene-
tező részlet, főként az írói közlés és a hozzá fűzött kommen-
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tár uralkodik. Az első két ötöde, a harmadik utolsó egyhar-
mada használja fel az epikai narráció jelenetező megoldását; 
a másodikból ez teljesen hiányzik. Az első és harmadik rész-
let, azaz az átok és annak végleges beteljesülése sok rokon 
vonást mutat: mindkettő pastiche, s meglehetősen hosszan 
időzik el a kor és a helyzet bemutatásánál, amit viszont Scar-
ron abbé a levélforma segítségével old fel. Mindegyik „no-
vella" az adott korra jellemző irodalmi műfajt idéz meg: 
az első a lovagi epikát, a második az irodalmi levelet, a har-
madik a naplót. 

Cholnoky egy család sorsát mutatja be három döntő jelen-
tőségű fázisban, s akaratlanul is Ady Pimodán-esszéjének 
idézett részletét illusztrálja: abban a mértékben, ahogy a 
család életereje csökken, nő az utód érzékenysége, hogy 
aztán utolsó képviselőjében kiteljesedjék a nagy művész. 
Ha Guidó lovagot belső nyugtalansága vitte rá a „bűnre", 
ugyanez munkált — a vérbaj örökletességén túlmutatva — 
a XVII. századi főúr afrodiziákumaiban s a XIX. századi 
regényíró narkomániájában is. A három hős egyre magá-
nyosabb: Guidó mellett még ott áll a lány, aki fiút szül neki, 
de a XVII. századi főúr már egyedül küzd kísértetei vei, az 
utolsó Maupertuis pedig el is vonul az emberek elől. „Bűnü-
kért", amely a bennük levő nyugtalanságot akarja elhall-
gattatni, önpusztításuk különböző formáiért azonban nyer-
nek is valamit : azt a művész-érzékenységet, amely az utolsó 
családtag művészi alkotásában teljesedik ki. így kapcsolódik 
össze a naturalizmus hagyatékából származó vérbaj- s nar-
kománia-motívum az ősi, az Oidipusz-tragédiára s a közép-
kori legendákra visszautaló bűnnel és bűnhődéssel. 

A családtagok fokozatos elmagányosodása mindennek 
egyenes következménye, s Cholnoky ezt a három mesélő 
pozíciójával is alátámasztja. A lovagi énekes és az öregedő 
bohózatíró időben is távoli eseményeket ad elő, azt, akiről 
beszélnek, vagy egyáltalán nem, vagy csak felületesen isme-
rik, az abbé esetében viszont társadalmi helyzetéből követ-
kezik, hogy csak objektív megfigyelőként ítélje meg hősét: 

7 It 88/3 
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egyiküknek sincs személyes elkötelezettsége történetének 
szereplőjével. A lovagi énekes még egy udvari társasághoz, 
az abbé egyetlen személyhez, a bohózatíró pedig szinte csak 
önmagához (esetleg későbbi, ismeretlen olvasóközönséghez) 
intézi szavait. A történetmondók kívülállása biztosítja azt a 
(Friedrich Schlegel-i értelemben vett) iróniát, amely anyagán 
felülemelkedve kellő távlatból mutatja be az eseményeket. 
Ez az elbeszélői pozíció lehetővé teszi a szerzői kommentá-
lást is. 

A mai olvasó az egzisztencialisták által népszerűsített 
Seren Kierkegaard által esztétikai életlehetőségnek nevezett 
magatartás kibontakozását is beleolvassa az elbeszélésbe. 
Kierkegaard „esztétikai"-n érzelmi viszonyulást értett: 
,,. . . az első stádiumban mint álmodó, a másodikban mint 
kereső, a harmadikban pedig mint kívánó6 (kiemelés tőlem -
T. M.) jelenik meg ez az embertípus. A három Maupertuis-
ben ezeket a fázisokat figyelhetjük meg, s azzal, hogy a család 
utolsó tagja nagy íróvá érik, Cholnoky annak a századfor-
dulós „művészet-vallás"-nak a képviselőjeként lép elénk, 
amely az emberi értékek között a legmagasabbra a művészi 
alkotást helyezi — ezért viszont az élettel kell fizetni. (Az 
életerő hanyatlásának és ezzel párhuzamosan a művészi érzé-
kenységnek a kibontakozását Thomas Mann 190l-es regé-
nye, A Buddenbrook-ház fogalmazta meg a legnagyobb művé-
szi hitelességgel.) 

Bizonyosra vehető, hogy az önsorsrontó, alkoholmámorba 
menekülő író személyes élményeit is beledolgozta az elbe-
szélésbe: mintegy saját sorsát és a körülbelül két évtizeddel 
később öngyilkosságba menekülő, önpusztító László öccsé-
nek végzetét előlegezte. így az írás epikai szövetét egyfajta 
személyesség is áthatja, s ez megint nagyon jellemző a sze-
cesszióra, hiszen éppen a líraiságban gyökerezik az a stili-
záltság, amely a valóság utánzásának naturalista elvét fel-

6 S. Kierkegaard: Vagy — vagy. Ford. Dani Tivadar. Bp., 1978. 
107. 
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oldva létrehozza a „részleges mimézis"?-nek nevezett alakí-
táselvet. A képzőművészet tudatosan leegyszerűsített s a kife-
jezés érdekében gyakran elrajzolt alakjainak Cholnoky elbe-
szélésében a kiragadott csomópontok köré sűrített s a család 
történetében csak a lényeges mozzanatokat megragadó elbe-
szélői magatartás felel meg. A természettudományos művelt-
ségű író a mondai átokmotívumot végigkísérve adja meg 
írásának azt a mélységet, amely Az alerion-madár vérét 
jelentős elbeszéléssé teszi. 

T. TEDESCHl M Á R I A 

A DRÁMAI NOVELLA 

T H U R Y ZOLTÁN: E M B E R H A L Á L 

Drámai novellákkal, egyes novellák drámaiságával a ma- , 
gyar irodalomban főként a századvég, pontosabban a kilenc-
venes évek novellisztikájában, a tárcanovellákban találko-
zunk. 

A novellatípus jelenlétét - a novella és a dráma közötti 
összevetés lehetőségét, a műfaj kedvező sajátosságait (kon-
fliktus, feszültség, dialógus) is figyelembe véve — elsősorban 
azoknak a társadalmi változásoknak vetületében kell keres-
nünk, melyek a kiegyezés utáni magyar valóság arculatát 
meghatározzák. A kiegyezést követő másfél-két évtized biz-
tonsága, látszólagos nyugalma után a kilencvenes évek a 
nagytőke és a nagybirtokosság ellentéte mellett már a szá-
zadvégi magyar társadalom valamennyi rétegét érintő „szo-
ciális válságról" (a dzsentri, a magyar középosztály, a pa-

' Lásd Kiss Endre: Szecesszió egykor és ma. Bp., 1984. A „részleges 
mimézis" a könyv egyik alapgondolata. 

7* 
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rasztság, a földmunkásság, a proletariátus válsága)1 hoznak 
hírt. 

Az irodalom most is a társadalmi-politikai változások kí-
sérője, sőt nemegyszer előrejelzője. Nem véletlen, hogy Dió-
szegi András a századvég novelláit elemezve a drámai novella 
„valóságos egyeduralmáról" beszél. Tanulmányában a szá-
zadközép analitikus novellája és a századvég drámai novel-
lája közötti különbségeket indokolva a következőket írja: 

„Az analitikus író az elvileg egyértelmű, határozottan körvonalaz-
ható, adott viszonyok között statikus, szociális és pszichikai tények 
elemzése útján közelíti a valóság lényegét. A századvég novellistája 
képtelen a határozott körvonalazásra, az egyértelmű megvilágításra, 
hiszen alapvető élménye a valóság ellentmondásossága és változé-
konysága. Módszerét is ez a dinamizmus alakítja ki: a valóságot 
összeütközéseiben és hirtelen-váratlan fordulataiban ragadja meg. 
A mind ez ideig az elbeszélés, a fantázia és az analízis eszközeivel élő 
novellairodalomban új, szinte minden egyebet elsöprő elem jelenik 
meg: a drámaiság."2 

Thury Zoltán Emberhalál (1897) című alkotása személyes, 
szubjektív élményből fakad. A vérbe fuló parasztlázadásnak 
éppúgy tanúja volt az író, mint az 1895-ös Szántó-Kovács-
pernek. A szerzői jelenlét tehát a tudósítás látszatát kelti. 
Valójában mégsem egyszerűen riportról van szó, a riportázs 
forma az elmondás, a kifejtés találó eszköze. 

A műalkotás felépítése, az elbeszélés színhelyének azonos-
sága (tarbereki erdő), az elbeszélés idejének egységessége 
(három nap), a kompozíció egymással feleselő mozgása (a 
düh, az anarchia növekedése a parasztság részéről, a „csön-
des", helyenként „együttérző" magatartás a katonaság olda-
láról), az író által jelölt szerkezeti felosztás tudatossága (az 
első, elbeszélő rész előkészíti a második, drámai részt), vala-
mint az előadás „dialógus reprodukciói" hitelesítik besorolá-
sunkat. 

1 Diószegi András : Klasszikus novella — Mai novella. In : Megmoz-
dult világban. Bp. 1967. 4 0 4 - 4 0 5 . 

2 Diószegi András : I. m. 405. 
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Drámaiság a cselekmény szintjén. A történéssor pár mon-
datban vázolható : az új típusú kapitalista földesúr, aki apját, 
a politizáló dzsentrit felváltja a domíniumban, pénzért akarja 
árulni a szárazgallyat, amit emberemlékezet óta igyen is meg-
kaptak a parasztok. Az összetűzés végkifejlete — a katona-
ság beavatkozása folytán — tragikus. 

A novella kezdő képe epikus nyugalmú, részletező leírás-
sal, indirekt stílusban az alaphelyzetet jelöli ki. Az időtlen-
séget jelző időhatározó (mióta) villanása hírt ad az ingyen 
faszüretről, az eladás lehetőségéről, valamint az öreg báró 
politizáló, ugyanakkor gazdaságával nem törődő életmód-
járól. 

A cselekményt a helyébe lépő ifjú báró rendelkezése 
(„Azt mondta, ő maga is le tudja vágni a fáját, nem kér 
segítséget. . . " ) indítja. 

A múlt és a jelen valóságának különbözőségét egy mellék-
mondat jelzi ( „ . . . s egy kopogósra fagyott novemberi haj-
nalban . . . puskás urasági hajdúk fogadták a parasztokat"). 
A bevezető új helyzetsor már első megfogalmazásában fel-
villantja az összetűzés lehetőségét: 

„A Sok paraszt összebámult. Sehogy se tudták megérteni a dolgot. 
Egy-egy kis kompániába szedelőzködtek, megdöbbenve tanácskoz-
tak: — egy pengő . . a fáér t . . . azután megint csak rajba gomolyo-
dott össze mind a férfi, az asszony, körül a taligákban sivalkodott a 
sok gyerek . . . s nem mozdult a sok emberből egy se."3 

A szinonimikus kifejezéssor (kompánia, rajba gomolyo-
dás) a közé ékelt szaggatott mondatfűzés, a három ponttal 
jelzett szünet (egy pengő . . . a f á é r t . . .) konkrét cél- és 
cselekvéstartalomról még nem hoz hírt, a parasztság lényege 
egyelőre a döbbent mozdulatlanság. 

Az iménti meghatározatlanságon a faluközösség centrális 
emberének, a bírónak az eltávolítása segíti át őket. 

3 Thury Zoltán: Emberhalál. Válogatott elbeszélések. Bp. 1949. 8. 
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„Délfelé kijött a bíró s azt mondta, hogy igazuk van. Ne hagyják 
a magukét. Ha a báróé az erdő, hát övé, vigye ahová akarja, de az 
aprófa meg a szárazág a falué. Vágják már harminc esztendeje. Dél-
után pedig jött a zsandár, elvitte a bírót."4 

Az idő kategóriájának pontos megnevezésével (délfelé-dél-
után) felgyorsított néhány soros exponálás a bíró egyéniségét 
érzékelteti. Szerepe ugyanis kettős : társadalmi státusa egya-
ránt lehetővé teszi asszimilációját az uralkodó osztállyal, de 
a szembenállást is. 

Erkölcsi értékeket hordozó individuum voltát bizonyítja, 
hogy a parasztok tudatában — hiányával is! — két ízben 
van jelen: az erdő első megrohanásakor: — „Elvitte a zsan-
dár a bírót. Vágjad ! A tied !", majd pedig a főhadnagy és az 
öreg paraszt beszélgetése idején: „— Igen tiszt úr, de nem 
megyünk ám . . . Előbb hozzák vissza a bírót". 

A váratlan eseményre történő első reflektálás — „ . . . mor-
moló, izgalmas csendesség lett, olyanforma, mint valami 
veszett káromkodás, ami csak az ember belsejében háborog" 
— világosan jelzi : a vezető egyéniség igénylése a parasztság 
részéről alapszükséglet, a tömeg tudatában ott a vágy a szer-
vezettségre. Erre azonban önerejükből nem képesek. 

A bíró kiemelése a paraszti közösségből — mely szerkeze-
tileg a „dialektikus fordulópont" (Tieck), - kijelöli az ese-
mények további menetét, a tömegre erősen hat, a bennük 
levő indulati energiákat, érzelmi töltetet felszabadítja. A 
tehetetlenségi tudat egyetlen tárgyiasulási lehetősége ezután 
végérvényesen a düh, az anarchia: 

„ . . . haza nem akart menni senki. Most már eléggé megbeszélték 
a dolgot, hallgattak . . . egymásra néztek, de mindegyikben egyfor-
mán dolgozott az elkeseredés dühe . . . Sompolygó, tétovázó tehe-
tetlenséggel bámulták . . . a beláthatatlan rengeteget s még mindig 
nem voltak elkészülve arra, hogy mit csináljanak." 

„Percről percre sötétebb és várandósabb lett a hangulat . . . Né-
melyikben már lihegett a düh s egyszer aztán nekirontottak az erdő-
nek. Egy-két nekivadult ember ment elől, magasra emelve a fejszét. . . 

4 / . m. 8. 
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Most már ordítva szabadult ki belőlük mind a hang, amit eddig 
magukba forjottak, rohantak előre a fák között és megint övék volt 
az erdő. Messzire kihallatszott a fejszecsattogás, meg a hangos össze-
vissza lárma, amivel nekiestek a nagyúri jószágnak. Ez már nem volt 
a csöndes tallózás, hanem a nekiéhezett emberek dühe, pusztítás, 
ostrom a más tulajdona ellen . . . Vágjad! A tied!"5 

A tehetetlenség, az „elkeseredés dühe" kezdetben csak 
„hallgatásra", döbbent „egymásra nézésre" ad okot, majd 
pedig aktív, konkrét, ugyanakkor anarchisztikus tevékeny-
ségre vált át a düh robbanásszerű feltörésével párhuzamo-
san. Ennek jegyében lesz uralkodó stílusalakzattá a szerke-
zetismétlés és a fokozásos halmozás. 

A következőképpen : 

„lihegő düh" 
„ordítva kiszabaduló 

hang" 
„nekiéhezett embe-

rek dühe" 
„pusztítás, ostrom" 

„nekirontottak az erdőnek" 
„rohantak előre a fák kö-
zött" 

„fejszecsattogás, nekiestek a 
nagyúri jószágnak" 

„Vágjad! A tied!" 

Az eddigiekben felsoroltak (a bíró elvitele, a parasztok 
ellenállása, a báró rendelkezése) egy, az időben változatlanul 
előrehaladó állapotot rögzítenek, ami a társadalmi mozgá-
sokat (egy lehetséges erőszakos megtorlás a báró részéről) 
még csak jelzi. Azonban ha „a társadalmi mozgás ilyen, 
akkor az állapot apró változásai végül annyira akkumulá-
lódnak, hogy — egy végső elem hozzátevődésével — létrejön 
az élet felmagasult és felmagasztosult pillanata: a szituáció.6 

A „végső elem" itt, az első rész csúcspontjánál és egyben 
lezárásánál a düh, a pusztítás első kitörésekor megjelenő 
„csödes" katonacsapat, amely — nem utolsósorban éppen 
jelzője (csöndes) folytán — a kompozíció feleselő mozgásá-

4. m. 8. 
6 Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai dráma. Bp. 1974. 43. 
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nak kiindulópontjaként „az eddig meglevő kapcsolatrend-
szert — állapotot — viszonyhálózattá, minőségileg maga-
sabbá — szituációvá változtatja".7 

A továbbiakban novellánk (az író által jelölt második 
rész) erre a szituációra8 épül (a szituáció a dráma legfőbb 
műnemi meghatározója), és mivel ez a jegy (a szituáció) 
„nemcsak a műnem főnévi, de melléknévi értelmét is meg-
adja",9 az Emberhalál — és más epikus mű — drámai részlete 
addig tart, „amíg a szituációban potenciálisan benne levő 
cselekvés-lehetőségek ki nem merültek".10 

Az első rész az epikus jelleg sajátosságáinak megfelelően 
az elbeszélés hagyományos (egyes szám harmadik személyű) 
közlésmódját idézve bemutatta a „robbanáskész" szituáció-
hoz „elvezető állapotot",11 a „felállás mikéntjének" kialaku-
lását. Megkezdődhet a drámai megjelenítés". 

A drámai részlet megvalósulásához egy, a tevékenységet 
folytonosan kísérő — már a novella első részében tudatosí-
tott — motívum, a birtoklás vágya („. . . A mienk, minden a 
mienk . . .") vezet át. A novella első felében egyrészt a tulaj-
dont konkretizálta („Vágjad !, A tied!"), másrészt a patriar-
hális hagyományt idézte)" — Az apám is vágta, meg a 
nagyapám is!"). 

A katonasággal szemben is többszöri hangoztatása az 
egyedüli lehetséges „fegyver" („ — Mit akarnak ?" . . . A 
mienk, minden a mienk . . . Hagyják békében a szegény-
embert, ha dolgozik . . . " ) . 

A motívum jelenlétét minden esetben erős indulati kitörés 
(ordítozás, össze-vissza lárma stb.) kíséri. A cél: megerősítés 
a tömeg tudatában, de nem értelmi, hanem érzelmi síkon. 

' Bécsy Tamás: I. m. 43. 
8 A szituáció fogalmára, vö. I. m. 37—50. 
4 . m. 48. 

101. m. 49. 
11 / . m. 49. 
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Tárgyiasítása azonban arra is lehetőség, hogy egyvalaki 
kiválva a tömegből határozott dialógust folytasson a főhad-
naggyal: 

„ A főhadnagy megint előkereste a maga emberét. 
— Volt katona? 
— Voltam. 
— Tud németül? 
— Nem. 
— Hát ki tud? 
— Senki. 
Erre elővett a zsebéből egy írást, csapkodni kezdte a kezével a ki-

terített lapot, s most ő is elvesztette nyugalmát. 
— Maguk bolondok, meg vannak veszve. Ide nézzenek. Bele van 

írva a parancsba, hogyha nem mennek szépszerével, hát lövünk. 
— Kirántotta a kardját s lökdösni kezdte azt a parasztot, aki a 

legközelebb állott hozzá. 
— Nem megy? Takarodjon! Mars, mars! N e m akarom a vesz-

tüket, bolondok. 
— Nem megyek. A mienk az erdő. Nem parancsol itt az úr. A z 

enyém, meg ezeké . . . 
— A király mindenütt parancsol. 
— Itt még az sem. Ez itt mind a paraszté. Apám, meg nagyapám 

is vágták."12 

A helyzetsor drámai. Ha az első részben az íróé volt a szó, 
akkor itt az elbeszélő személye egyre inkább eltűnik, a meg-
jelenítés eszköze a direkt stílus, a „vérbeli", egymásnak el-
lentmondó „tiszta dialógusok". 

A drámaiság fokozódását azáltal is érzékelteti az író, hogy 
a szereplők beszéde, pontosabban a főhadnagyé a rövid 
mondatoktól fokozatosan az indulatszó, parancsszó szűk 
szavúsága felé halad. („— Nem megy? Takarodjon! Mars, 
mars!") 

Az egymásnak ellentmondó dialógusok kérdésénél meg kell 
állnunk. Jól mefigyelve a novella szövegét, láthattuk: a drá-
mai részletnél a párbeszéd, a direkt stílus a domináns. A 
lényegi pontok (a főhadnagy meggyőzési kísérletei, a végső 

12/. m. 10. 
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összetűzés) szinte kizárólag — és ez nem véletlen — dialó-
gusban öltenek formát. A végsőkig kiélezett dialógus ugyanis 
jelzi, hogy a két fél nem értheti meg egymást, s ezért a hely-
zet békésen nem oldható meg. A drámaiság további jellem-
zőjeként a mondatfűzés itt már a nyelvtani eszközök mellett 
lélektani törvényeknek is engedelmeskedik. Mindez a feszült-
séget fokozza. Az utolsó összecsapás néhány mondatát idéz-
zük: 

„ A z egyik fölemelte a fejszét s a főhadnagy felé suhintott vele. 
— Leütöm az urat, ha nem megy innen. 
— A főhadnagy is kardot rántott s végigvágott a fejszés ember 

arcán. A tömeg még magához sem tért, már náluk volt. Rekedten 
kiabált. 

