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HIMA GABRIELLA 

A SORSREGÉNYTŐL A PÉLDÁZATIG* 
(KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: ÉDES ANNA) 

Ha Kosztolányi egymást időrendben szorosan követő öt 
regénye egy analízissor egy-egy állomásának tekinthető, fel-
merül a kérdés: szintézissé lesz-e mindez az utolsó regény-
ben ? Az Édes Annát a szakirodalom egy része valóban szinté-
zisregénynek tartja, mi több, olyan csúcsteljesítménynek, 
amelyhez képest a korábbi regények szinte csak előkészület-
nek hatnak.1 Mások ezzel szemben tagadják, hogy az utolsó 
regény az író létről és világról alkotott szemléletének általá-
nos érvényű összefoglalása volna, s nemcsak a mű írói világ-
képet szintetizáló jellegét vitatják, hanem művészi értékét is.2 

Az Édes Anna a megírása óta eltelt hat évtizedben min-
denesetre az író legellentmondásosabban értékelt, legszélső-
ségesebben értelmezett művének bizonyult. Értékelése úgy-
szólván a Kosztolányi-értékelések mutatója, éppúgy kiszol-
gáltatva