— Kimennek az erdőből, vagy nem? 
— Nem, az istennek se. Egy életünk, egy halálunk . . . 
. . . Megint a parasztok felé tartott, dühtől reszketve kiabált: 
— Marhák, barmok! Ki innen!"13 

Visszatérve a mű cselekményéhez a megformálás központi 
vonását, a drámaiságot talán leginkább — a katonaság és a 
parasztság ábrázolásának — az előbbiekben már jelzett — 
„ellentétes mozgása" adja. 

Míg a parasztságra ugyanis az anarchia, a düh, a pusztítás, 
a „vad ordítás", vagyis az ösztönösség erősödése a jellemző, 
addig a katonaság viselkedése ezzel — egy ideig — jórészt 
ellentétes. 

A fentiekben említettük, az első rész záró mondataiban 
„csöndes katonacsapat" vonul ki a tarbereki erdőbe. A máso-
dik szerkezeti egység is ennek a magatartásnak a jegyében 
indul: „jámboran egymásra bámultak", „csendesen, kicsit 
reszkető hangon" szóltak rá a hangos asszonyokra. S ha 
egyikre-másikra jellemző is a durvaság (káplár), a katonaság 
egészénél ott az együttérző, figyelő jelenlét. 

Az elmondottak mellett azonban lényegesebb a katonák 
félelme, rettegése, amely a következmények, a végkifejlet biz-

131. m. 11. 
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tos tudásáról hoz hírt. A tiszthelyettes „sápadt volt s izga-
tottan beszélt a főhadnagy fülébe . . . " , később „reszketett, 
majdhogy hanyatt nem bukot t . . . " . Az altisztek „érezték, 
hogy átszalad rajtuk a hideg", a katonák közül pedig „néme-
lyik a bajonétot próbálta kihúzni a hüvelyből, újra vissza-
csapkodva, hogy vígan jár-e, az elfogultságukat akarták bele-
takargatni a hiábavaló mozgolódásba". A tiszthelyettes rövid 
ellenvetésére („— Nem katona kell ide. Háború ez? Ilyen 
népség ellen indítanak minket") azonban a főhadnagy pa-
rancsszava a válasz ( „ - Hallgass!"), vagyis a parancsetika 
nem tűr ellentmondást, a katonaságnál a függőségi viszonyok 
uralkodnak. Mindezzel szemben a parasztok ösztönösen 
cselekvő tömeget alkotnak. Az ábrázolásmód is ezt fény-
szórózza. A „reszkető", „elfogult" katonák jellemzése után 
rögtön ott a másik tábor fanatizmusa: 

„Túl pedig a munkához láttak a parasztok. Újra fölfogták a fej-
szét s nekimentek a fáknak. Olyan volt a munkájuk, mintha a halál-
lal birkóznának. Szakadt róluk a verejték, a vénemberek ledobták 
magukról az ujjast, kiabáltak: — Neki hé! Vágjad! — A gyöngéb-
bek erörekaptak a többi fanatizmusától s biztatták magukat. — 
Hejjé! N e félj pajtás! . . . Sunyin, remegve pillantottak az egymással 
suttogó tisztek felé s biztatták egymást. — N e félj. Nem lö, nem 
mer!"14 

Ezen mikrocsoportok szürőszerepét akarja ráhatással ki-
használni a főhadnagy. Meggyőzést akar alkalmazni, előbb 
szavakkal, majd tényekkel (a tulajdonjogot bizonyító írás 
felmutatása), de eredményeként nem alakulhat ki új meg-
győzés a tömeg tudatában. A parasztok beállítódása ugya-
nis — elsődlegesen a katonákéhoz képest — erősen indulati-
érzelmi indíttatású, így nem jellemzi őket a jelenbe vetett 
hit, meggyőzni nem lehet őket. A továbbiakban az ösztö-
nösség, a düh motivál, a cselekvés eszközrendszerét is ez 
határozza meg. Nem a pusztítást, az ostromot, hanem a 

12/. m. 10. 
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pusztulást, a semmibe hullást hordozza az így megjelenített 
dráma. 

A drámaiság csúcspontja a végső összetűzés. A kezdemé-
nyező szerep újra a parasztságé: ,Szétszóródtak hossz, ritka 
sorba, dörgött fejszéjük alatt a sok korhadt fa, amint belesu-
hintottak." 

Az alig pár perce még megoldást kereső főhadnagy a táma-
dónak már karddal válaszol, majd amikor sem a „rekedt 
kiabálás" („— Kimennek-e az erdőből, vagy sem?"), sem 
pedig a felhevült, negatív tartalmú indulatszavak („ — Mar-
hák, barmok! Ki innen!") nem segítenek, és katonái is meg-
sebesülnek, az összetűzést főleg meggyőzéssel elkerülni akaró 
katonaság magatartása gyökeresen megváltozik. Az érzelmi-
indulati erők kiegyenlítődnek. Felhangzik a dráma utolsó 
szava, a „dühtől reszkető" főhadnagy parancsszava a fegy-
veres elnémításra: „— Tűz!" 

Az előzőekben mondottuk: a parancsszó elhangzása egy-
ben a drámai részlet végszava, a szituációba „potenciálisan 
beépített cselekvés-lehetőségek" (Bécsy Tamás) - a katona-
ság magatartása, meggyőzési kísérlete, a parasztság támadása 
— közül a befejező akkord. 

A zárókép már a szituáció kibomlása utáni állapotot elem-
zi. Ismételten az epikus jelleg dominál, az utolsó mondat 
kivételével a narrátor összegez: 

„Egyszerre dördült el valamennyi puska, s azután hallatszott, hogy 
dübörög a föld a sok csizma dobogása alatt, amint rohantak el a 
másik oldalon. A taligákban nyerítettek a lovak, azután egymásután 
összeakadva, egymásbagabalyodva rohant végig a mezőn mind, a 
gazdátlanokat magától vitte haza a ló őrült vágtatással. A fák kö-
zött pedig halottak és sebesültek feküdtek sorjában, nyögve, jajgatva, 
némelyiknek utolsó sóhajtását fogta föl az, aki éppen ráhajolt."15 

„Az érzékeket és az értelmet"16 egy időben megrendítő 
kép után a siránkozó öreg paraszt magyarázó mellékmon-

151. m. 13. 
16 Rejtő István: Thury Zoltán Bp. 1963. 173. 
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data — „— Mert egy kis fát gyűjtött az ember télire, egy kis 
forgácsért, amit összeszedtünk. . ." — a címre felel, az 
értelmező okot adja az okozat, az Emberhalál valóságára. 

Drámaiság az időkategóriában. A kezdés — mint az elő-
zőekben mondottuk — az időtlenséget exponálja („A báró 
erdejét már isten tudja mióta vágták a parasztok"). Ezt 
lokalizálják a báró szavai is ( „ . . . s egy kopogósra fagyott 
novemberi hajnalban . . . " ) . 

A novellisztikus fordulópont szintén időhöz kötött. A 
gyorsuló cselekmény gyorsuló időt asszociál, elmondására 
éppen ezért elegendő két — ellentétes tartalmat hordozó — 
névutós időhatározó („Délfelé kijött a bíró . . . Délután 
pedig jött a zsandár, elvitte a bírót."). 

Az első részben mindössze három nap telt el. A második 
szerkezeti egység — az elbeszélés kétharmada — viszont 
alig két óra eseménye. Míg azonban az előző résznél az idő 
objektív kategória, addig itt — a katonák tudatában — 
szubjektivizálódik. A szubjektív idő — melynek prezentálója 
a katonaköpenyre kitett óra — a drámaiság fontos megjele-
nítője : 

t „— Mostantól fogva két óra hosszáig várok. Azalatt kitakarod-
I nak az erdőből. Ha akkor még ember lesz itt, másként diskurálunk, 
brtette? 

I — Igen, tiszt úr, de nem megyünk ám . . ." 

J „ A mutató pedig szaladt a nagy ezüst órán, amit maga elé tett a 
I főhadnagy a köpönyegre. Egy óra letelt már, amikor újra feléjük 
J indult a főhadnagy . . . Mikor látta, hogy hiába beszél, idegesen 
\ hadonászott, mutatta a kardot meg a revolvert, s föltekintett az 
jégre. A parasztok komoran fordultak el tőle." 

j „A mutató rohant előre a számok között. Elöl az altisztek számít-
gatták a perceket s minden nagyobb numerusnál, amit áthágott 
az időszámító kis acélérc, érezték, hogy átszalad rajtuk a hideg. 
Túl pedig munkához láttak a parasztok , . . kiabáltak: — Neki , 

j h é ! Vágjad!"17 (kiemelés tőlem - Gy. I.) 

17 / . m. 10., 11., 12. 
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A kiemelt és egymás mellé állított közlésegységek tézis-
antitézis kontrasztjára épülnek fel. Jelöléseink megmutatják: 
az idő a katonák fokozódó félelme — az elkerülhetetlen 
cselekvéstől való félelem — következtében szubjektivizáló-
dik. Múlása a katonaságnál a rettegést, a parasztságnál pe-
dig az anarchisztikus dühkitörést fokozza. Az idő tehát mind-
két fél motorja. Amilyen mértékben fogy tartama, olyan mér-
tékben emelkedik a befogadóban a műalkotás feszültsége. 
A kettő egymásba feszülése a drámaiságot mélyíti el: 

I. rész II. rész 

(3 nad) (y(f ftóra) 
objektív idő szubjektív idő 

hajnal délfelé délután szűkülése a feszültség 
növekedése 

drámaiság 

Anekdota és drámaiság A magyar novella, de különösen 
a századvégi novella kedveli az anekdotikus, poénba futó 
drámaiságot. Egy-egy csattanós fordulatért azonban nem-
egyszer torzó marad a mű belső drámaisága (pl. Bródy). 

Az anekdotikus feldolgozás Thury novellájában szintén 
adott. A felütés előadásmódja is ezt involválja (az öreg és a 
fiatal báró életmódjának, tevékenységének bemutatása). To-
vábbvitelére ott a lehetőség, egyik útként elegendő lenne két 
ember párbeszédére szűkíteni a történéssort. A műalkotás 
azonban nem egyéneket szerepeltet (pl. egyetlen névvel, 
konkrét elnevezéssel sem találkozunk), hanem a tömegjele-
netek megformálására helyezi a hangsúlyt. A mű drámaiságát 
nem bontja meg tehát a túlságosan frappírozó lezárás. A 
csattanós megoldás mégis kísért, teljesen elszakadni Thury 
sem tud tőle: ezért fut el a mű utolsó mondataiban a szóla-
mok világa, a publicisztikus stílus felé. 
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A műalkotásban a téma és a megformálás módja is újszerű. 
A protestáló munkás alakja — ha nem is teljesen ismeretlen 
— , meglehetősen ritka irodalmunkban. Utolsó század negye-
dünk alkotásaiból mindössze két példát hozhatunk: Szigli-
geti Ede Sztrájk és Tóth Ede Tolonc című drámáját. Ugyan-
akkor a novella hőse nem a csetlő-botló, nevetésre ingerlő, 
hanem az ösztönösen ugyan, de cselekvő, sorsába bele nem 
nyugvó, saját pusztulását is vállaló parasztság. 

A drámai feldolgozás, a „népdráma" (Rejtő István) a mű-
vészi jelentés lényegét is megadta: a parasztság a XIX. szá-
zad utolsó éveiben még csak „magánvaló" osztály, osztály-
létét és ebből fakadó érdekeit felismerni, megfogalmazni még 
nem képes, összeütközése a földesúri hatalommal így tömeg-
pszichózisra épül. Az írói ábrázolás célja tehát a kapitalista 
világban érvényesülő bellum omnium contra omnes elve, az 
egyes egyének atomizált élethalálharca, amely e szinten szük-
ségképpen tragédiához, pusztuláshoz vezet. 

Novellatípusunk jelentősége a későbbiekben sem szűnik 
meg, továbbra is egyéni és közösségi ellentmondások, kol-
líziók megjelenítésének eszköze. „Földrengésjelző szerepe" 
(Diószegi András) a húszadik század irodalmában is nyomon 
követhető, pl. Móricz novelláiban. 

G Y Ö R K É ILDIKÓ 

A SZÍNJÁTÉKTÍPUSOK 
VILÁGTÖRTÉNETE 

Székely György A színjáték világa című könyvében — mint 
alcíme jelzi — ezen művészeti ág társadalomtörténetének 
vázlatát írja meg. Továbbá szemléltetni kívánja, hogy „az 
emberiség színjátékos tevékenysége" a történelem folyamán 
„megszakítás nélküli jelenség" a dráma történetével szem-
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ben, amelynek - mint írja — „világirodalmi értékű kor-
szakai tudvalevőleg igen rövid időtartamúak". A megsza-
kítás nélküli színháztörténetet a színjátéktípusokban ragadja 
meg ; vagyis nem egy-egy nép, nemzet vagy földrész színház-
történetét adja. A színjátéktípusok elméletét pedig éppen 
ő dolgozta ki előző könyvében, így a saját munkájára támasz-
kodik. Itt, ebben a munkában egy-egy színjátéktípust a követ-
kezőkkel jellemez, illetve ír le: az adott kor és társadalom, 
a tulajdonviszonyok, a játék alkalma és feladata, helye és 
kerete, továbbá a játékosok társadalmi helyzete és az adott 
nézőközönség. (Vö.: 11. old.) 

Előző könyvében meghatározók között szerepelt még a 
dráma: Színjátéktípusok leírása és elemzése című munkájá-
ban egy-egy színjátéktípus leírásához 14 szempontot adott 
meg, közülük a 10. a „Mese, mesefüzér, cselekmény"; 
a l l . pedig a „jellemek és alakok". 

Mivel a színjáték kétségkívül önálló műalkotás, saját 
hatása, illetve mondanivalója, világképe és mai divatos szó-
val üzenete is van, nyilván ezek a legfontosabbak. A szín-
játék — és nem az írott dráma! - mindig abban a közönség-
ben kíván erős és közvetlen hatást létrehozni, amely a műal-
kotás befogadásának céljából gyűlt össze. Az, hogy ez a 
közönség kikből, a társadalom mely osztályából, rétegéből 
áll, továbbá, hogy írott szöveget adnak-e elő vagy beszéd 
nélküli színjátékot, továbbá, hogy a szövegnek van-e és 
mekkora művészi értéke, illetve hogy milyen alkalommal és 
milyen helyen valósul meg, milyen belső céllal és milyen tár-
gyi környezetben — nos, ez mind kétségkívül meghatározó 
tényező. De magát a színjáték műalkotását jellemzik-e ? 

Megítélésünk szerint minden színháztörténetnek a legalap-
vetőbb problémája abban a kérdésben rejlik, hogy az imént 
említett tényezők és meghatározók vajon a színjátékműalko-
tásról beszélnek-e avagy annak feltételeiről, részeiről és rész-
leteiről, akárha nélkülözhetetlen feltételeiről és részleteiről. 
A színjátékmű ugyanis az emberi test megnyilvánulásaiban 
jelenik meg. A beszédnek sem a különböző tartalmai tartóz-
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nak par excellence a színjátékműhöz ; ez az írott szöveghez 
tartozik, a színjáték csak felhasználja. A színjátékműhöz a 
beszédnek az a szegmentuma tartozik, amit testi-fizikai té-
nyezők jelenítenek meg : a hangszín és a hanglejtés, illetve a 
test egészével kifejezhető magatartás, valamint a mimika és 
— minden testi mozgást értve rajta — a gesztusok. Egyszóval 
a színjátékmű par excellence abban valósul meg, amit mai 
szóval metakommunikációnak és nem verbális jelrendszer-
nek nevezünk. A színjátékmű nemcsak a nem verbális jelek 
által, hanem ezek ben létezik. A színháztörténetek szinte elhá-
ríthatatlan nehézsége vagy akadálya éppen ebben a punctum 
saliensben jelenik meg. Tudniillik mindazokra az igen-igen 
változatos megnyilvánulásokra és jelekre, amelyek a nem 
verbális kommunikáció jelentéseit hordozzák, nincsenek 
szavaink, nincsenek terminusaink. Ebből következően ma-
gát a színjátékművet nem is lehet leírni, szavakkal nem lehet 
rögzíteni. Hiába él a színjátékmű mindig csak az adott pil-
lanatban, ha lennének olyan szavaink-terminusaink, ame-
lyekkel a megoldásmódok rögzíthetők lennének, későbbi 
időkben is vizsgálható lenne. Ami belőle szavakkal kifejez-
hető és rögzíthető, azok éppen a színjátéktípusokban leírt 
ismérvek ugyan, de nem magára a műalkotásra, hanem külső 
meghatározóira és feltételeire, illetve a belsők közül azokra 
vonatkoznak, amelyeket egy másik jelrendszer, a vonal és a 
szín segítségével rögzíteni lehet, vagyis a lerajzolhatókra. 
Szavakkal csak a néző benyomásai és ítéletei rögzíthetők. 
Nemcsak egy szót lehet a legkülönbözőbb módon kiejteni; 
de igen-igen sokféle jelentése lehet annak az egyszerű gesz-
tusnak, hogy valaki felemeli a kezét. Különböző jelentése 
nemcsak attól a helyzettől függően lehet, amelyben a színész 
felemeli a kezét, de attól függően is, hogy miként emeli fel, 
hiszen ennek a „miként"-nek ugyanabban a helyzetben is 
nagyon sokféle változata és ezen változatoknak még többféle 
jelentése lehet. És minden színjátékműben az ilyen egészen 
egyszerű gesztusnak is a konkrétan megvalósított változata 
hordoz jelentéseket; vagyis a műalkotásoknak éppen azon 

8 It 88/3 
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elemei, amelyeket szavakkal legfeljebb csak hosszadalmasan 
körülírni lehet, de terminusokkal és/vagy szavakkal rögzíteni 
lehetetlenség. Ezért egy teljes színházi műalkotásnak éppen 
azokat a megoldásmódjait nem lehet leírni, következésképp 
az utókor számára hozzáférhetővé tenni, amelyekkel a maga 
világképét, mondanivalóját, üzenetét stb. fejezi ki. Ennek a 
ténynek sok következménye van; pl. az is, hogy egyáltalán 
nem lehet tudni, a színjátékos tevékenység folyamatos törté-
netében — a dráma analógiájánál maradva — mely korok 
színházi műalkotásai nevezhetők világszínházi jelentőségű-
nek és melyek nem. 

Ezért meggyőződésünk szerint a színjáték folyamatossá-
gát akármily pozitív érteimben pl. azzal az implicit jelentés-
sel, miszerint a színjáték fontosabb az írott drámánál, egyál-
talán nem lehet szembeállítani azzal, hogy a dráma „világ-
irodalmi értékű korszakai rövid időtartamúak". Hiszen — s 
ezt Székely György könyve is bizonyítja — írott dráma vol-
taképp minden olyan korban volt, amelyben irodalom egyál-
talán létezett. Csak nem minden korszakban volt világiro-
dalmi értékű és reprezentáns műnem. De hát ez utóbbit mind-
egyik irodalmi műnemmel kapcsolatban el lehet mondani. 

Az előbb említett ténynek az is a következménye, hogy 
nem lehetnek hiteles ismereteink arról, miként formáltak meg 
egy konkrét színjátékművet bármely régebbi kor színészei, 
annak milyen világképe, mondanivalója, üzenete volt. 
Erről a legfontosabb tényezőről csak azóta lehetnek hiteles 
ismereteink, amióta az előadásokat filmszalagra veszik, il-
letve mióta hangosfilm van. Az ezek előtti idők színjátékainak 
a megformálásmódjára és így magának a színjáték műnek a 
„milyenségére —mineműségére csak következtetni tudunk, 
éppen" a Székely György által kidolgozott összetevők-elemek 
alapján. Továbbá azokból a metszetekből, amelyek színházi 
előadásokról készültek, vagy azon festmények alapján, ame-
lyek a színjátékokban előforduló élethelyzeteket ábrázolják. 
A hasonlat erősen sántít, de színháztörténetet írni manapság 
még olyanféle vállalkozás, mintha az irodalom történetét a 
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művek ismerete nélkül, csak tartalmi ismertetések alapján, 
továbbá a kor, az író, a megírás technikai részének, valamint 
az olvasóközönségnek az ismeretében kellene-lehetne meg-
írni. Az eddigi színháztörténetek zöme éppen ezért színház-
történetnek álcázott díszlet-, kosztüm-, színházépület- vagy 
éppen drámatörténet. Noha egy színjátékmű egészében pl. 
még a legmagasabbrendű dráma is csak annyit számít, mint 
a drámai műalkotás esetében ennek persziflált tartalma. 

Mindezekből az is következik, hogy egyetlen színháztör-
ténetet sem lehet elmarasztalni azért, mert éppen arról szól 
legkevésbé, aminek a történetét meg akarja írni; illetve mert 
csak következtetni lehet arra, amiről szólnia kellene. Vagyis: 
mindezeket nem kritikai szempontként említjük Székely 
György könyvének kapcsán, hanem éppen vállalkozásának 
nehézségét és ugyanakkor eredményességét kívánjuk jelezni. 

Hiszen kétségtelen, hogy az objektív nehézségekből adó-
dóan az a legteljesebb színháztörténet, amely a színjátéktí-
pusokat veszi alapul abban a komplexitásban, amelyben 
Székely György megadja. Az emberiség színjátékos tevé-
kenységének a történetét azoknak az életjelenségeknek a 
vizsgálatával kezdi, amelyeket azi. e. 30 000 évvel keletkezett 
barlangrajzok, karcolatok és festmények rögzítettek. Mivel 
erről a korról és az ekkor élt emberről történeti értelemben 
alig-alig tudunk valamit, a színjátékos tevékenység történetét 
elméleti és nem történeti elemzésekkel kezdi. A bölényjelme-
zes vagy szarvasagancsos embert ábrázoló rajzról megálla-
pítja: „Az alak tartása mindenesetre arra utal, hogy nem 
akarta állat illúzióját kelteni; ( . . . ) De a mindennapok em-
beri életéből mégis kiemelte önmagát"; méghozzá olyan 
„létfontosságú élmény" alapján vagy követelményére, amely 
azokról szólt, „akik olyanok, mint mi és mégis mások". A 
rajzokról teljes joggal azt állítja, hogy „másodlagos jelle-
gűek", hiszen „előbb volt a cselekmény (a termelés, a vadá-
szat, a harc, a jelmezbe öltözés), és csak később került sor 
a »leképzésre«". A bölényjelmezes vagy a szarvasagancsos 
ember bármilyen okból vagy bármilyen célból vette fel a 

8* 
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bölénybőrt vagy a szarvasagancsot, olyan valamit jelölt már 
ezzel, ami nem б maga. Ehhez azonnal hozzá kell tennünk, 
hogy kétségkívül ezen a ponton kezdődik az, amit ma már 
színjátéknak nevezünk. „Felöltözik ki ennek, ki annak, az-
tán úgy tesz, mintha AZ volna" — írta Jászai Mari. Ennek a 
kitűnő, tökéletesen helytálló, pregnáns mondatnak az „úgy 
tesz, mintha AZ volna" része a voltaképpeni színjáték alap-
ja, elméletének innen kell és lehet kiindulnia. Székely György 
nézőpontja még azokon a lapokon is elméleti, amelyeken a 
barlangrajzoktól az óegyiptomi, illetőleg a görög rítusokig 
eltelt több ezer évet igyekszik áthidalni. És ezzel az elmélet 
megközelítéssel sikerül is. 

Az elméleti indítás felhívja a figyelmet arra, hogy bármely 
dolgot nem kizárólag a történeti folyamat révén ismerünk 
meg, hanem ugyanannak a dolognak a logikai-elméleti aspek-
tusa révén is. Hiszen a történeti folyamat lényegében az 
adott dolog történeti genezisének az ismeretével válhat tel-
jessé és hitelessé; márpedig a legtöbb dolognak — a színjá-
téknak is — épp a történeti genezisét és történetiségének kez-
deti lépéseit ismerjük a legkevésbé. De a logikai-elméleti 
vizsgálódás nemcsak ezen tények-tényezők hiánya miatt nél-
külözhetetlen. A történeti vizsgálódás minden dolognak az 
időben, a különböző feltételek és meghatározó tényezők 
következtében bekövetkező változására, módosulására figyel. 
Ám kevésbé vagy egyáltalán nem válaszol arra, hogy az, 
amit vizsgál, a különböző korok másságában mégis mitől 
ugyanaz, mitől és miért nevezhető ugyanazon névvel vagy 
terminussal. A dolog változásaiban is meglevő azonosságát 
a legtöbb történeti vizsgálat általában magától értetődő adott-
ságnak veszi, holott nyilvánvalóan nem az. Ha a színjáték 
az agancsos ember táncától vagy akár a görög rítustól csak 
változott volna, és nem őrizte volna meg a változáson belül 
is azonosságát, minden korban más és más névvel-terminus-
sal kellene jelölnünk nemcsak a teljes produkciót, de annak 
azon logikai-elméleti alapját is, miszerint itt mindig arról 
van szó, hogy „Felöltözik ki ennek, ki annak, aztán úgy 
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tesz, mintha AZ volna". Ha mindig más és más lenne, egyálta-
lán nem tudnánk, mi a színjátékos tevékenység, mint aho-
gyan a történeti változások ismerete nélkül sem tudnánk 
meg konkrétan, hogy mi is az. A történeti elemzések és vizs-
gálatok mellé ezért tartjuk szükségesnek az elméleti-logikai 
nézőpont beiktatását. 

A magunk részéről — hogy a kritikai szempontokkal 
előbb végezzünk — Székely György könyvéből épp ezt, az 
elméleti megközelítést és elemzést hiányoljuk, mert ez csak 
könyvének első lapjain található; ettől kezdve lényegében 
hiányzik. Nem annak a vizsgálatát hiányoljuk, hogy koron-
ként mit jelent a Jászai Mari mondatában levő „úgy tesz", 
hiszen éppen azt nem lehet tudni, hogy mi konkrétan az 
„úgy". A színészi megoldásmódok elméletileg azonban leg-
alább két változatra absztrahálhatok: a színész az általa 
eljátszott alak tartalmait, illetőleg a maga üzenetét, mondani-
valóját stb. vagy olyan megoldásmódokkal produkálja, 
amelyek a partnere által eljátszott alaknak szólnak, és ezen 
keresztül a nézőkhöz, és így a megoldásmódoknak mint 
jeleknek kettős jelentésük van : egy a partner által eljátszott 
alak és egy a néző számára. De — másodszor — produkál-
hatja a megoldásmódokat mint jeleket közvetlenül a közön-
ségnek, amikor is ezen jeleknek csak a közönség számára 
lesz jelentésük, a partner által eljátszott alakot és a köztük 
levő helyzetet kikapcsolva. Minden valószínűség szerint eb-
ben a kétféle megoldásmódban realizálódik a goethei—lukácsi 
értelmű szimbolikus és allegorikus művészet a színjáték 
művészetén belül. De talán még más tényezőket is magukban 
rejtenek. Úgy tűnik, hogy két alapállás hozza létre azokat a 
megoldásmódokat, amelyek közvetlenül a közönségnek szól-
nak és amelyek jelentései a nézőkkel való közvetlen viszony-
ban születnek meg: 1. amikor a színészek nem az élethez 
hasonlító alakokat és nem az ő valódi életre hasonlító meg-
jelenésmódjait formálják meg, hanem elsődlegesen gondo-
latokat, véleményeket, etikai ítéleteket vagy nézeteket, világ-
nézeti összetevőket, vagy ideológiai tételeket; 2. amikor a 
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színész a saját individuumát, saját magát és saját maga mű-
vészetét közvetíti elsősorban. Természetesen ennek a két 
megoldásmódnak különböző és kevert változatai éppúgy 
lehetségesek, mint ahogy további létrehozó okai is. 

Egyáltalán nem kritikai szándékkal, csak a sajnálkozás 
kifejezéseként mondjuk, kár, hogy Székely György ebben a 
kitűnő könyvben nem vizsgálta meg, hogy pl. a görög és a kö-
zépkori színjátékmű vajon nem az elsőként említett módon 
jelent-e meg; méghozzá elsődlegesen a világnézet közvetítésé-
nek szándékából; illetőleg, hogy a commedia dell'arte vagy 
a romantikus színjátékmű nem a másodikként említett 
módban jelent-e meg; méghozzá a színész individuumának és 
saját művészetének hangsúlyozása céljából. 

Székely György — mivel munkáját a történeti szemlélet 
kizárólagossága jellemzi — igen nagy teret szentel az euró-
pai dráma kialakulása két korszakának; az i.e. V —IV. szá-
zadnak, amikor a görög és az i. sz. IX —X. századnak, ami-
kor a katolikus dráma, illetve színjátszás alakult ki. A drá-
mára való utalás persze később sem hiányzik a könyvből, de 
a hangsúly természetesen mindig a színjátéktípusokon, ezek 
összetevő elemein vagy valamelyik elemén van. És mind a 
kialakulás-létrejövés eme két korszakára, mind a későbbi 
fejlődésre vonatkozóan rengeteg adat és tény olvasható ebben 
a könyvben. A színház történetében talán nincs egyetlen 
olyan lényeges adat vagy tény, amelyet Székely György ne 
említene. Az nyilvánvalóan teljes képtelenség lett volna, hogy 
egész Európára, sőt minden földrészre vonatkozóan ő maga 
folytatott légyen alapkutatásokat. A bőséges jegyzetanyag 
tanúskodik forrásairól, amelyek között Kindermann tíz-
kötetes színjátéktörténete éppúgy szerepel, mint igen sok, 
terjedelemben rövid tanulmány. Mindazonáltal ez a könyv 
mégsem csak kompiláció; s éppen azért nem, mert a maga 
szempontjai, a színjátéktípusok szerint csoportosítja és elem-
zi az adatokat. És ebben, a rengeteg adat és tény felsorakoz-
tatásában, és áttekintő, valamint a tárgyterülethez adekvát 
módszerrel való csoportosításában rejlik Székely György 
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könyvének legnagyobb érdeme. S ebből a célszerű csoporto-
sításból kitetszik a színjáték adatszerű társadalomtörténete. 

Külön említésre méltó a hivatásos és állandó színtársu-
latok többszöri kialakulásának differenciált bemutatása; 
továbbá, ahogyan a reneszánsz korában a díszletek, a szín-
játék alkalmainak, a megrendelőnek és a kor világszemléle-
tének az összefüggéseit tárgyalja. Máskor, éppen pl. a „pro-
fizmus" gyökereivel kapcsolatban arra is rámutat: nem 
mindegy, „hogy egy színészegyüttes a társadalom melyik 
rétegével került állandó megélhetési kapcsolatba". 

Persze a reneszánsztól kezdve már igen-igen nehéz a szín-
játéktípusokat a különböző jellegű és tartalmú drámáktól 
megkülönböztetni; éppen a színjáték elméletének az előzőek-
ben említett mellőzése miatt. De itt mutatkozik meg a dráma-
elméleti nézőpont hiánya, mellőzésének következménye is. 
Mindenekelőtt abban, hogy e könyv lapjain nem látunk 
különbséget a színjáték számára készült — mai szóval — 
forgatókönyvek vagy szövegkönyvek és az irodalom egyik 
műneméhez tartozó drámák között. Csak egyetlen példát 
említve: a magunk részéről sokkal inkább szövegkönyv-
nek minősítenénk a spanyol auto sacramentalokat, s nem 
a „magasrendű irodalmiság világához" tartozónak. Az írott 
dráma mellőzhetetlenségét jelzi Székely György szemlélet-
módjának egyik összetevő trendje is. Ahol a legkisebb mód 
nyílik rá, erősen hangsúlyozza, mikor, hol és hogyan módo-
sították a tragédiának és a komédiának az ókorból származó 
éles kettéválasztását, s mindig rámutat, hol és mikor jelen-
nek meg tragikomikus elemek. Ezt egyfelől mint az élet 
összetettségét, bonyolultságát jobban visszaadó, pozitívnak 
minősített megoldásmódot említi; másrészt a tragikus és 
komikus elemek keveredésének tényét vagy igényét csak az 
írott szövegekből vagy az elméleti munkákból lehet megtudni. 
Persze az is feltűnő, hogy a színház és a dráma, illetőleg a 
színház vagy a dráma kérdéskörében nem a mi meggyőződé-
sünk szerint helyes és, hanem a vagy, tehát a színház elsőbb-
sége mellett érvel. Ez abból az implicite mindvégig érvénye-
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sülő szemléletből látható, amely a legtöbb, az írott dráma 
problémakörében megjelenő kérdést — akár elméletit, akár 
gyakorlatit — mint színházit, a színházi előadáshoz tartozót 
tárgyal vagy említ. Diderot híres szavát, a „eondition"-t is 
„meghatározott színpadi környezetnek" értelmezi. 

A színjáték társadalmi és szociológiai vonatkozásaihoz 
tartoznak azok a lapok és bekezdések — bőven találhatók 
—, amelyeken a színészek társadalmi helyzetéről, fizetéséről, 
megbecsülésükről vagy megbélyegzésükről ír; illetve ame-
lyeken a színházak építésének nehézségeiről, anyagi körül-
ményeiről tudósít. Nagyon meggyőzőek és hitelesek azok a 
fejezetek, amelyek Európa „külső félkörének" színjátszásá-
ról szólnak. Ide a skandináv, az északi és délszláv népek, az 
oroszok és a magyarok színjátszása tartozik. Igen differen-
ciált leírását kapjuk annak, hogy ezeken a területeken — 
külön-külön is, Nyugat-Európához viszonyítva is — miért 
alakult ki és fejlődött másképpen ez a művészeti ág. 

Ami a magyar színjáték történetét illeti, kissé rejtve ugyan, 
de vitázik némely eddigi felfogással. Székely György szerint 
hazánkban nem volt latin vagy magyar nyelvű liturgikus 
dráma; ezek a szövegek itt nem jutottak el „a színjátékos 
megjelenítésig". Magyar nyelven középkori misztérium sem 
létezett, csak német nyelvű. 

A 16. századra vonatkozóan pedig ezt írja: 

„Az a tény, hogy fél évszázad alatt egymástól igen távol eső helye-
ken, más és más indokkal mindössze hat drámai mű született, azt 
bizonyítja, hogy nemhogy a színjáték nem volt rendszeres a magyar 
lakta területeken, de még a drámaírás sem." 

Mindezeknek az okát természetesen abban látja, hogy „Ma-
gyarország első hatszáz évének történeti-politikai viszonyai 
nem kedveztek a társadalmi szükségletből fakadó színjáték-
gyakorlatnak". 

Az utóbbi százötven év során igen-igen nagymértékben 
eltávolodott egymástól a színjáték egyébként mindig meglevő 
két szélső pólusa: a szórakoztatást és az elsődlegesen tár-
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sadalmi-történelmi problémák megjelenítését célzó előadás. 
Ebből a könyvből kitűnik, hogy ez a kettősség a színjáték 
újkori fejlődésének kezdetén sokkal-sokkal bonyolultabb, 
mint eddig hihető volt. A középkorban magasrendűnek a 
misztériumok és moralitások előadása számított, hiszen a 
korabeli társadalmi, de főként világnézeti kérdéseket ezek 
foglalták magukba; míg a különböző névvel illetett vándor-
komédiások előadásai számítottak szórakoztatónak. Ez a 
két tendencia a reneszánsz korában is megmaradt; de mind-
két változat megőrizte azon vonását, hogy eszmei-ideológiai, 
tartalmakat közvetített. Az előzőek az egyházét, majd a 
humanistákét, az utóbbiak a plebejus vagy a polgári rétege-
két ; s ez a kettő élesen szembenállt egymással. Az intellektuá-
lis igény és a szórakoztatás igénye a reneszánsz után azon-
ban már kezdett kettéválni olyan módon, hogy a szórakoz-
tató előadásokból egyre inkább eltűntek az eszmei-ideológiai 
vagy társadalmi tartalmak, amelyek aztán a 18—19. század 
fordulójától kezdve, a 19. század első három évtizedében a 
polgári társadalmak színjátékainak ezen típusaiból tűntek el 
végképp. Ekkor vált teljessé az „irodalmi értékű dráma és a 
mindennapos színházi műsor kettészakadása" is. Ennek 
meggyőződésünk szerint azonban még csak egyik szimptó-
mája sem az, hogy Byron lehetetlennek tartotta a maga 
drámáinak színpadra állítását. A lord nagy hatású drámáit 
vagy a színpadtechnika korabeli helyzete miatt nem lehetett 
előadni (mint pl. a Caint), vagy mert — noha irodalmi értéke 
magas — mint dráma rossz (pl. a Manfréd). A középkor és 
a reneszánsz időszaka azért is rejt fontos tanulságokat a mi 
számunkra, mert jelzi, létezhet elsősorban a szórakoztatást 
célzó színjáték, amelyből semmiképpen nem hiányzik az 
eszmei-ideológiai és társadalmi tartalom. És — az akkori 
példákból ítélve — ez a tartalom nemcsak egy-két hozzácsa-
pott mondat vagy „bemondás" lehet. 

Mai hazai problematikánk jobb történeti megértésének 
szemszögéből ugyancsak fontosnak tarthatjuk, hogy a 
könyv mindenütt megemlíti, ahol erre mód és lehetőség van, 
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a „nemzeti színház" gondolatát és azon funkcióit, amelyek 
szóba kerültek vagy kerülhettek. 

Sajnos, kevés szava van a jelenkor színjátszásáról, mind az 
adatokat, mind az értékelést tekintve. Pedig ebben a korban 
válik igazán észrevehetővé a színház önálló művészeti ág 
mivolta; sőt: elméleti bizonyítására és gyakorlati demonstrá-
lására manapság történik a legtöbb erőfeszítés. Időnként 
egyáltalán nem hiteles és elfogadható erőfeszítések is. Akkor 
is sajnálatos, hogy minderről igen keveset ír, ha oka érthető, 
és ha igaza van abban, hogy korunk színházáról rengeteg 
könyv olvasható. 

Külön kell említenünk azt a problémakört, amely az Euró-
pán kívüli színjátszó tevékenységgel kapcsolatos. Felvázolja 
ugyanis az indiai, kínai, japán színház fejlődését, sőt az afri-
kai és amerikai színjátékos hagyományt, illetőleg az ausztrá-
liait is. Manapság általában üdvözölni szokták azokat a 
könyveket, gondolatokat vagy problémaköröket, amelyek a 
kulturális témakörben mozogva túllépnek Európán. Ennek 
nyilván több oka van: csak az európai kultúrával foglalkozni 
gőgöt, valamiféle fensőbbségét jelöl; az emberiség — mint 
Lukács György kimutatta az Ontológiában — az egyre na-
gyobb integráció felé halad ; a legújabb mitológiai és régészeti 
munkák — pl. Joseph Campbell nagyszerű, négykötetes 
összehasonlító mitológiatörténete — bebizonyították az em-
beriség szellemi egységét, amivel — úgy tűnik — lényeges 
adalékokat szolgáltattak ahhoz a vitához, hogy vajon a kü-
lönböző földrészek és népek kultúrája egyetlen helyen ala-
kult-e ki és így szóródott szét, avagy az antropológiai és 
szellemi értelemben azonos habitus miatt különböző helye-
ken és népek körében külön-külön épültek-e fel, egymástól 
függetlenül. 

Székely György könyve ez utóbbit látszik igazolni, hiszen 
rendre bemutatja, hogy Ázsia és Afrika színjátékos kultúrá-
jának is az ősi alakváltozó-alakváltoztató ceremóniák voltak 
a kiindulópontjai. Vagyis az önálló — külső hatások nélküli 
— kialakulás híve ő is. Ezt a kínai fejlődés ismertetése kap-
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csán le is írja: „Ezekből az adatokból egyértelműen meg-
állapítható, hogy a korai termelési formákhoz kapcsolódó 
totemisztikus-samanisztikus alakoskodások külső hatás nél-
kül is létrejöttek". Persze Székely György is tudja, hogy 
„óriási eltérések vannak a földgömb különböző tájain meg-
valósult színjátékkultúrák között", aminek „okát a társadal-
mak fejlődési üteme közötti eltérésnek is lehet tulajdonítani", 
illetve hogy pl. Ázsiában a színjáték történetének „másik 
útja" valósult meg. Ám mégis mindenhol „a valóság szín-
játékos tükrözésének" formái alakultak ki. 

Ez egészen bizonyosan így van. Mindazonáltal nyitva ma-
rad a kérdés, hogy pl. egy európai ember számára akár egy 
indiai, akár egy japán vagy kínai színházi előadás a kuriózu-
mon vagy érdekességen túl valóban jelent-e valamit. Az el-
térő történelmi-gazdasági fejlődés és a miénktől különböző 
kulturális hagyomány és háttér miatt a megértésen, a meg-
ismerésen és az intellektuális felhasználáson kívül és túl kap-
hatunk-e ezektől a színjátékoktól további hasznosítható 
benső tartalmakat? Hiszen ha arra gondolunk, hogy pl. 
Brecht hiába igyekezett sok mindent hasznosítani a kínai 
színházelméletből és gyakorlatból a maga számára, mégis 
látnunk kell, hogy eredményei vagy megoldásmódjai olyany-
nyira az európai kultúrához és világszemlélethez igazodtak, 
hogy kínai eredetüket vagy indíttatásukat legfeljebb magától 
Brechttől lehet tudni; magukból az eredményekből és meg-
oldásmódokból bizony aligha lehetne a kínai eredetre gon-
dolni. Kérdés tehát, hogy az Európán kívüli színjátékfor-
mák hasznosítható tartalmakat adnak-e számunkra, avagy 
ebben az összefüggésben legfeljebb katalizátorként funkcio-
nálnak. Mindezeket megint csak nem Székely György mun-
kája kritikájának szánjuk; ismét a tárgy nehézségeit jelez-
zük. Mert az kétségtelen, hogy megismerni az Európán 
kívülieket, megtudni róluk mindazt, amit lehet, vitathatat-
lanul szükséges és hasznos. Hiszen éppen az ázsiai színjáté-
kokkal, táncokkal kapcsolatban — ha valóban képesek va-
gyunk benső világunkba befogadni tartalmaikat és jelenté-
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seiket —, sokkal inkább lehetne magukról a színjátékokról 
szólni, azokat elemezni. Az indiai táncok, a japán No-dráma 
gesztusrendszerei és megoldásmódjai nemcsak pontosan 
kidolgozottak, hanem egészen konkrét terminusokban is leír-
hatók, s ezáltal későbbi korokban is vizsgálhatók. 

Mindent összevetve, igen érdemes, fontos munka Székely 
György könyve. Aki pontos tények és adatok alapján kívánja 
megismerni a világ színjátéktörténetét, az ennél a munkánál 
jobbat nem talál. Kindermanné — már csak terjedelménél 
fogva is, hiszen tíz kötet — a szakembereknek szól; ez pedig 
voltaképp mindenkinek. A színjáték- és a drámaelmélet hiá-
nyát pusztán csak azért említettük, hogy utaljunk a kérdéskör 
más nézőpontból való megközelítésének lehetőségére, hiszen 
— meggyőződésünk — az elméleti eredményeket is hasznosí-
tanunk kell a jövőben. 

Székely György munkája a művészetekkel foglalkozó ma-
gyar szaktudomány azon trendjéhez tartozik, amely a maga 
tárgyterületét Európában, illetőleg még ezen is túl igyekszik 
megragadni, s a magyar fejlődést ezen belülinek tekinti. 
Nem „bentről tekint ki", de nem is „kintről be", hiszen a 
színjátékos tevékenység egészét nézi; persze koronként, tár-
sadalmanként és kultúrákként jelentkező speciálisságukban. 
A magunk részéről ezt a nézőpontot gondoljuk helyesnek, 
mivel ez se nem kompenzáló, se nem önérték-tévesztő. Ezt a 
— ha szabad így mondani — pszichikai alapállást jelzi is, 
erősíti is az az igen-igen sok tény és adat, amelyek tárgy-
szerűen felsorakoztat és elrendez. A tények és adatok beszél-
nek, nem helyettük ő. És azt se feledjük: egy egész élet 
munkájának az eredménye, szubjektíve és objektíve: koro-
nája ez a könyv. (Gondolat) 

BÉCSY TAMÁS 
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BORI IMRE: A MAGYAR IRODALOM 
MODERN IRÁNYAI I. 

KEZDETEK. A FOLYTATÁS. SZIMBOLIZMUS I. 

Megszokhattuk," hogy Bori Imre egyéni látásmódjával mindig új, 
sokszor meghökkentő, vitákat támasztó megvilágításba helyez egy-
egy irodalmi jelenséget, egész irodalomtörténeti összefüggés-soroza-
tot. Nyomában többször kérdőjelet kapnak vagy idézőjelbe kíván-
koznak a szemléletmód, értékrend megszokott, hagyományos jel-
zői. Kialakult, általánosan elfogadottnak tekintett kategóriák, néző-
pontok újravizsgálatára serkent. Termékeny, sokrétű munkásságát 
leegyszerűsítve jellemezhetjük úgy, mint az irodalomtörténet, s fő -
ként a XX. századi magyar irodalom modern vonulatainak modern 
értelmezését. Érdeklődése homlokterében találjuk a formabontó 
irányzatok helyének, szerepének feltárását, irodalmunk egészének 
minél teljesebb, elevenebb folyamatának megértése igényével. Je-
lenlegi kötetében e modernizálódás eredetét, kezdeteit kutatja fel. 
Választott módszerére alapvetően jellemző az, amit itteni utószavá-
ban így fogalmaz meg: „az irodalomtörténeti-esztétikai tapasztala-
tokat nem kívánja előlegezni" (a szerző), „hanem olvasóival együtt, 
a begyűjtött és interpretált felismerésekből akarja leszűrni a követ-
keztetéseket". 

Már a kötet beosztása, arányai is árulkodnak felfogása, vonalve-
zetése lényegéről. A súlypont, a mennyiségi többlet a könyv második 
felét illeti, a Szimbolizmus I. címűt. Ennek mintegy előkészítése, az 
előjelek, a kezdemények feltárása található az e lőző két részben (Kez-
detek. A folytatás.). Az általa vizsgált időszak határait nagyjából 
1859/60 és 1910/14 között jelölhetjük meg. Kerüli a merev korszak-
határokat, s azt is, hogy közvetlenül kapcsolja össze egymással a meg-
határozott történelmi eseményeket és a művészi kifejezésmód vál-
tozásait. N e m törekszik arra sem, hogy a körvonalazott évtizedek 
íróinak mindegyikét szerepeltesse. Csupán néhányukat választja ki. 
Első két nagy fejezetében Arany, Jókai, Vajda egy-egy alkotói peri-
ódusa kerül előtérbe, s csak az elsőben csatlakozik e sorhoz Madách 
is. A könyv második felében pedig Asbóth Jánost, Reviczkyt, K o m -
játhy Jenőt, Czóbel Minkát emeli ki. Világos az indíték. Nem alko-
tókat, műveket vizsgál, hanem határozott céltudatossággal a mo-
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dernizálódás folyamatát. Ezen belül, fö irányként, a szimbolizmust 
teszi a kötet főszereplőjévé, s ennek felmutatásához választ ki né-
hány reprezentatív életművet, azoknak is e tendenciára mutató, en-
nek a jegyeit hordozó karaktervonásokat, formai, stilisztikai árnya-
latait. Óvakodik tehát attól, hogy direkt módon állítsa párhuzamba 
a történelmi és művészi élet fordulatait, de ugyanakkor marxista 
következetességgel a gazdasági, közéleti helyzet aprólékosan hű raj-
zából, elemzéséből indul ki, a legutóbbi történeti kutatások alapján, 
amikor az irodalmi szemlélet átalakulásának forrásvidékét keresi. 
Azt az alapvető fordulatot állítja középpontba, amely szerint, külö-
nösen a Schmerling-korszaktól kezdődően, a 48-as forradalom vív-
mányait végül is leverője: az abszolutizmus érvényesíti. így fonák 
módon az abszolutizmus elleni harc a polgárosodás elleni harccá 
változhat át. A „sors cseles tréfájának" nevezi az így létrejövő hely-
zetet; Jókai regénycímének kifejezésével: „felfordult világ"-ot. 

Ez a gyökeres politikai irányváltozás az eszmék teljes értékváltá-
sát hozza magával. A hazafiság ideáljai kiüresednek, helyükbe a tár-
sadalmi, nemzetgazdászi megfontolások lépnek; a haza helyébe az 
emberiség szempontjai kerülnek. (Példaként: „ . . . M a d á c h nem a 
magyar, hanem az ember tragédiáját írja meg".) A filozófiai-eszté-
tikai gondolkodás eszményítés kategóriája valóságellenesnek bizo-
nyul, helyette éppen a valóságigény, a művészetben látszat és valóság 
ellentéte válik központivá. Mindez új emberi, művészi attitűdöt hoz 
magával. Megjelenik a társadalomtól idegen, különc költő típusa. 
Egyidejűleg a kifejezésmódban felbukkannak a látomások, jelképek, 
elmosódott víziók. 

Ezt az irány-, ízlés-, forma- és stílusváltást Bori Imre Sonkrét élet-
művek, művek tükrében láttatja. Arany Jánosnál a Nagykörösről 
Pestre költöző költő idegenségérzetére vet reflektorfényt, a „köd-
lepel" Dögött látott világra (A lepke), a modern poéta gondjainak 
megjelenésére verseiben, értekező prózájában. Felfedezi művei közt 
Pest-Buda verses leírásainak impresszionisztikus képeit, s főként 
Arany közismert eposzhoz való ragaszkodásában is újfajta állás-
foglalást lát, tudatos elfordulást az illúziótlan jelenkortól, s vele 
szemben egy idillikus nemzeti éden rekonstruálását, „daliás idők" 
költői feltételezését. Úgy véli, hogy a költő ezzel a hajdankori ének-
mondó és közönség harmóniáját is megálmodja, az organikus köl-
tészetet, amely — hite szerint — csak a folklórban lelhető fel. Bori 
így egységes képpé illeszti össze Arany lirikusi elhallgatásának gesz-
tusát, eposzírói működését és értekezéseiben kifejezett nézeteit. Ez 
utóbbiakban kiemeli a líra modernizálódásával, befelé fordulásával 
kapcsolatos gondolatmeneteit; a „képzelem és felindulás" jogai, a 
nyelv merész kezelése melletti állásfoglalását, amiközben Zrínyiről, 
Gyöngyösiről, Ráday Gedeonról stb. szól. Mindezzel megerősíti az 
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utóbbi Arany-kutatásokat (Németh G. Béla, Az el nem ért bizonyos-
ság című kötet szerzői stb.)- D e más fonalakon is továbbszövi ezt a 
gondolatsort. A mítoszok, a mitikus ősiség keresésénél felhívja a 
figyelmet Arany e törekvésének hasonlóságaira (például Buda halála, 
1863.) Kriza (1863), Orbán Balázs (1866) felfedezéseivel, némely 
Jókai-regénnyel, s legújszerűbben a következő század eleji képzőmű-
vészettel (Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy Sándor). Bori Imre a rá 
jellemző merész társítással „praeraffaelista sejtelemként" nevezi meg 
az itt mutatkozó ízlésváltozást. A mondai kor megidézését, a Buda 
halála hun rege betétjét összefüggésbe hozza egyrészt a korszak my-
thosz-tudományának éledésével (Thierry, Szabó Károly, Grexa Gyu-
la); másrészt a balladás versek és a történeti eposzok artisztikumát, 
verszenéjét, stilizációját, raffinait ódonságát, stil- és rím-müvésze-
tét úgy világítja meg, mint a parnassien szépség rokonát. Az archai-
zálásban így már a századforduló ízlését, a szecessziót érzékeltető 
színekre hivatkozik (például Ildikó palotájának leírásánál, különö-
sen egy korábbi változatban); ugyanezt fedi fel az erotikus, zenei és 
pikturális részletekben is. Együttesen a népi magyar középkor újra-
teremtésének szándékát látja, s ismét képzőművészeti analógiákhoz 
folyamodva, az említetteken kívül Than Mór, Kós Károly, Zichy 
István, Remsei Jenő, Thorockai Wigand Endre, Csontváry műveinek 
hasonló irányaira figyelmeztet. Meglepő és tűnődésre késztető gon-
dolatként úgy véli, „a szecessziós képzőművészet mintegy vissza-
igazolta" Arany Jánost e tekintetben, s „rehabilitálta esztétikai szem-
pontból is ezt a kort". Új, alapvető fordulatot lát az Őszikékben, az 
első modern verseskönyvben. Azt hangsúlyozza, hogy itt a költői 
magatartás változik meg gyökeresen. A kapcsos könyvben Arany 
már nem a közönségnek ír, hanem önmagának; kilép a nemzeti bárd 
szerepéből. Nosztalgia és számvetés kap hangot, s az eposzi hagyo-
mány ironikus formában kerül elő (Párviadal). Új és új önarcképei-
vel találkozunk, s szorongása a torzóban maradó életmű miatt: 
élménnyé vált alkotói probléma. Bori egyetértően hivatkozik itt Tóth 
Árpád Arany— Flaubert párhuzamára. 

Hasonló szellemben, a XX. század felöl nézi, vizsgálja újra a többi 
kiemelt írót is. JókainiX tiltakozik az ellen, hogy 1858—69 között 
alkotói válságról beszélhetnénk. Fordulatot lát, amely megmutatko-
zik abban, hogy egyrészt a nemesség, a hazafiság átértékelődik újabb 
müveiben. Például az előbbi ironizált változatban jelenik meg a Sze-
relem bolondjai Malárdyja alakjában stb. Másrészt a személyesség, 
szubjektivitás szerepe megnő. Ezt tapasztaljuk az írói vallomások elő-
térbe kerülésében, az emlékezés, naplófeljegyzés, én-szerűség formái-
ban (Az elátkozott család, Mire megvénülünk stb.). A természeti katasz-
trófák jelképi erejűvé válnak, irracionális jegyek sokasodnak, ugyan-
akkor impresszionista, folklórelemek, naturalista vonások fedezhe-
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tők fel, feltűnik a fölösleges ember típusa (pl. a Mire megvénülünk-
ben Lóránd). Jelentős szerepet kap az álom, a kettős élet, s mindezek 
mögött látszat és valóság ellentéte, a felszín csaló mivoltának hang-
súlyozása (Mátszegi Lénárd-tói Bálnokházy, Master Nándor alak-
jáig, Az új földesúr ál-Petőfijéig). A „nemzeti" jellemű főalakok he-
lyébe polgári hősök lépnek. Bori ügy látja, hogy A kőszívű emberi 
fiai mintegy a búcsút képviseli, s ezután mérnökök, tudósok, kézmű-
vesek, vállalkozók lesznek központi figurákká Az arany embertől a 
Fekete gyémántok-\%, az Enyém, tied, övé-ig stb. Nemcsak az ember, 
eszmény lesz más, hanem a felvetődő alapkérdések is. Míg a tájraj-
zokban helyet kap az új, ipari vidék leírása, addig a közgazdasági és 
új erkölcsi kérdések kerülnek reflektorfénybe. Visszatérő témaként 
jelentkezik a valamikori bűn erénnyé válása. Kalandorok, alkuszok, 
bérencek sorsáról ír például az Egy hírhedett kalandor . . .-ban, A 
lőcsei fehér asszonyban és másutt. Kedvelt történelmi korszakaiban: 
a XVIII. században s a XIX. század első felében is hasonló morális 
problémák foglalkoztatják: az úri árulás, becsapás változatai, Ráby 
Mátyás, Trenk Frigyes stb. alakja. Bori Imre úgy látja, hogy a Kráó 
(1895) mintegy szimbóluma a világ eme értékrendi változásának, a 
szép rúttá válásának. Ugyanebben az időszakban Jókai jellegzetes 
századvégi érdeklődéssel tanulmányozza a patologikus lélek titkait 
(A tengerszemű hölgy). Általában, a század második felében született 
Jókai-regényekben megváltozik a szerelem jellege, képe, értéke. A 
csók „chimérává" lesz, a nemiség egyre nagyobb szerepet játszik, az 
atmoszféra erotikus telítettsége fokozódik (kriptái bacchanália, 
orgiasztikus színpadképek, Méte-ünnep, a „fajtalanság édes mérge", 
„élvsóvárság" változatai). Nőalakjainál az égi szépségekkel szemben 
a démonikus figurák lépnek fel, avagy ilyen átváltozásnak leszünk 
tanúi (Athalie, Amanda, Méte). Egészében: Jókai az , aki a század-
végi Magyarországot elsőként örökíti meg diszharmóniáival, társa-
dalmi megosztottságával, ízlés-, erkölcsváltási gondjai közt. Megké-
sett rousseau-izmusként megteremti szerelmeseinek ősemberi, sziget-
szerű paradicsomait, amelyeket Bori azokkal a francia, angol misz-
tikus irányokkal rokonit, amelyek később a szecesszióhoz vezetnek. 
Hasonlóan kiemeli a regények szerkesztésmódjában, közbeiktatásai-
ban mutatkozó modern előjeleket, a verista, impresszionista, parnas-
szista elemeket, a jelképesség felbukkanásait. 

S ha e két nagy hagyományőrzőnél ilyen sokrétű premodern vo-
násra lel, nyilvánvalóan még sokkal kézenfekvőbb példatárként kínál-
kozik a többi. Madáchot, a Tragédiat a szimbolizmus egyik ősforrá-
saként kezeli, és visszahivatkozik rá szinte valamennyi szerzőnél. Az 
eddigi 7>a^éífta-értelmezések egyéni szintézisét adja. Összekapcsolja 
nemcsak Madách verseinek gondolataival, hanem akadémiai székfo-
lalójával is, előtérbe állítva az á lom szerepét, mítosz és történelem 
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álomszerűségét, jelképekké alakítását, a szimbolista színházhoz való 
hasonlóságot. Olyan egybeesésekre figyel fel, mint amilyen a VII. 
színnek és Arany: Az örök zsidójának almahasonlata. Vajda Ginájá-
nak költői szerepét közvetlen kapcsolatba hozza a századforduló 
öldöklő angyalaival: Saloméval, Delilával, Swinburne Atalantájával, 
a kerub és a kurtizán elegyével. Ezt a választott múzsát úgy fogja fel, 
mint jó ürügyet az álomvilág-életre. Bori jellegzetes, sarkított meg-
fogalmazásával Vajdánál „erotikus látnók mazochista mozijában 
vagyunk". Kevésbé látom megalapozottnak azt a feltevését, hogy 
Vajda kontemplációi során a buddhizmusig jutott. Szellemes és ter-
mékeny gondolata az, hogy a Béla királyfi és az Alfréd regénye között 
von párhuzamot, kidomborítva a különbséget, az utóbbi gigantikus 
látomássorát mint a Gina-téma mögött rejlő kóreset: a szadomazo-
chizmus megjelenítését. Felmutatja a kapcsolatot Vajda Albion-drá-
matervével, s a rokonságot Flaubert, Swinburne egyes műveivel, s a 
bibliai János jelenéseivel. 

Ezek után természetes, hogy a Szimbolizmus címszó alatt tárgyal-
takat, például Asbóth : Álmok álmodó-ját már nemcsak preszimbolis-
tának látja, mint Komlós Aladár, hanem kifejezetten szimbolistának. 
Abóth útirajzaira, képzőművészeti jegyzeteire hivatkozik mint prog-
ramra, ahol az az öncélú művészet ideálját fogalmazza meg, s ennek 
tudatos megvalósítását üdvözli, „új jel lem" megjelenését látja Dar-
vady Zoltán alakjában. „ Ú j regénylevegő" beáramlását érzékeli Jókai-
val, Keménnyel szemben, a belső történés előtérbe kerülését. Németh 
G. Bélával egyetértve nem is önértékét, hanem irodalomtörténeti 
helyének kivét ességét hangsúlyozza. Nemcsak Arany László, 
Beöthy Zsolt, Ábrányi Kornél hőseinek sorába állítja Darvady Zol-
tánt, hanem felhívja a figyelmet a hasonlóságra Asbóth és Csontváry 
kairói, keleti utazásai között. Reviczkynél a költőszerep alapvető 
megváltozására világít rá. Arra, amikor a hajdani élet fejedelme kol-
dusként jelenik meg, a bibliai Jób szituációját érzi magáénak, kívül 
áll a társadalmon. Kiemelten foglalkozik filozófiájával, amelyben 
Revicskyt mintegy „megideológizálja" ezt az újfajta, elátkozott költői 
helyzetet, mint messiási sorsot. Bori úgy véli, hogy ez a krisztianiz-
musból, buddhizmusból, s főként Schopenhauer tanaiból egybeszőtt 
elmélet, s a humorelmélet, ha elnyeri a tervezett szintétikus formát 
(a meg nem valósult Az eszmék országából kötet), akkor „a kor ma-
gyar esztétikai gondolkodásának egyik kulcsfontosságú dokumen-
tuma született volna meg". Túlzásnak vélem ezt a feltételezést, de 
jó vezérfonálnak bizonyul, ahogy a továbbiakban nyomon követi 
Reviczky prózájában a „schopenhauerista Hamlet" megformálását, 
majd a drámai tárgyiasítást ( Jobáb) s ennek sikertelenségét. Ez utób-
bit első szimbolista drámai szövegünkként méltányolja. Lírájában is 
ezen az alapon mutatja fel a költői én előtérbe kerülését, a messiási 
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életdrámát és jelképeit Tantalusz, Ahasvér alakjaiban. A valóság 
értéke így csökken, a pillanat, a hangulat, az emlék, az álom és a 
halál válik központi szerepűvé. Bori számba veszi a szimbólum rangra 
emelkedő költői képeket, egyetértően idézi azokat, akik a Reviczky-
líra zeneiségét, lappangó impresszionizmusát, dalformáinak újszerű-
ségét elemzik (Németh G. Béla, Mezei József, Széles Klára, s hozzá-
teszi: a szecesszió elvarázsolt édenkertjét is felfedezhetjük nála, s 
verstani újításai kitüntető figyelmet érdemelnének. Nyugat-európai 
szimbolista kortársaival összehasonlítva hangsúlyozza, hogy jóval 
többet merített Schopenhauerből, mint azok, s ez ösztönzője, de 
gátolója is. Helyét Heine és Baudelaire között jelöli ki, félúton. 
Komjáthy Jenő lényében, műveiben a Reviczkynél kiemelt törekvé-
sek egyenes folytatását látja. Egy költő filozófus, aki Schopenhauertől 
Nietzschéig lépett tovább, lírájában pedig már egészen eltávolodott a 
közvetlen élettapasztalattól, határozottan szembefordult a látszatvi-
lággal, s egyértelműen a látnoki magatartást választotta. Verseinek 
alapja misztikus élmény, az „élet dús egészé"-nek, az egyetemesség-
nek megélése. A „szent egyéniség" hatalma a hangsúlyos, s a lírikus 
nemcsak költészet-, hanem rendszeralkotó is. Bori találó észrevétele 
az, hogy Komjáthy Jenő beleillik a XIX. század végének krízisét 
speciálisan kifejező költő filozófusok sorába, akik nemcsak a mítosz, 
mágia, zene, hanem az okkultizmus eszközeit is felhasználják. Egyet-
értően idézi Komlós Aladárt, hogy „transzcendens iskolának" nevez-
hetjük a vele rokon, szűkebb hazai kört: Reviczky, Madách Aladár, 
Palágyi Menyhért társaságát. Figyelmeztet arra, hogy egyetlen verses-
kötete előre megtervezett, megszerkesztett mű Mallarméék program-
szerűsége értelmében. Az egész utáni vágy élteti látomásait, s a világ-
egység megidézése áll egyes szimbólumai, motívumai mögött . Bori 
kiemeli az „álom", az „ős, ősi", az „új" speciális értelmezését Kom-
játhy verseiben. Joggal hívta fel figyelmünket arra: megértéséhez nem 
elsősorban a francia, hanem inkább az orosz szimbolistákhoz kell 
fordulnunk. 

Ha Komjáthy Jenő esetében megkockáztatható a feltevés, hogy 
látnoki szerepet vállalva „lépést tudott tartani a kortársak"-kal, 
akkor Czóbel Minkánál jogos a kiemelés: ő az, aki ez európai szim-
bolistákkal egy időben, a legnagyobbak útján halad. Bori Imre azt 
hangsúlyozza, amit eredeti módon hozzátesz a hasonló karakterhez. 
Okkal húzza alá: Reviczkytől, Komjáthy Jenőtől alapvetően az 
különbözteti meg Czóbel Minkát, hogy ez utóbbi fogalmilag is meg-
értett nézeteket vall, mintegy „lírai ismeretlméletének tételeiről" be-
szélhetünk. A valóság élménye még jobban irracionalizálódik nála, 
mint említett költőtársainál. Verseinek fogalmi rendszere mögött 
jelen van a tudatosság: a „csend" szerepénél, s a zenénél, a misz-
tikus-vallásos képzeteknél (Pán, Buddha, Krisztus), időfelfogásánál, 
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mely szinte bergsoni jellegű. Bori külön elemzi nyelvújításait, szinesz-
téziáit, pikturális elemeit, színvilágát, a kultikus jelentéseket sűríti 
„fehér" szín szerepét, majd kisregényeinek, elbeszéléseinek misztikus 
és rusztikus vonásait. Bevezetésében, de befejezésként is Czóbel, 
Minkának annál a jellegzetességénél áll meg, hogy miközben meré-
szen vállalja az új törekvéseket, aközben sokszor bizarr módon, együtt 
találhatóak meg nála a naturalista, szecessziós, keleti és népies stb. 
elemek. Főként ez utóbbiak értékelését nem is vállalja. Jellemzése 
így is gazdag, meggyőző, csupán a többszöri Madáchra hivatkozáso-
kat látom megalapozatlannak. 

Bori Imre új könyve érdekes, új szempontból megvilágított kör-
kép. Az erudíció és a kifinomult érzékenység egyesítésével mintha 
különleges, egyéni mikroszkóppal rendelkezne: megfigyelések, árnya-
latok pazar bőségét tárja elénk. Ugyanakkor — s fő erényét ebben 
látom — soha nem részletet, hanem tág határú összefüggésrendszert 
vizsgál. Éppen e makro- és mikrokozmikus igény egyesítése érdekében 
az áttekintést, eligazodást mozdítaná elő, ha az egyes nagy fejezete-
ken belül jobban tagolná, határozottabban rendszerezné gazdag anya-
gát. így feltehetően kevésbé csúszna be olyan típusú elvétés, mint 
amelyen a Vajda-fejezet végén a költő „eszétikai tudatosságára" való 
hivatkozás. Ugyanezért hiányzik a kötetvégéről a pontos bibliográ-
fia, s a névmutató. De így is, miközben szokatlan párhuzamokkal, 
összehasonlításokkal lep meg, érdeklődését kiterjeszti a társművé-
szetek átlagaira, itt főként a képzőművészetre, aközben alaposan el-
mélyíti, s akár a vitára serkentéssel is újragondoltatja a múlt század-
ról kialakított képünket Mindezzel nemcsak az irodalomtörténeti 
modernizálódásra, hanem az irodalmon túlmenően, általában a 
művészi kifejezésmód stílusváltására, ennek alapvető, rejtett vonu-
lataira hívja fel a figyelmet, eredeti észrevételeivel, vállalt, végigvitt 
egyéni látásmódjával. (Fórum Könyvkiadó, 1985.) 

SZÉLES K L Á R A 

SPIRÓ GYÖRGY: A KÖZÉP-KELET-
EURÓPAI DRÁMA 

A FELVILÁGOSODÁSTÓL 
WYSPIANSKI SZINTÉZISÉIG 

Figyelemre méltó szépirodalmi művekkel a háta megett és még 
több sikert ígérő tervekkel a tarsolyában, Spiró György több mint 
egy évtizede cédulázza már a XVIII—XIX. századi szerb, horvát, 
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bolgár, román, magyar, szlovén, szlovák, cseh és lengyel drámákat, 
valamint a velük foglalkozó — bizony elég gyér — szakirodalmat. 
Hogy milyenek is ezek a cédulák, arról már előző tanulmányköteté-
ben, a Magániktató ban is meggyőződhettünk. Jóllehet a tételek — 
közvetve vagy közvetlenül — az irodalomtudományt gyarapítják, 
igazában mégis a szerző leglényegibb önmaga, az író számára folyik 
ez a számbavétel, iktatás. 

A jelen kötet műfaját sem könnyű meghatározni. — Összehason-
lító drámatörténet? Elmélet? Esztétika? Vagy írói műhelytanul-
mány? nagyformátumú esszé? A Bevezetésben ezt olvassuk: „Tisz-
tában voltam azzal, hogy semmiképpen sem oldhatom meg az egész 
közép-kelet-európai drámairodalom monografikus feldolgozását. 
Ehhez kutatóintézetekre lenne szükség. N e m írhatom meg az adott 
korszak adott térségének drámatörténetét sem, mert nem feltétlenül 
időrendben tárgyalok jelenségeket. Ez a könyv nem drámaelmélet, 
amely más drámaelméletekkel vitatkozva, helyettük újat, tágabbat ja-
vasol. A rendező szempontot, bármi legyen is az, a sokrétű és nehe-
zen megragadható anyagnak valamely kihasított témaköre adhatja 
csak meg, és ahogy a téma egyszeri, a feldolgozás szempontja is csak 
egyszeri lehet". 

Mi hát ez az egyszeri téma, s — szempont „A könyv központi 
témája a Közép-Kelet-Európában domináns dramaturgiák elemzése" 
— olvassuk a bevezető részekben így, kiemelten. Nem ok nélkül. A 
nagy és számunkra jórészt új drámatörténeti anyagon túl a könyv 
legnagyobb, módszerbeli újdonságát és jelentőségét éppen a dráma-
fejlődésnek ez a mélyebb, merészebb és célratörőbb tárgyalása adja. 
A Lukács György sugallta módon, a Hont Ferenc és követői kimű-
velte magyar színjátékelmélet eredményeit felhasználva, dramatur-
gián Spiró a dráma társadalmilag meghatározott struktúráját, egy-
egy korszak világszemléletének a kifejezési módját érti. Ezzel a 
kulccsal fejti meg aztán nemcsak egy-egy a drámatörténeti folya-
matba mindeddig bizonytalanul beillesztett m ű és szerző „titkát" 
(mint például Vörösmarty és a Csongor és Tünde), de egész korszakok 
és műfajok lényegét (mint a XIX. századi ún. nemzeti tragédia vagy 
közép-kelet-európai vígjáték). 

A szerzőt azonban észrevehetően nemcsak ez foglalkoztatja. A z a 
bizonyos messzibb tekintő szempont, amely a gazdag anyagnak az 
imponálóan nagy és meggyőző apparátussal va ló feldolgozása során 
vezeti, természetesen nem több és nem kevesebb ezúttal sem annál 
az egyszerű kérdésnél, hogy — miként kell (-lehet) drámát írni itt, 
Közép-Kelet-Európában, amely — ezt bizonyítja a szerző egész eddigi 
életműve — nekünk magyaroknak is egyetlen valóságos világunk, 
otthonunk, hazánk. És most, egy újabb bizonytalan századvégen, 
amely éppúgy nem ad perspektívát a művészetnek, mint az e lőző. 
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A szerző jól tudja — ez a könyv egyik alapgondolata —, hogy 
nincsen, nem is volt soha valamely egységes Közép-Kelet-Európa. 
Feltételezi mégis, hogy kell legyen valami közös titka az itt született 
vagy elvetélt drámáknak. A térségben élő népek történelmi alapkér-
dését (sorsát) a két egyformán idegen és elnyomó hatalom közötti 
örlődésben, hányódásban jelöli meg. Ennek az alapkonfliktusnak a 
megragadása általában nagy drámákat eredményez: a szerb D. 
Jaksic, a lengyel K. Slowacki, A. Mickiewicz, illetve az ezeket zseniáli-
san összefoglaló és „megemelő" St. Wyspianski művészetét. 

A térség múlt századi drámafejlődésének szintézisét és az ebben 
kimutatható törvényszerűségeket a könyv Wyspianski életművében 
oglalja össze, amelyhez a szerző jól érezhetően személyesen is von-

z ó d i k . A dramaturgia új, mélyebb értelmezése, amely a könyv fő 
érdeme, azonban szélesebb és merészebb egybevetésekre is készteti. 
Három helyen találunk ilyen nagy koncepciójú elemzést: a Wyspianski 
Hamlet-tanulmányával, valamint a Goethe-, illetve a Csehov-párhu-
zammal foglalkozó részben. 

A három összehasonlítás Wyspianskit három, más-más szögbe 
állított tükörben mutatja meg. Az első — Shakespeare mércéje. Bár-
mily kedvetlenül teszi is, a 366. oldalon a szerző be kell ismerje: 
„Wyspianski dramaturgiája nem kebelezi magába a számára adott 
emberi lét olyan teljességét, mint azt a saját korában Shakespeare 
megtette". A továbbiakban részletesen elemzi ennek történelmi, tár-
sadalmi okait. Wyspianski azonban maga is nagyon tudatos művész 
volt és így nagyon jól tudta ezt is magáról. A Hamlet-tanulmányban 
egy másik tudatos alkotóval, Goethével vitázva bizonygatja a maga 
felfogásának, dramaturgiájának a korszerűségét és — lengyelségét. 
A felvilágosodás tanítványaként Goethe megütközik Hamlet cselek-
vésképtelenségén. Hisz még az előrevivő tettekben; a történelemben, 
amely — igaz, szörnyű megpróbáltatások árán — az emberiséget 
mégis a tökéletesedés felé vonszolja. Wyspianski a kiábrándult szá-
zadvég gyermeke, ráadásul egy megalázott, még felkeléseiben is csa-
lódott népé. Nem hisz a történelmi fejlődésben. A világot s az embert 
változtathatatlannak látja s ábrázolja. A nemzeti sors mellett megerő-
sítik ebben a kor nagy tudományos felfedezései is, amelyek feltárják 
a tudatnak és az ösztönvilágnak a mindenkori társadalmi formációtól 
is független ellentmondásait. A felvilágosodás racionalizmusát és 
didakticizmusát, amelyet a lengyel irodalomban és színházban már a 
romantika is alaposan megtépázott, a századforduló Krakkójának 
értelmiségi kávéházaiban ízekre szedték. Ezt az attitűdöt jeleníti meg 
a Novemberi éj gúnyos Faust-paródiája. 

A Mloda Polska drámaírói hamarosan egy platformra kerültek 
mégis az „akadémikus" Goethével, akinek a színházában Kotzebue 
volt a háziszerző. A „színházi pillanat" ugyanis Krakkóban sem volt 



516 Szemle 

abszolút. Mint a szerző utánaszámolt, miközben hallatlan mennyi-
ségű kortárs drámát mutatott be, Wyspianski darabjainak többségét 
a Stary Teatr nem vállalta, nem játszotta el. (Egyébként, hogy csak a 
legismertebbeket említsük — St. Pszybyszewskiét vagy G. Zapolskáét 
sem.) Nem választották meg igazgatónak sem, jóllehet a kortárs 
írók legjobbjainak a beadványa támogatta jelöltségét. 

Mindez nem volt véletlen, s korántsem csak Krakkóban volt így. 
Antoine párizs, társulatának szerzői (Zapolska is onnét érkezett) 
büszkén nevezték „kifütyülteknek" magukat. A Moszkvai Művész 
Színház függönyét ma is a Sirály emblémája díszíti, Csehov mégis 
azt mondta nem sokkal a halálra előtt Bunyinnak: „az orosz színház 
vagy ötven évvel elmaradt a k o r á t ó l . . . a Művész Színház is". Igaz 
ugyan, hogy míg a Csehov-életművet a későbbi színházi nemzedékek 
megvalósították, Wyspiariskinak a Stary Teatrban be nem mutatott 
darabjai jórészt ma is eljátszatlanok. 

Valószínűleg éppen ez indította a szerzőt az egész témát talán leg-
jobban megvilágító kérdésfeltevésre. — Miként lehet, hogy a szinte 
azonos életanyag a két alkotónál két, egymástól ennyire különböző 
dramaturgia formájában ölt testet? S miért van, hogy a csehovi út 
lett a főútvonal, hogy abba torkollanak a jelenkor legfontosabb szín-
házi és drámakísérletei egyaránt? — Komplementer. Egyenértékű és 
egymást kizáró — állapítja meg a két dramaturgiáról a szerző az érde-
kes elemzések után. S miközben hangsúlyozza egyenértéküket, jó 
néhány történeti és társadalmi okot talál a két dramaturgia külön-
bözőségének magyarázatául. Az irodalomtörténész meg is nyugod-
hatna ebben. Az író azonban, aki a dramaturgiában mindig alkotó 
szemléletet, filozófiát keres, újra és újra visszatér a kérdésre. 

A két dramaturgia egybevetésében az elemzés akkor visz a leg-
messzebbre, amikor ezt a következtetést vonja le: „Csehov nem tud 
mást vagy jobbat ajánlani a szereplői számára, mint amit azok meg-
élnek és képviselnek. Csakhogy a csehovi irónia, amely az abszurd 
elemeivel is rendelkezik már, abból adódik, hogy egy meghatározat-
lan (talán jövőbeli) pontból nézve az ábrázolt élet abszurd, nevetsé-
ges, szánalmas — miközben a jelenben a szerző semmivel sem oko-
sabb a hőseinél. Csehovnál ugyanakkor mindig van a dráma mélyén 
valamilyen folyamat (. . .) Átmeneti világot ábrázol. Wyspianskival 
kapcsolatban iróniáról lehetetlen beszélni. A z ő számára egyáltalán 
nem lehetséges külső szempont, még a meghatározatlan jövőben 
sem". 

Spiró György természetesen óvakodik attól, hogy ítélkezzék a hősei 
felett. A recenzens azonban magára vállalhatja talán, hogy levonjon 
néhány kézenfekvő következtetést. Mindkét művész nagysága abban 
van, bizonyítja a könyv, hogy zseniálisan kapcsolódnak a nemzeti 
dráma egész megelőző fejlődéséhez. Ezért nem véletlen, hogy éppen 
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Oroszországban és Lengyelországban született meg a szintézis: itt 
volt csupán szerves és folyamatos drámai fejlődés. A könyv meggyő-
zően bizonyítja azt is; ennek a szerves fejlődésnek tulajdonképpen 
csak a ténye, a megléte fontos, nem is a jellege. — „Az egyes, egy-
mástól akár több száz évnyi és több ezer kilométernyi távolságban 
lejátszódó fénykorok között több a hasonlóság, mintsem azt egy 
általános fejlődési sorban elképzelhetnénk". Csehov és Wyspianski 
dramaturgiájának komplementer volta sem magyarázható tehát ak-
kor egyszerűen az — egyébként pontosan kimutatott — történelmi 
és társadalmi különbözőségekkel. A könyv módszere, szemlélete 
igazabbnak bizonyul itt az okfejtésénél. 

Ha a dramaturgia — szemlélet, filozófia, akkor a különbözőség fő 
oka is itt keresendő elsősorban. Abban a gondolati fejlődésben, 
amelyet ezt a „külső szempontot" keresve Csehov módjuk az Ivanov 
és a Három nővér között megjárt, szüntelenül újraírva-rendezve még 
a sikeres darabjait is. Úgy tűnik, Wyspianski egy ponton megszakí-
totta ezt a közvetlen párbeszédet a közönséggel, a kortársi valóság-
gal. Ez a pillanat valamikor 1901 és 1903 között következett el. A 
Menyegző színlapján a szereplők még az eredeti (az életben viselt) 
nevükön szerepeltek. A Felszabadulás — bár éppen a tudatból való 
kitörésről, a tettek világába való belépésről szól — tudatosan szakít 
a valóság ábrázolásával. Az Akhilles és az Odüsszeusz hazatérése már 
egy olyan világot mutat be, amelyen csak rontanak a tettek, amely-
ben a legfőbb erkölcsi érték így éppen a tettektől való tartózkodás. 
Wyspianski dramaturgiája egyre inkább befelé fordul. Márpedig ha 
csak önmagából táplálkozik, a művészet előbb-utóbb feldolgozza, 
elfogyasztja önmagát. A színházban különösen érdektelenné válhat 
egy ilyen produkció. A mozdulatlanságba dermedt, de hatalmas belső 
erőktől és feszültségektől marcangolt, vibráló kor nem volt elég hatá-
sosan megjeleníthető a lengyel történelmi tudatnak görög mitológiai 
alakok szerepeltetésével „örök emberivé" tett statikus színpadán. A 
kor liberális értelmisége Moszkvától Londonig a Csehov-hősökben 
ismert inkább magára. Ők sem képesek persze a tettre. De ők szen-
vednek ettől, elégedetlenek ezért önmagukkal. Vagyis egy „külső 
szempontból" — többet jelentenek önmaguknál. 

Mint a könyv helyesen állapítja meg, ez a „külső szempont" — a 
Jövő. így, nagybetűvel. Mivel ez nem egyszerűen írói fogás, hanem 
az orosz élet kikínlódta, az író által annak legmélyén felismert bizo-
nyosság, valami magabiztos, mondhatnánk pantheista derű. Ez a 
Sirály „varázsos tava", a Három nővérben a folyó a hozzá vezető 
fasorral, az „egészséges, jó szláv természet", amely — bár a fejszék 
már a fák tövén csattognak — a Cseresznyéskertben fehér virágokkal 
köszönti a tavaszt. Ez az a nemzeti mitológia, amelyet egészséges 
nemzeti lét híján Wyspianski a — tudattal : történelemmel, istenekkel 
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és szellemekkel kénytelen helyettesíteni. Mint látjuk azonban, csak 
korlátozott érvénnyel. Ezért van, hogy míg Csehov szintézise új 
utakat nyit, Wyspianski összefoglal és lezár egy lehetőséget: a két 
világ között őrlődő közép-kelet-európai népeknek a passzív tudatba 
(irodalomba, vallásba) való menekülése útját. 

Mindezeket — s bizonyára sok minden egyebet is — nálam jobban 
fel- s elismer Spiró György, ha úgy istenigazában beleéli majd magát 
Csehov világába is. Mielőtt elhagyná azonban, pontosan felméri, 
hozzáférhetővé teszi számunkra a Wyspianski bejárta világot. Min-
den zártsága s irodalmiassága mellett is nagyon fontos ez a számunk-
ra. Egyformán nyeresége ez a mű az írónak és az irodalomtörtörvé-
nyek mindnyájunknak. (Magvető, 1986.) 

PETERDI N A G Y LÁSZLÓ 

KLAPKA GYÖRGY: EMLÉKEIMBŐL 

Klapka nevét a fiatalabb nemzedék megtanulhatná Egressy Béni 
indulójából vagy népdalainkból — de mindezek csupán a hadvezér 
emlékét őrzik. Emlékiratait olvasva meggyőződhetünk róla, hogy 
diplomataként, politikai szakíróként sem másodrendű jelenség, ámde 
szerencsétlenségére olyan korban élt, amikor árnyékba borították a 
még hatalmasabb fák. Mert hiszen fölébe magasodhatott-e a csata-
téren Görgeynek, a tárgyalóasztalnál Kossuthnak vagy Teleki Lász-
lónak, akiknek pályája összefonódott az övével ? 

Igazában történetíróként, memoárszerzői szerepében se volt sze-
rencséje: 1851-ben kibocsátott Der Nationalkrieg in Ungarn und 
Siebenbürgen 1848—1849 című hadtörténeti munkája az első igényes 
kísérlet a maga területén, ám szabadságharcunk lefolyását mégsem 
ebből ismerte meg a hazafias magyar közvélemény, hanem Horváth 
Mihály másfél évtizeddel későbbi, sokkal részletesebb, kiforrottabb, 
sokoldalúbb monográfiájából (Magyarország függetlenségi harczának 
története 1848 és 1849-ben). Az Emlékeimből megjelenését (1886) jóval 
megelőzte a magyar emigráció egy másik vezetőjének, Pulszky Fe-
rencnek önéletrajzi könyve: Életem és korom. (1880) Az egykorú 
olvasók aligha a tábornok javára döntöttek az összehasonlításban, 
mivel Klapka kurtán-furcsán lezárta könyvét az 1854. esztendő élmé-
nyeinek elbeszélésével, lemondva saját 1859—61 közötti fontos közé-
leti szerepvállalásának, a Nemzeti Igazgatóságban végzett munkájá-
nak ismertetéséről. Sokkal logikusabb és érthetőbb Pulszky eljárása: 
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az Életem és korom valódi határkőnél ér véget, végpontja a száműze-
tésből történő visszatérés, a kiegyezés elfogadása. 

Igaz, Klapka Teleki Lászlónak az emigráció korai szakaszán 
(1849—1854) hozzá intézett leveleit szintén fölvette emlékirataiba, 
ám ezzelcsupán fokozta könyve tarkaságát, hiszen az Emlékeimből vá-
logatást is nyújtott saját korábbi históriai köteteiből. E különösségek 
aligha magyarázhatók holmi tudatos formabontó, műfajmegújító 
szándékkal. Inkább arra gondolhatunk, hogy az idős, anyagi gon-
dokkal küzdő tábornok minél gyorsabban akart új, terjedelmes köte-
tet összeállítani — még kisebb-nagyobb egyenetlenségek árán is. 

Mik a jellemző vonásai ennek az érdekes egyéniségnek? A kérdést 
már csak azért is meg kell válaszolnunk, mert Katona Tamás egyéb-
ként igényes bevezetője nem foglalkozik vele. Polgári eredetű apjától-
nagyapjától örökölhette az érvényesülési vágyat, az üzleti szellemet, 
amely azonban apjánál is együttjárt a könyvek, a művelődés szerete-
tével. Klapka teljesen katona és politikus alkat, fiatalkorában se 
kacérkodott úgy az irodalommal, mint Teleki László, ám amikor 
földközi-tengeri útjának krónikájába belefog (III. rész 11. fejezet) őt 
is megkísérti a vágy költői útleírást adni. 

A választott műtípus arra indítja, hogy kerülje az érzelmekre ható 
előadást, a historikus nyugalmával, személytelenségével számoljon 
be még az ostrom nagy megpróbáltatásairól, idegtépő napjairól is. 
Sokatmondó e szempontból, hogy Klapka József 49 szeptemberében 
Haynau engedélyével meglátogathatta fiát az ostromlott várban, az 
apától történt búcsúzás érzelmes mozzanatát mégsem találjuk meg az 
Emlékeimből lapjain. (Vö. Szénássy Zoltán: Klapka György Brati-
slava 1977. 10.) Mindez nem jelenti azt, hogy az emlékirat szerzője 
mit sem törődik az olvasmányosság követelményével. Nyilvánvalóan 
e célt szolgálja műve harmadik részének záró fejezete, amelyben a 
mohamedánná lett Stein tábornokot idézve népszerű összefoglalást 
nyújt a török vallási, családi, társadalmi viszonyokról, Arábia és 
Libanon egzotikus lakóiról. 

Kétségtelen, az író sok mindent elhallgat, homályosan, általános-
ságokat említve szól akkor, amikor a múlt teljesen hű felidézése akár 
Kossuth akár Görgey (vagy Petőfi) szenvedélyes hívei előtt befeketít-
hette volna. E tényről könnyen meggyőződhet az olvasó, mert Katona 
Tamás a Klapka idézte hivatalos iratoknak s magánleveleknek teljes 
és hiteles szövegét közli, eltérő szedéssel különböztetve meg a szerző-
től alkalmazott nagyszámú kihagyást. Vajon ennek alapján Klapkát 
elvtelennek, mindenáron tapsra vadászó memoárírónak kell tarta-
nunk? Aligha. Hiszen a visszaemlékező mindent elkövet azért, hogy 
hajdani pályáját, eszmei magatartását mindkét legendás héroszétól el-
különítse, s óvatossága ellenére is sok fenntartással él velük szem-
ben. így aztán kiszolgáltatja magát hol az egyik, hol a másik tábor 
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haragjának! Valóban, Klapkát címezhetjük fontoskodónak, hiúnak, 
elbizakodottnak, csak hatásvadászónak nem. 

Az erös távolságtartó szándék ellenére is elmondhatjuk, hogy az 
emlékiratíró inkább akar Kossuth és a baloldal töretlen hívének lát-
szani, mint az ellentáborénak. Rövid hadügyminisztersége alatt két-
ségtelenül tárgyalt Debrecenben a békepártiakkal egy a kormányzó 
elleni katonai akcióról, most utólag mindezt letagadja. Mikor 1849. 
március végén Görgey seregében olyan hírek terjedtek, hogy az Esti 
Lapok Debrecenben „a minden ároni békekötést" hirdeti, Klapka 
a vád alaptalanságát hangoztatta Jókaihoz intézett levelében. Sorai 
nagyon megnyugtatták a Madarászékkal élethalálharcban álló főszer-
kesztőt, s Jókai félszázaddal később se győzött hálát adni a tábornok-
nak: „Klapka levele rám n izve a megváltás, a feltámadás csodatevő 
szózata volt. Hát nem vagyok hazaáruló! (. . .) Itt a magasabb íté-
let" (Az én életem regénye). Különös, hogy a regényíróval jó viszony-
ban levő szerző az Emlékeimből egyik fejezetében sem említi ezt az 
eseményt. Tudatosan mellőzte, mivel ez az epizód is csak a békepárti-
ság vádját erősítette volna? E föltevés végül is erőszakoltnak látszik. 

A munkát sajtó alá rendező Katona Tamás nemcsak a szövegek 
helyreállításáért érdemel elismerést. Dicsérhetjük a tárgyilagos, ala-
pos, bőbeszédűségtől mentes jegyzetelést, a jó érzékkel kiválogatott 
képanyagot is. Meglepő, hogy ilyen széles körű tudás birtokában sem 
vállalkozik Klapka pályájának önálló értékelésére, hanem átveszi 
Lengyel Tamás 1936-ban megjelent munkájának legfontosabb meg-
állapításait. így Lengyellel együtt Katona Tamás is erősen kiemeli a 
tábornok emigrációs tevékenységének árnyoldalait, a „meggondolat-
lan tetteket", „az elbizakodottságot", amely miatt „szinte mindegyik 
vezető emigránssal rossz viszonyba került". (21.) 

Pedig e negatívumoknak méreteit, jelentőségét újabb történetírá-
sunk (pl. Lukács Lajos: A magyar politikai emigráció 1849—1867. 
Bp. 1984.) nagyon is kérdésessé teszi. Klapka egész száműzetése alatt 
a Duna-konföderációs terv apostola, s éppen Lukácstól tudhatjuk 
meg, hogy az államszövetség majdani alapokmányának kidolgozása 
1862-ben az ő érdeme, Kossuth csupán követte őt. Ez az okmány 
is tanúsítja, hogy a tábornok tovább ment a nemzetiségek (és a 
szomszédok) követeléseinek kielégítésében a volt kormányzónál: 
Klapka önkormányzatot ád a Vajdaságnak, „a konföderációban 
egyesülendő ál lamok sorában említi Magyarországot, de külön Er-
délyt, Horvátországot, Szlavóniát, Dalmáciát" is. Ugyanakkor Kos-
suth Erdély függetlenségét határozottan ellenezte, legföljebb annyi 
engedményt tett, hogy a lakosság népszavazáson dönthet afelől, 
tényleges vagy csak perszonáluniót kíván-e Magyarországgal. Kos-
suth fenntartása arra mutat, hogy erősebben számolt a hazai vissz-
hanggal, míg Klapka meg Teleki radikálisabb tervei, diplomáciai erő-
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feszítései elsősorban a 20. században nyújthattak erőt, bizakodást 
azoknak, akik a dunai népek baráti összefogásának igényével léptek 
föl. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy Klapka az egyéni szabad-
ságjogok széles körű rendszerére alapozta konföderációs tervét, 
aminek bevezetése óriási előre lépést jelentett volna ezeken az elmara-
dott területeken. 

Mindezt meggondolva a száműzött tábornok értékeléséhez meg-
felelőbbeknek tartjuk Lukács Lajos, mint Lengyel Tamás megállapí-
tásait, s ezért végsőként is hadd álljon itt az előbbitől választott mon-
dat : „De az események arra mutattak, hogy Klapka politikai és diplo-
máciai erényei semmivel sem maradtak el katonai képességei mellett. 
[ !] Végső soron nem rajta múlt, hogy erőfeszítéseit nem koronázta 
a várt siker". (Szépirodalmi, 1986.) 

N A G Y MIKLÓS 

LÁSZLÓ ZSIGMOND: KÖLTÉSZET 
ÉS ZENEISÉG 

PROZÓDIAI T A N U L M Á N Y O K 

László Zsigmond posztumusz kötete a sokoldalú tudós élete utolsó 
két évtizedének munkásságát mutatja be. Ez a munkásság az 1961-
ben megjelent Ritmus és dallam c ímű könyvéből sarjadt ki, s erre 
épül a kötet, amely újra közli a nagy figyelmet keltett könyv főbb feje-
zeteit, valamint a nyelv-, az irodalom- és a zenetudomány szakmai 
köreiben kiváltott visszhangra, Vargyas Lajos, Elekfi László, Fónagy 
Iván, Kardos István bírálataira, Péczely László és Csomasz Tóth 
Kálmán opponensi véleményeire adott válaszokat. A Ritmus és dal-
lam egyes részeiből önállósult a Bartók Kékszakállújának zenei pro-
zódiájáról írott tanulmány (A prozódiától a dramaturgiáig — Bartók 
Béla) és egy újabb kiváló könyv, A rím varázsa (1972.), amelynek 
szintén itt olvashatjuk újra egyes részleteit. Ezekből a művekből 
további hajtások fakadtak: Bartók után Kodály és kortárs magyar 
operaszerzők énekes prozódiáját vizsgálta a szerző (Szó és zene Ko-
dály dallamvilágában, ill. Költészet és zene összefüggésének vitapont-
jai). A rím varázsához gyűjtött anyagból pedig négy költő, Goethe, 
Petőfi, Kosztolányi és József Attila rímvilágáról született — e kötet 
számára — egy-egy dolgozat. A Ritmus és dallam és A rím varázsa 
tanulságait összegezi A versmondás művészete című írás. Szervesen 
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illeszkedik a kötet anyagába az Ady verseléséröl szóló cikk. A gyűj-
teményt egy valamivel korábbi írás, a rokon szellemű pályatárs, Sza-
bolcsi Bence Vers és dallam című könyvének recenziója zárja, és egy 
rövid önéletrajzi Visszatekintés vezeti be: ebben többek között szó 
esik szerzőnk első, ifjúkori verstani munkájáról, amely a kuruc balla-
dák hitelességét ritmikai alapon és statisztikai módszerrel vizsgálta. 

László Zsigmond verselméletének alapgondolata, hogy a ritmussal 
egyenrangú tényező a versszöveg hanglejtése, „dallama": „egész 
könyvem homlokterében a versdallam áll, Ritmus és dallam — hir-
deti munkám már címében —, és ezúttal (kivételesen) a hangsúlytalan 
»és«-re esik a döntő hangsúly" (152). Számos rövidebb-hosszabb vers-
szöveg dinamikájának és melodikájának elemzésével igyekszik bizo-
nyítani, hogy „ha az értelmi hangsúly a vers bonyolult hullámmozgá-
sában az ütemnek nem »erős«, hanem »gyenge« helyén keres vagy talál 
elhelyezést, ebben a gyengébb pozícióban a hang felszöktetésével 
(vagy pontosabban: feljebb szöktetésével), »dallamcsúcs« keltésével 
szerez magának érvényt" (135). A hanglejtés, a beszéddallam valóban 
fontos tényezője a vers hangzásképének, a befogadóra tett hatásának, 
de az elemzett példákban nem önálló ritmusképző, hiszen egybeesik 
a dinamikus hangsúllyal (pl. „Téged hordoz- / lak utamban, / Téged 
ölel- / lek ágyamban", 35, „Forr a világ bús tengere, ó magyar!", 
47, „Elhull a virág, eliramlik az élet", 56). Csupán a kérdő mondatok 
egy bizonyos fajtájában keresztezi a melódiavonal a dinamikai vona-
lat: az úgynevezett eldöntendő kérdésekben — ha nincs bennük -e 
vagy ugye kérdőszó — a dallam a mondat vége felé emelkedik, leg-
nagyobb magasságát az utolsó előtti (olykor az utolsó) szótagon éri 
el, s utána meredeken esik. László Zsigmond be is mutatja egy ilyen 
kérdésnek a dallamvonalát, Juhász Ferenc verséből idézve: 

Emlékszel a gyerekekre ? 

' J I 31 ) 

Később azonban figyelmen kívül hagyja ezt a tényt, s a vizsgált szö-
vegek kérdő mondatainak dallamcsúcsát a dinamikus hangsúly he-
lyén jelöli ki, pl. „Nincs hát remény? nincs semmi kegyelem?" (90). 
Pedig ezekben a kérdésekben a hangmagasság a re, illetőleg a gye 
szótagon tetőzik. Ugyanígy: „Meghaltál-e? vagy a kezdet görcs bánt-
ja, imádott Jankóm?" (66): nem a görcs, hanem a bán (esetleg a 
Jan) szótag, „Mit van tennem? olvasni tán?" (97): nem az ol, hanem 
a ni szótag a dallamcsúcs. A mostani kötetben közölt részletekből 
ezek a hibák jobban kiütköznek, mint a Ritmus és dallam valóban 
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szuggesztív hatású egészéből. Ma úgy látjuk, hogy László Zsigmond 
túlbecsülte a versdallam szerepét, amely — Kecskés András szerint 
(A komplex ritmuselemzés elvi kérdései. ItK 1966: 127) — „a vers 
ritmusának esztétikailag is jelentős, kiiktathatatlan összetevője" 
ugyan, de „általában szabályos periodicitás nélkül" jelentkezik. 

László Zsigmond prozódiai kutatásainak egyik célja az volt, hogy 
fölmentse az úgynevezett jövevény versformákat az idegenszerűség-
nek egy időben gyakran hangoztatott vádja alól. Ez a törekvése 
összetalálkozott Kodályéval, aki számos időmértékes versre szerzett 
összetéveszthetetlenül magyar zenét, a szöveg prozódiáját és dallamát 
követve. Más volt az eljárása Bartóknak — legalábbis A kékszakállú 
herceg várában, ahol a prozódia és a dallam egyaránt a drámai kife-
jezés szolgálatában áll, s ez csihol ki gazdag ritmikai változatosságot 
az egyhangúnak tartott „ősi nyolcas" sorfajból. A kortárs magyar 
operákban, amelyekkel László Zsigmond a kandidátusi vitáján el-
hangzott válaszában foglalkozott, „a kodályi, nyelvi-versbeli megha-
tározottságú prozódiának" és „a bartóki, dramaturgiai irányozott-
ságú, drámai dallamformálásnak" hatása is föllelhető. Ezekben a 
vizsgálataiban a szerző egyaránt kamatoztathatta zenetudományi és 
verstani felkészültségét. 

Párját ritkító vállalkozás volt A rím varázsa: László Zsigmond hat 
nyelv költészetéből — a magyaron kívül németből, angolból, franciá-
ból, olaszból és középlatinból — gyűjtögetett szebbnél szebb példá-
kat a rím különleges fajtáinak(rímillúzió, árnyékrím, csonkarím, kan-
csal rím stb.) és funkcióinak („a rímhumortól a rímdramaturgiáig") 
bemutatására. A z idegen nyelvű idézeteket mindig műfordítás is 
kíséri, nemegyszer magától a szerzőtől, amelyben lehetőleg igyekszik 
átmenteni a rím sajátosságát. Párját ritkítónak nevezhetjük a teljesít-
ményt azért is, mivel a magyar verstani szakirodalomban Radó An-
talén kívül László Zsigmondé az egyetlen könyv terjedelmű tanul-
mány a rímről. Mintha nemcsak egyes költőink becsülnék le a rímet, 
hanem a verstan kutatói is méltatlannak tartanák részletesen fogal-
kozni vele. László Zsigmond elemzései és fejtegetései azonban rávi-
lágítanak, hogy a rím nem külső dísz, nem puszta „segédeszköz", 
hanem a vers szerves eleme, nemritkán lényeges mondanivaló hordo-
zója. 

László Zsigmond fogalomkészlete, szóhasználata nem mindig 
„korszerű", hiszen ahhoz a generációhoz tartozott, amely még az 
első világháború előtt indult el pályáján. Elutasítja például a szimul-
tán verselés gondolatát. Szepes Erika és Szerdahelyi István Verstana 
(1981.) szerint ugyan ő kodifikálta azt a téves tételt, hogy „a modern 
ritmika egyik alapelve, hogy minden vers hangsúlyos és időmértékes 
egyszerre" (i. m. 511), az itt közölt részletekben azonban két jambus-
versröl, Vörösmarty Késő vágyaról és Arany V. Lászlójáról is kijelenti, 
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hogy lehet őket „magyarelvűen" is olvasni, csak éppen nem szabad! 
(88, 95). A Ritmus és dallam egyik bírálója. Kardos István írja: „talán 
nem is tudományos mű abban az értelemben, hogy valamely tudo-
mányos kérdést rendszeresen kimerítő teljességgel letárgyalna és 
cáfolhatatlan téziseket állítana fel az idők végtelenje számára". László 
Zsigmond egyetért ezzel a megállapítással: „nem a tudományra gon-
doltam, mikor a magyar vers szívverését auszkultáltam. A valóságot 
és az igazságot próbáltam megközelíteni — vagy helyesebben, ebben 
az irányban igyekeztem tárgyam felé közeledni" (150—151). Hozzá-
tehetjük még, hogy ismerte és méltányolta a verstanban használható 
objektív vizsgálati módszereket, a műszeres fonetikai mérést, a sta-
tisztikát — az utóbbit számos magyar pályatársát megelőzve ered-
ményesen alkalmazta is a kuruc balladákról szóló értekezésében —, 
de többre becsülte az intuíciót, a költői alkotások ihletett átérzését. 
Ez a kongeniális beleérzés és a művészi esszéstílus adja László Zsig-
mond írásainak meggyőző erejét, maradandó értékét. 

87 éves volt, amikor kéziratát 1980. májusi dátummal útjára bocsá-
totta. A könyv megjelenését már nem érte meg. Korrektúrát sem 
végezhetett, így egynéhány zavaró sajtóhiba benne maradt, különö-
sen idegen nyelvű szavakban és idézetekben. A magyar szövegek 
hibái közül legbántóbb a Buda halála híres-szép sorának: „Már len-
geti leblét hűs reggeli szellő" az akadémiai kritikai kiadás óta örök-
lődő értelmetlen eltorzítása: „Már lengeti kehiét..." (41 — 42). A 
szép tartalomhoz méltóan szép kiállítású könyv figyelmesebb szöveg-
gondozást, mindenekelőtt pedig gyorsabb megjelenést érdemelt volna. 
(Akadémiai, 1985.) 

SOLTÉSZ K A T A L I N 

WEÖRES SÁNDOR: A VERS SZÜLETÉSE 

Századunk egyik legnagyobb — s a ma élők közül bizonyára a 
legnagyobb — magyar költője, Weöres Sándor 1939-ben bölcsészdok-
tori diplomát szerzett a pécsi egyetemen. Professzora, Halasy-Nagy 
József meglehetősen előzékeny gesztussal felajánlotta a fiatalember-
nek, hogy szokványos értekezés helyett egy „Meditáció és vallomás" 
alcímű írásművet nyújtson be disszertációként, s ebben „alkotáslélek-
tani" vizsgálódás címén arról számoljon be, miként ír verset. 

A z ifjú poéta azért megadta a módját: bevezetésként úgy tett, 
mintha valamely tudományos objektivitásra törekedve, módszeresen 
tisztázná a témakör alapfogalmait, onnan kezdve, hogy mi a művé-
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szet, odáig, hogy mi a vers és a próza közötti különbség. Szakiro-
dalmi búvárkodásra viszont nem adta a fejét, forrásait így jelöli meg 
— miként mindjárt a dolgozat első mondatában — : „mondják", 
„hallottam azt is" stb. Hogy hol, mit hallhatott, ki tudja, s talán nem 
is figyelt oda eléggé. Esztétikai vonatkozású gondolatmenetei arra 
vallanak, hogy e tárgykörből legfeljebb a társasági beszélgetéshez 
szükséges mértékben szerzett tájékozódást. Jóval szélesebb körű isme-
reteket mutatnak verstani eszmefuttatásai, itt a maga korában meg-
lepően tág horizontot vázol fel, a távoli világok, a sumer, szanszkrit, 
kínai költészet sajátosságait is figyelembe veszi. Disszertációjának 
hajdani bírálói nyilván csak ámultak olyan megállapításain, amilyen 
az, hogy: „ A sumir verssorok már némi ritmikus rendezettséget mu-
tatnak: két- vagy négy-, néha három-ütemtagúak. Ez a ritmika a 
sumirokat felváltó utód-kultúráknál is többé-kevésbé megmaradt, 
anélkül hogy tovább alakult volna; és Homeros hexameterében a 
kötött vers már készen, éretten mutatkozik előttünk: az elő-ázsiai 
kultúrkörben a sumir ütem-sejtés és a tökéletes görög forma közt 
sehol sem látjuk a közbenső fejlődési periódusokat. Ellenben a 
szanszkrit költészet világosan mutatja a verselés kibontakozását, a 
hangsúlyra épült ütemektől a metrum megsejtéséig, majd szabályos 
használatáig". 

Valójában azonban ez az ismeretanyag nem kevésbé labilis, mint 
az esztétikai, ahol Weöres a művésztevékenységröl azt írja: „hallot-
tam azt is, hogy anyaság". Mert lehet ugyan, hogy valahol olyat is 
hallott, miszerint a görög költészet folytatása a sumernek, de akitől 
ezt hallotta, nem volt tudósabb a verstanban, mint az, aki a művésze-
ket az anyákhoz hasonlította; e sumer-görög kontinuitás sosem léte-
zett. Ugyanígy nem létezett hangsúlyra épülő ütem a szanszkrit verse-
lésben, s nem állítható, hogy itt világosabban szemlélhető az út a 
metrum megsejtésétől annak szabályos használatáig, mint egyebütt. 
A szanszkrit vers legrégibb — védikus — formái időmértékesek, s 
metrikájukban nem különböznek a klasszikus korszak versformáitól; 
szigorúan kötött szótagszámúak, s bár első félsoraik kötetlenek, ez a 
klasszikus kor reprezentatív formájában, a siókában is ugyanígy van. 

A disszertáció e része tehát — valódi műfaját tekintve — a „cseve-
gés" kategóriájába tartozik; könnyed, közvetlen, s helyenként szel-
lemes, társalgási stílusban előadott eszmefuttatás. Ezzel korántsem 
akarom értékét lebecsülni : vannak e műfajnak is klasszikusai (Rónai 
Mihály András remek cikke hosszan sorolja őket a Világirodalmi 
Lexikon 2. kötetében olvasható „csevegés" címszó alatt), s Weöres 
disszertációja nem méltatlan hozzájuk. Sőt, e fejezetek ott a legjobbak, 
ahol szerzőjük csak cseveg, s nem iparkodik filoszerényekkel ékes-
kedni — az utóbbi, mint fenti példáimból látható, nemigen sikerül 
neki. 
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Szigorúan vett tudományos szempontból is igen figyelemreméltó 
viszont a dolgozat második része, ahol a költő arról számol be, mit 
érez ihletettségének pillanataiban, hogyan írja verseit. Igaz, itt sem 
a tudomány művelőjeként, hanem a tudományos vizsgálat tárgya-
ként: az alkotáselméleti kutatások számára becses dokumentumok 
lehetnek vallomásai. Nem közvetlen formában, hanem az ilyenkor 
szükséges ellenőrzéssel, az önismeret és a tények megfelelő ütközteté-
sével — hiszen Weöres e művében úgy látta egykor, „predesztinált 
alusi költő vagyok", s aztán az „urbánus" líra klasszikusa lett belőle; 

a kutató számára viszont az ilyen ütközések is rendkívül tanulságo-
sak lehetnek. 

A disszertáció reprint kiadását — a méltán neves Pannónia Köny-
vek sorozatban — a Baranya Megyei Könyvtár bocsátotta közre. A z 
utószó anonim szerzője úgy véli, Weöres e gondolatai rég „megérde-
melték volna, hogy a tanulmány egyetemi szinten, esetleg a közép-
iskolai fakultáció megfelelő fokán tankönyvül, de legalábbis köte-
lező olvasmányként szerepeljen". A fentiek fényében azt hiszem szük-
ségtelen bővebben fejtegetnem, miért látom úgy, hogy Weöres e 
fiatalkori írása sok mindennek jó lehet, de tankönyvnek, tudományos 
hitelű dolgozatnak semmiképp. Remekmű így is, puszta olvasmány-
ként, de nehogy kötelező olvasmányt csináljon belőle valaki; ezzel 
ugyanúgy ártana Weöresnek, mint a tudománynak. A reprint kiadás 
vállalkozása így is minden elismerést megérdemel, nem kell valódi 
szellemétől, értékétől idegen tollakkal felékesíten (Baranya Megyei 
Könyvtár, Pécs, 1986). 

S Z E R D A H E L Y I ISTVÁN 

SZABÓ T. ATTILA: TALLÓZÁS 
A MÚLTBAN 

V Á L O G A T O T T T A N U L M Á N Y O K , C I K K E K VI. 

Amikor Szabó T. Attilának e gyűjtelékes kötete Bukarestben el-
hagyta a sajtót, a szerző életének 80. mérföldkövéhez volt érkezőben. 
Mert 1906. január 12-én született Segesvár mellett, Fehéregyházán. 
Gyermekéveit és ifjúkorát azonban már Désen töltötte, ahova édes-
anyja mint tanítónő édesapjuk halála után öt gyermekével költözött 
vissza. Ez az észak-erdélyi városka volt családjuk fészke. Édesanyjuk, 
Bartók Ida, mint visszaemlékezéseiben Szabó T. Atti la többször is 
kiemeli, nagy gonddal nevelte öt gyermekét. Mindig ügyelt arra, 



Szemle 527 

hogy családjának tagjai anyanyelvüket olyan mintaszerűen és tisztán 
beszéljék, mint ő maga. 

A z az év, amelyben Szabó T. Attila született, több szempontból 
is nevezetes a magyar művelődés történetében. Hetekkel azután, 
hogy megpillantotta a napvilágot, jelent meg Ady Endre döntő ha-
tású verskötete, az Új versek. S ugyanebben az évben doktorált a 
pesti egyetemen Kodály Zoltán a magyar népdal strófaszerkezetét 
elemző, szintén korszakalkotó értekezésével. D e más téren is új idők 
szeleit lehetett érezni. Jött azonban az első világháború, s nyomában 
népünk szétszóratása. Szabó T. Attila családja helyén maradt. Ő 
maga gimnáziumi tanulmányainak befejezése után a kolozsvári refor-
mátus teológia hallgatója lett, s mint teológus Angliában is tanult, 
megalapozva kitűnő angol nyelvismeretét. Hallgatta a kolozsvári 
egyetem bölcsészettudományi karának előadásait is. Tanári okleve-
let szerzett a magyar és angol nyelvből, valamint történelemből. 
Főiskolás korában nagy szeretettel foglalkozott a filozófia történeté-
vel is, a két bibliai nyelv közül pedig főként a göröggel. így tett szert 
olyan széles körű tájékozottságra, amellyel csak kevesen dicsekedhet-
tek akkoriban. Mint Pais Dezső, századunk első évtizedeiben, nyel-
vészeti munkálkodását megalapozó tevékenységét több mint hatvan 
esztendővel ezelőtt, ő is levéltári kutatásokkal kezdte. Mestere ebben 
Kelemen Lajos volt, az Erdélyi Múzeum főlevéltárosa, akiről e köte-
tében is megható visszaemlékezést tett közzé . Ekkor ismerte föl Kele-
men Lajos személyes hatása nyomán az erdélyi történeti helynév-
anyag fontosságát. Lassanként megérlelődött lelkében a levéltári kuta-
tómunka során az erdélyi magyar oklevélszótár terve, amelynek való-
ra váltása érdekében már 1933-tól kezdve tett közzé kisebb-nagyobb 
tanulmányokat. S amikor a kolozsvári egyetem magyar nyelvészeti 
tanszékének professzora lett, hozzáfogott élete nagy művének, az 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tornak a megalkotásához, amelyen nyu-
galomba vonulása után is lankadatlanul dolgozott, s buzgalma halálá-
ig töretlen maradt. A magyar nyelvtudomány e nagy alkotásából eddig 
négy kötet jelent meg, kereken mintegy 5000 lapon. De még hat to-
vábbi kötet anyaga vár kiadásra, s ezek akár 8000 lapnyi terjedelműek 
is lehetnek. így legalább 13 000 lapnyira tehetjük az egész munka 
várható terjedelmét. Hogy az eddig megjelent köteteket milyen nagy 
elismerés fogadta, arról most ismertetendő munkájában is olvasha-
tunk. A szerző egy erdélyi újságíró hozzá intézett kérdéseire vála-
szolva örömmel mondta el, hogy milyen gyönyörűség volt számára és 
munkatársai számára e hatalmas mű megalkotása és sajtó alá rende-
zése: „Azt hiszem, tudva-tudatlanul az a gazdag szótár ámuldoztat el 
mindannyiunkat, amely az évek során megjelenő újabb kötetek for-
gatásakor egyre növekvő, egyre hatalmasabb, sodróbb erejű folyam-
ként hömpölyög előttünk . . ." De megelégedéssel szólhatott ugyan-
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ekkor Szabó T. Attila arról is, hogy Erdélyben, sőt egész Romá-
niában éppúgy nagy elismeréssel fogadták az eddig megjelent kötete-
ket, mint Magyarországon, sőt Európa más országaiban, s az Egye-
sült Államokban is. Bízvást állíthatjuk, hogy e szótörténeti tár az 
egyetemes magyar nyelvtudomány egyik legnagyobb teljesítménye, s 
hogy szerzője kétségkívül a legnagyobb, legtevékenyebb és legered-
ményesebb magyar nyelvész mindazok közül, akik századunkban 
születtek. De mint eddig megjelent tanulmányköteteiből is kitűnik, 
Szabó T. Attila mindezeken felül az irodalomtudománynak, a nép-
rajznak és a történettudománynak is kimagasló művelője. Ezért túl-
zás nélkül mondhatjuk, hogy századunk magyar nyelvtudományának 
éppen olyan erdélyi polihisztora ő, mint amilyen polihisztora volt a 
magyar tudománynak a múlt században a szintén erdélyi Brassai 
Sámuel. 

Szabó T. Attila válogatott tanulmányainak és cikkeinek első kö-
tete, mely anyanyelvünk életével foglalkozik, Bukarestben még 1970-
ben jelent meg. De már a következő évben ugyanitt elhagyta a sajtót 
a szó és az ember viszonyát tárgyaló második, majd pedig 1972-ben 
a nyelv és a múlt kapcsolatát megvilágító harmadik kötet. Nyolc év 
múlva, 1980-ban került ki a sajtó alól a nép és a nyelv, a következő 
évben pedig a nyelv és az irodalom közti szoros szálakat mesteri 
módon bogozó negyedik, illetve ötödik kötet. Mindezeket tetőzi be 
a most ismertetendő hatodik kötet, mely a múltban tallózva szintén 
elkápráztat bennünket rendkívüli gazdagságával és tartalmasságával. 

A kötetben olvasható közlemények első csoportja arról ad számot, 
hogy szerzőjük milyen nagy lelkesedéssel vállalkozott mindig a tudo-
mány eredményeinek népszerűsítésére is. Kereken tíz ilyen cikk ke-
rült itt együvé, s ezek közül a négy első tárgyalja a nyelvművelés lehe-
tőségeit és határait, az idegen szavak elburjánzása elleni küzdelem 
fontosságát, Kosztolányinak e téren folytatott korszakalkotó tevé-
kenységét. Szabó T. Attila az idegen szavak fölösleges használatának 
legfőbb okát abban látja, hogy „idegen nyelvekre sandítunk s azokon 
gondolkozunk, amikor magyarul beszélünk és írunk". Kosztolányi-
nak egy 1933-ban a Nyugatban megjelent nevezetes állásfoglalásához 
kapcsolódva mutat rá arra, hogy ha magyarul beszélünk, felednünk 
kell az idegen nyelveket, s akkor semmi sem hiányzik, mert gondol-
kodásunk pontos, kifejezésünk pedig szabatos lesz. 

Két közlemény is foglalkozik az úgynevezett magas és mély, népi 
műveltség viszonyával. Ma is helytállónak érezzük ezek végkövet-
keztetését, amely szerint a népiségből, vagyis a népi műveltségből 
érvényesülnie kellene mai műveltségünkben is „mindannak, ami 
jelenlegi anyagi életformáinkkal, szellemi, lelki vonatkozásban pedig 
humanista világszemléletünkkel nem áll ellentétben". Ezért lelkese-
dik a szerző az Erdélyben kiadott daloskönyvekért, amelyek széles 
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körben forogtak közkézen a harmincas évek végén, Bartók és Kodály 
népdalgyűjtéseinek kincseit közvetítve. S ma is helytálló annak a 
közleménynek az útmutatása, amely azt emeli ki, hogy a tudomá-
nyosságnak Erdélyben is „szigorúan igazságkeresönek és a közösség 
céljaira nézőnek kell lennie". Ezért kell fölkarolni a magyarság jelen-
tős részét tevő falusi lakosság helyzetének néprajzi, népegészségügyi, 
gazdaságtani es közgazdaságtani szempontból való vizsgálatát. 

A hely és a név közti szoros kapcsolatok elemzésével foglalkoznak 
a második csoport közleményei, amelyek legnagyobb része helynév-
magyarázat. Elvi jelentőségű ezek közül az a hosszabb tanulmány 
amely a magyar helynévkincsnek azzal az ősi jellegzetességével fog-
lalkozik, hogy benne nagyon sok az olyan helynév, amely egy-egy 
személynévvel azonos. Ilyenek az olyan ősi magyar törzsnevekből 
iett helynevek, mint Csanád, Gyarmat, Gyula, Torda, Üllő, vagy a 
kereszténység felvétele után keletkezettek közül Szentgál, Szentjános, 
Adorján, Ábrahám stb. Ezek mintaszerű elemzését és csoportosítását 
tartalmazza e fontos értekezés, mely az egyes típusokat rendkívül 
gazdag példaanyaggal szemlélteti. 

Az irodalomtudomány művelőit főleg a következő csoportban 
olvasható közlemények érdekelhetik. Ezek közül különösen fontos 
az első kettő, amelyek erdélyi könyv- és kézirattárak rejtegette 
ismeretlen adatokat tesznek közzé. A z Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek hasábjain jelent meg először a szerzőnek az a fontos szöveg-
közlése 1933-ban, amely a magyar népköltészet és a magyar irodalmi 
népiesség történetéhez szolgáltat becses adalékokat. Az Erdélyi Mú-
zeum Kézirattárában akadt a szerző az itt közzétett énekekre, ame-
lyek mintegy átmenetet alkotnak a parasztdal és a népies dal között. 
Fontos az a másik közlemény is, amely az ugyanott őrzött Vadad' 
Hegedűs-kódex irodalomtörténeti értékére hívja fel a figyelmet, 
kiadva Kőröspataki B. János 1658-ban írt históriás énekét, mely az 
az évi erdélyi tatárjárás okozta szörnyű pusztulást örökíti meg, gyak-
ran megkapó bensőséggel. A kódexnek itt közölt másik éneke Kolozs-
vár ekkori szabadulásáért ad hálát, de kevésbé művészi színvonalon. 
Szabó T. Attila hangsúlyozza, hogy az említett kódex irodalomtör-
téneti jelentőségén túl még azért is érdekes, mert a belőle közölt éne-
kek Erdély történetének fontos forrásai. 

Mint tudjuk, emlékirataink szerzői között kezdettől fogva az erdé-
lyiek voltak a legjelentősebbek. Kiadatlan emlékezések tömegét rejtik 
ma is az erdélyi levéltárak. Szabó T. Attila remek szótörténeti tárában 
ezekből is bőségesen idéz. Hogy milyen régóta foglalkozik az erdélyi 
emlékiratok föltárásával, kitűnik abból az itt közölt, igen becses 
adalékából is, amely a magyar szabadságharc egyik erdélyi résztve-
vőjének, az 1857-ben tüdőbajban elhunyt udvarhelyi székely Pálffy 
Jánosnak három, addig ismeretlen levelét tartalmazza. E levelek közül 
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az elsőt Pálffy 1846-ban báró Wesselényi Miklóshoz, a másik kettőt 
pedig 1857-ben gróf Mikó Imréhez írta. Ezeket Szabó T. Attila elő-
ször a Nyugat hasábjain 1939-ben tette közzé, kiemelve, hogy a 
Mikó Imréhez intézett levél nemcsak a benne kifejtett gondolatokért 
és a stílus különleges szépségéért érdemel figyelmet, hanem azért 
is, mert Pálffy „benne mintegy jellemzi saját magát, politikai elveit és 
gondolatvilágát is". Szabó T. Attila érdeme Pálffy kéziratban maradt 
emlékezéseinek felfedezése és 1939-ben történt kiadása. Igaz ugyan, 
hogy e kéziratról őelőtte már mások is tudtak, de fontosságukat elő-
ször Szabó T. Attila ismerte fel, s Pálffyról is ő írt először méltó meg-
emlékezést. Pálffy kezdettől fogva sejtette a szabadságharc bukását, s 
ezért hajlott a békés megegyezésre. Kemény Zsigmondhoz hasonlóan 
mélységesen átélte a világosi tragédiát. Jól látta, hogy e nagy küzde-
lem elbukását belső torzsalkodások is siettették. Ezért olyan döbbe-
netesek Batthyányról, Kossuthról vagy GörgeyrőJ szóló jellemzései. 
S napjainkban is érdemes megszívlelnünk Mikó Imréhez írt levelének 
azt a megállapítását, hogy nem azok az igazán nagy emberek, akik a 
béke és nyugalom idején tudnak munkálkodni a nemzet jólétén, 
hanem „kik egy sorstól lesújtott s dermedező nemzetbe lehelve te-
remtő s elevenítő lelköket, magok köröl bírják csoportoztatni a job-
bakot . . . " 

Lelkesedve adott számot a szerző Arany János kézirali hagyatéka 
és a „Kapcsos könyv" hasonmás kiadása körül folytatott hazai ered-
ményes munkálatokról. De hogy népnyelvi és néprajzi érdeklődése is 
szüntelenül eleven maradt, arról tanúskodnak a boszorkányhit XVIII. 
század végi dési, valamint a kecskeméti nyelv két erdélyi emlékét 
idéző közleményei, valamint egy 1599. évi kolozsvári harmincadjegy-
zék alapos vizsgálata nyomán közzétett szó- és művelődéstörténeti 
adalékai. 

A negyedik csoport közleményei a szerző olvasmányairól adnak 
számot. Mindenre kiterjedő, s gyakran kritikai észrevételeket is tar-
talmazó ismertetések és beszámolók ezek erdélyi és magyarországi 
nyelvészeti és irodalomtörténeti kiadványokról, havasi mesemondók-
ról, a háromszéki magyar népköltészeti gyűjteményről, egy írói falu-
rajzról, a kalotaszegi magyar népi öltözetről, a magyar népmese-
típusokról, az erdélyi népi élet reneszánsz és barokk emlékeiről, 
Kelemen Lajos 1977-ben Bukarestben közzétett, igen jelentős mű-
vészettörténeti tanulmányairól. így szerzett olvasói élményeiről Szabó 
T. Attila éppen olyan élvezetesen és tanulságosan ad számot, mint 
a következő csoportban olvasható nyelv- és tudománytörténeti tanul-
mányaiban a magyar szókészlet román eredetű kölcsönelemeinek 
kutatásáról, vagy az erdélyi magyar nyelv- és nyelvjárástörténeti 
vizsgálatok szempontjairól és feladatairól. Az utóbbiakra vonatkozó 
elképzeléseit az a dolgozata tartalmazza, amelyet a Mályusz Elemér 
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80. születésnapjának megünneplésére tervezett emlékkönyv számára 
írt. Végül pedig a hatodik csoportban közzétett megemlékezések 
következnek. Ezek mindegyike szintén egy-egy gyöngyszem, a jel-
lemzőtehetség, az elemzőkészség és a művészi fogalmazás remeke. 
Különösen megkapó Csűry Bálint halálakor írt nekrológja, s az 
1971-ben 80. születésnapját megért Tulokdy Jánost, a nagy erdélyi 
természettudóst és nevelőt köszöntő megemlékezése, végül pedig 
Kelemen Lajos szellemét idéző, fentebb már említett, igen meleg 
hangú méltatása. 

Külön ki kell emelnünk a kötet nagy gonddal összeállított függe-
lékét, a rendkívül hasznos jegyzeteket és könyvészeti kiegészítéseket 
és mutatókat, amelyek a könyv felhasználását nagymértékben segítik 
és könnyítik. 

E rendkívül becses gyűjtelékes kötet szintén arról tanúskodik, hogy 
szerzője, bár a sors elszakította tőlünk, szellemileg folyton-folyvást itt 
is élt, szívünkbe és lelkünkbe zárva. Akadémiánk méltán választotta 
tiszteletbeli tagjává. (Kriterion, Bukarest, 1985.) 

BALÁZS JÁNOS 

KENYERES ÁGNES: EGY KÖNYVTÁR 
HÉTKÖZNAPJAI 

Oly könyvtár mindennapjairól ír Kenyeres Ágnes, melynek — 
több mint háromszáz éves múltja során — kevés vasárnapja, még 
kevesebb hétköznapja volt. A budapesti Egyetemi Könyvtár életében 
i gaz ünnepnapok akkor voltak, amikor a jezsuita rend feloszlatásakor 
az állami egyetem intézménye lett (1773), amikor Budára, majd Pestre 
költözött (1777, 1784), amikor Toldy Ferenc lett az igazgatója (1843), 
amikor beköltözött új (mai) épületébe (1876), amikor pár ezer kötet 
elvesztésével megúszta a főváros ostromát, és elsőként nyitotta meg 
kapuit az olvasók előtt (1945). A „hétköznapok", a közben-közben 
eltelő évtizedek a mindennapos kemény munka, a nyomasztó anyagi 
gondok, az épületért, a létért vívott küzdelem hétköznapjai voltak. 

Ezeket a nem könnyű napokat, azok szereplőit mutatja be a szerző, 
amikor az Egyetemi Könyvtár történetét — meleg, bensőséges aspek-
tusból — ismerteti, szól a műhely sohasem könnyű munkájáról, 
beszél a múlt és a jelen könyvtárosainak emberi-szakmai arculatáról, 
s nyújt ezek során tudomány- és irodalomtörténeti kitekintést a 
könyvtár művelődéspolitikai szerepéről. 
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Műve nem szorosan vett „könyvtártörténet". Mellőzi — műfaja 
követelményeinek megfelelően — a könyvtári szakmunka részleteit, 
az állományfejlődés ismertetését, a gyűjtőkör és a funkciórend ala-
kulását. Inkább arra törekszik, hogy — néha korból korba átlépve 
— a könyvtár belső, emberi életét mutassa be, kiemelve azokat az 
érdekességeket, kúriózumokat, melyek a szélesebb körű olvasótábort 
bevezethetik annak ismeretébe, hogy milyen is egy tudományos könyv-
tári műhely munkája „életközeibői". 

Természetes, hogy mindezek során foglalkoznia kell a könyvtár 
történetének számos kérdésével is. Ezen a téren kitűnően szelektál, 
így kerülnek szóba az ősállomány (Antiquissima) keletkezése és 
újraélesztése, az első katalógusok létrejötte, a jozefinizmus bonyolult 
korszakának ideológiai és emberi intrikái és csatározásai (plasztikus, 
élethű leírásban!), az első működési szabályzat, a kötelespéldányjog 
és a szerzetesrendi könyvanyag feldolgozásának kérdései. 

A múlt felidézése során megelevenednek a régi, neves könyvtá-
rosok, nem csupán szakmai, hanem emberi mivoltukban is. Az 
első katalógus-szerkesztő Némethi Jakab pátertől kezdve hosszú a 
sor, mert sok neves tudósról és hangyaszorgalmú könyvtárosról kell 
beszélnie. Pray György, Fejér György, Reguly Antal lépnek elénk 
ebben a sorban, s mindenekfelett Toldy Ferenc, akit a hétköznapok 
krónikása teljes joggal tekint az Egyetemi Könyvtár máig legkiemel-
kedőbb szervező és tudós igazgatójának. 

Halványabb a kép az új épületet birtokba vevő és kibontakoztató 
könyvtárosokról — de halványabbak ezek az egyéniségek is. Szilágyi 
Sándor, Ferenczi Zoltán, Pasteiner Iván és beosztottjaik igazgattak és 
katalogizáltak; Szilágyit és Ferenczit kivéve nem alkottak kiemelkedő 
műveket a tudomány terén. A könyvtár ekkori belső életéről nyújtott 
kép azonban korántsem unalmas. Köszönhető ez elsősorban annak, 
hogy a szerző a XIX. század utolsó negyedére egy értékes — eddig 
kellően ki nem aknázott — forrást használ: Szinnyei József kitűnő 
naplóját. Ennek, valamint más, kisebb forrásoknak fénye világít rá 
az akkori „hétköznapok" eseményeire. így többek között a Corvina-
kötetek hazakerülésére, Kazinczy Gábor hagyatékának kalandos sor-
sára, a könyvtárral kapcsolatos korabeli éles hírlapi polémiákra, a 
könyvlopásokra, s a mindenképpen tanulni vágyó diákok „vesztege-
tési" kísérleteire egy-egy olvasóhely érdekében. 

Újra élénkebbé válik a kép a közelmúlt és a „majdnemjelen" ábrá-
zolásakor. A szerző itt már személyes vallomásokra, sőt személyes 
tapasztalatokra építhet. A korszak már eltávozott könyvtárosai kö-
zül a filozófus Prohászka Lajos és az irodalomtörténész Bisztray 
Gyula emlékét idézi elsősorban, de nem marad ki a sorból a könyv-
tártudós Domanovszky Ákos, a tájékoztató szolgálatot megteremtő 
Szentmihályi János, a tudós medievista Mezey László (a Fragmenta 
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Codicum-sorozat létrehozója), valamint Mátrai László sem. Ma is 
élő, az Egyetemi Könyvtárban működő és működött könyvtárosok 
nevei is feltűnnek a sorban; e sorok írója — aki megtiszteltetésnek 
veszi, hogy köztük lehet — állíthatja, hogy a kép az esetek túlnyomó 
többségében hiteles. Csupán egy-két helyen lehetett volna kritikusan 
többet mondani. Ez azonban nem fért volna össze a szerző alapve-
tően optimista emberszemléletével. 

Válaszra vár még az a kérdés, hogy mit kapott a magyar irodalom-
és tudománytörténet Kenyeres Ágnes kötetével? N e m keveset! Már 
önmagában is jellemző, hogy a kötetet Kosztolányi Dezső egy könyv-
tári élményével (az Alakok egy darabjával) vezeti be, és Babits Mihály 
egy „könyvértékelő" versszakával fejezi be. S közben feltűnnek iro-
dalmi életünk kiváló egyéniségei, a könyvtárral kapcsolatban felme-
rülő problémák. Az egyik ilyen probléma a nyugati könyveknek az 
országba való bejutása a XVIII. században. Ezt a szerző Bod Péter 
példájára hivatkozva említi; s ez a példa még nem is utal az Egyetemi 
Könyvtár valóságos nehézségeire, hiszen itt a beszerzés csak a felsőbb 
szervek hozzájárulásával történhetett meg, s nem a könyvtárigazgató 
szabad akarata szerint, mint magánkönyvtáraink esetében. — A fel-
oszlatott jezsuita rend könyvanyagáról szólva említi az erről készített 
„Index generalis"-t. Ezzel felhívja a figyelmet arra is, hogy az ilyen 
jegyzékek rendkívül időigényes alaposabb átvizsgálása máig sem tör-
tént meg. Ezért nem tudjuk, milyen volt a különböző szerzetesrendek 
könyvtárainak állománya, s mi lett azok sorsa. 

Saját tapasztalatai alapján szól a könyvtár kézirattárának rendkí-
vül értékes levelezési anyagáról, mely többségében ma is feltáratlan. 
6 maga Kazinczy Gábor levelezésének megismertetésével indította 
útjára ezt a sok szakértelmet igénylő munkát. 

Ami az irodalomtörténetben neves személyeket illeti, elsősorban 
újra Toldy Ferencet kell említenünk; az ő emberi arcának jobb meg-
ismeréséhez is nyújt új adalékokat. Neves irodalomtörténészek is dol-
goztak a könyvtárban. A már említett Ferenczi Zoltánon és Bisztray 
Gyulán kívül Bóka László és Sőtér István, aki Az elveszett bárányban 
emlékezett vissza könyvtári éveire. 

Ha az Egyetemi Könyvtár régi, a XVIII. század végétől folyamatos 
vendégkönyveit és kölcsönzési nyilvántartársait lapozgatjuk, a régebbi 
korok számos nagy nevével találkozunk. Kenyeres Ágnes a közeli évti-
zedek nagy neveit említi; sok más mellett Szauder József, Kardos 
Tibor, Vujicsics Tihamér, Devecseri Gábor ezek a nevek. Megtudjuk 
azt is, hogy nehéz évei alatt — többek közt — Déry Tibor is az Egye-
temi Könyvtártól kapta (szerzőnk közvetítésével) a munkájához szük-
séges köteteket. 

Könyvtárról, könyvtárosokról, mindennapi gondjaikról-bajaikról 
szól Kenyeres Ágnes tetszetősen kiállított és tanulságosan illusztrált 
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kötete. A végső tanulságot a könyvtárosi pályáról nem ő maga mond-
ja, hanem Ferenczi Zoltánnal mondatja el, amikor idézi A könyvtár-
tan alapvonalai c. kötetéből (1903) „a könyvtárosok erkölcstanát". 
Ferenczi szerint ez öt alapkívánalomra épül : a munka és a könyvek 
szeretete, a pontosság, az aprólékos rendszeretet és „az előzékenység 
a könyvtár látogatói iránt". Ezért „barátságtalan, komor emberek 
ne válasszák maguknak ezt a hivatást", mely nem jár látványos sike-
rekkel, de a közoktatás mellett ma is a másik oszlopa a hazai közmű-
velődésnek és tudományos életnek. 

Szavaiból ma is okulhatunk — erre buzdít Kenyeres Ágnes kötete 
is. (Szépirodalmi, 1985.) 

T Ó T H A N D R Á S 

MAGYAR BÁLINT: A MAGYAR SZÍNHÁZ 
TÖRTÉNETE 

Magyar Bálint ezzel a művével tulajdonképpen egy trilógiát kerekít 
ki, amelynek eddigi részei is a főváros, Budapest nagy vezető színhá-
zainak húszadik századi történetével foglalkoztak (A Nemzeti Színház 
története a két világháború között, Bp. 1977. ; A Vígszínház története, 
Bp. 1979.). Legfeljebb töredékes előmunkálatokra támaszkodhatott. 
A Nemzeti Színház esetében Pukánszkyné Kádár Jolán 1937-ben 
megjelent monográfiájára, illetve a színház 125 éves évfordulójára 
megjelent, de ezzel a korszakkal meglehetősen vázlatosan foglalkozó 
kötetre. A Vígszínház esetében komoly előzmény nem állt rendelke-
zésére, és ugyanezzel a helyzettel kellett szembenéznie a Magyar Szín-
ház történetét illetően. Ez utóbbinál külön nehézséget és módszertani 
problémát jelenthetett számára, hogy a Magyar Színház története 
életének különböző szakaszaiban más fővárosi színházakéval, első-
sorban a Király Színházéval is összefonódott. A z anyag tárgyalásakor 
tehát az a di lemma merülhetett fel, hogy vagy leválasztja a szigorúan 
vett Magyar Színházi működést az összes többiről (de nem ezt tette), 
vagy pedig megkísérli a különböző intézmények „váltogatott" bemu-
tatását, megnehezítve ezzel a történelmi folytonosság áttekinthetősé-
gét. Ez utóbbi eljárást választva „többszólamú" színháztörténetet írt, 
amely a c ímadó Magyar Színházon kívül magában foglalja a Király 
Színház, az U n i ó Rt. színházai (pl. a Belvárosi stb.) párhuzamos tör-
ténetét is. így, bár anyaga hasonlíthatatlanul gazdagabbá vált, a témá-
ban kevésbé jártas olvasó első nekifutásra mégis el-eltévedhet az egy-
mást váltó, keresztező, kiegészítő részek között. 
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A z olvasót azonban ez a szélesen hömpölygő, szinte epikus elő-
adásmód mégis elszórakoztatja. Nyilván nem véletlen, hogy a „triló-
giát" a Szépirodalmi Kiadó jelentette meg, amely nem annyira a szá-
razabb történetírói modort követeli meg szerzőjétől, hanem az olvas-
mányos, írói megközelítést, s ennek ez a kötet talán még az eddigiek-
nél is jobban megfelel. A z epikus előadásmód emlegetése nem vélet-
len, hiszen éppen arra jellemző a széles ritmus, a kitérőkkel, epizó-
dokkal, késleltetéssel, anekdotákkal, utalásokkal tarkított „cselek-
ményvezetés", emlékek idézése, hol előre szaladva az időben, hol 
visszatekintve. Ezt a laza szerkesztésmódot csak az anyag fölényes 
ismerete teszi lehetővé az író számára, amely az adott esetben még 
így is gondot okozhatott: mit írjon meg, mit hagyjon ki az epikus 
teljességet kívánó, feltóduló anyagból. A bőség zavara ez, amelyen 
csak nagyon nehezen lehet úrrá lenni; nem is mindig sikerül. Szinte 
mindent megtudunk a korszak szereplőiről, néha talán többet is, 
mint ami az intézmény történetét tekintve fontos lenne. Kérdés az 
is: mi adhatja meg egy ilyen tárgyalásmód esetében az „epikai hi-
telt"? Hiszen oldalról oldalra el kell hitetnie, hogy az események 
mögött valóban olyan szövevényes személyi-gazdasági-politikai vi-
szonyrendszerek működtek, amelyeket lépten-nyomon leleplez. Ezt a 
hitelt a szemtanú-hó jogosultsága teremti meg, szoros személyes kap-
csolata ezeknek az évtizedeknek a pesti színházi életével. S talán éppen 
az átéltség különbözteti meg az olyan kutatónak a szemléletétől, aki, 
mint Bános Tibor Regény a pesti színházakról című kötetében, széles 
körű kutatások árán jut el ennél szegényesebb kép megrajzolásához. 

Mégis, gazdagsága ellenére, mi hiányzik ebből a tekintélyes ter-
jedelmű, harmincegy nyomdai íves kötetből? Nyilván a kiadóval 
egyetértésben: nem ígéri és nem is adja a szorosabb értelemben vett 
filológiai megközelítést, forrásainak pontos megjelölését, helyét (bár 
minden bizonnyal birtokában van mindezeknek az adatoknak). Azt 
az eljárást az olyan típusú részmunkák végezhetik el, mint Rajnai 
Edit tételről tételre lépegető tanulmánya a „budapesti Magyar Szín-
ház első tíz évé"-ről (Színháztudományi Szemle, 16. sz. Bp. 1985.). 

Azután: furcsa módon mintha a bukások okainak elemzése jobban 
érdekelné, mint a színház nagy sikerei. Ez részben összefügghet a 
szerző szerkesztési szempontjaival is, amellyel néhány sorban, egy-
egy bekezdésben felsorolja néhány év legfontosabb bemutatóit, a leg-
több esetben még a százas-kétszázas szériát megélt műveket tekintve 
is megelégedve a cím megemlítésével, anélkül hogy e sikerek művészi, 
vagy akár csak színházi-mesterségbeli indokait ki akarná bontani. Ez 
a módszer tulajdonképpen a teljes időszakra vonatkoztatva változat-
lan, s vele a hiányérzet is. Jó volna tudni, miért ért meg 205 előadást 
A drótostót, 150-et a Sárga liliom, 130-at a Hotel Imperial. Vagy mél-
tánytalanul kevéssé elemzi Márkus László évtizedeken át sugárzó 
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művészi-rendezöi-szcenikai teljesítményeit: A császár katonái, A sas-
fiók, a Peer Gynt... Az ö működése legalább annyi méltatást igé-
nyelne, mint a máshol is, és bőven megírt Beöthy László „színídirek-
tori" működése, s az azt színező anekdoták. (Viszont érdemes volna 
megemlíteni, hogy Leszkay András kiugró operettsikerei ellenére, 
hatéves szerződése lejárta előtt 14 hónappal, a neki biztosított előjog 
semmibevételével kapja meg felmondását, s a Magyar Színház Rt. 
Evva Lajos elnökletével Beöthynek köti le 1907. okt. 1-től tizenegy 
évre [!] a színházat. Mintha a „szent család" ki akarta volna iktatni 
az operettkonkurenciát a Király Színház mellől, hiszen Beöthy ettől 
kezdve lényegében prózai-drámai színházat kezdett kialakítani a 
Magyar Színházban.) 

Talán többet kellene megtudnunk arról a Vajda Lászlóról, aki az 
Unió-korszakban mint „igazgató-főrendező" működött (283. o.), és 
mindenképpen részletesebb elemzést érdemelne Hevesi Sándor műkö-
dése a Magyarban; hiszen ez volt élete utolsó alkotó korszaka — 
ismét nagy sikerekkel ; haláláról s így a színház számára kivédhetetlen 
veszteségről, sajnos szintén nem esik szó. 

A 476. oldalon röviden említés történik arról, hogy Németh Antal 
megkísérelte a Magyar Színházat a Nemzetihez „csatolni". Ezt a 
megállapítását azonban a szerző nem hozza kapcsolatba a 453. olda-
lon felsorolt három olyan produkcióval, amelyek ennek a törekvés-
nek a jegyében születtek : a Medeával, a Haláltánccu1 és a Henschel 
fuvaros sal, vagyis olyan művekkel, amelyek semmiképpen sem tartoz-
tak a színház akkoriban megszokott profilja körébe. 

A teljességhez hozzátartozik az 1946— 47-es évad eseménysoro-
zata: hogy tudniillik Both Béla 1946 júniusában feladta igazgatói 
pozícióját (kizárólag anyagi okokból), és a Nemzetibe ment főrende-
zőnek; ekkor az igazgató nélkül maradt társulat jórészt konzorciumos 
jelleggel három alkalmi produkciót hozott létre: Az ördög nem al-
szik-ot, az Itt a forint !-ot és a Szülők lázadását (ez utóbbiban lépett 
utoljára színpadra Márkus Emília, régi szerepében, szolidaritást vál-
lalva a nyomorgó színészkollégákkal); Sárosi Ferenc csak 1946 őszé-
től lépett be pénzemberként a színház igazgatásába, melynek művé-
szeti vezetője ekkor Szántó Armand lett; Sárosi pedig a Janika száz 
előadásos sikersorozata közepén, esténként kiemelve a kasszából a 
készpénzt, megbuktatta a színházat, és rövid úton disszidált. 

Nagyon valószínű, hogy egy szaklektor a mű megjelenése előtt 
egész sor kiegészítést kért volna. így például az 1900 januárjától 
1901 októberéig terjedő „részvénytársasági igazgatás" belső válto-
zásait (Szilágyi Vilmos — Rajna Ferenc — ismét Szilágyi Vi lmos); 
helyreigazíthatta volna, hogy a Lotti ezredesei bemutatójakor már 
régen nem Rajna Ferenc az igazgató, hanem az már Leszkay igaz-
gatása alatt történt; tisztázódott volna, hogy Rákosi Jenőnek az 
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OSZK Levéltárában levő Herczeg Ferenchez írott a levele szerint a 
Gyurkovics lányok dramatizálási ötlete az övé, és nem Beöthyé; hogy 
Bródy Sándor Orgonavirág című egyfelvonásosát a bemutató idő-
pontja (1919. május 1.) még nem teszi „agitká"-vá (254. o.); hogy a 
vilnai jiddis együttes nehézségekbe ütköző vendégjátéka alkalmából a 
hazai hatóságok rendkívül hatékonyan segítettek, — amint az Tordai 
Ottó, korabeli ügyvezető igazgatónak a Magyar Színházi Intézet 
könyvtárában levő kéziratos „A Magyar Színház története" c ímű 
dolgozatából kiderül. 

Mindezek az apróságok azonban nem csökkentik Magyar Bálint 
nagylélegzetű színháztörténeti munkásságának ebben a kötetben is 
fellelhető érdemeit: a részletes és igen olvasmányos korrajzot egy 
eddig szinte egyáltalában nem ismert időszakról, s méghozzá a kor 
legfontosabb színházairól. Azt, hogy ezt a fél évszázadot könnyed, 
megbocsátó iróniával szemléli, aprólékosan hírt adva akkori (és talán 
jelenbeli) gyarlóságainkról. Arról a mások számára szinte áttekinthe-
tetlen s így megismerhetetlen művészeti-közéleti dzsungelról, amely az 
adatok, anekdoták, emlékek és élmények nyomán szinte új életre 
kel s nem csekély tanulságokkal szolgál. Ha van a színháznak „kulisz-
szák mögötti" élete, akkor ez a kötet éppen ezekről a „titkokról" 
bizonyítja be, hogy a mindennapos élet kikerülhetetlen tényezőiből 
tevődnek össze, s a közönséghez már csak a jól-rosszul megvalósított 
végeredmény: a színházi előadás jut el. Pedig hogy a színházba járó 
kat nem csak az esti „csoda" érdekli, hanem végtelen intenzitással 
mindaz, ami a színház világában, számára láthatatlanul történik, 
azt nap mint nap tapasztalhatjuk. Magyar Bálint könyvét olvasva 
ezeknek a titkoknak a természetes hétköznapisága lep meg bennün-
ket. 

Úttörő mű a maga nemében — s éppen ezért hagy még tennivalót 
az utána következő kutatóknak is. (Szépirodalmi, 1985) 

SZÉKELY G Y Ö R G Y 
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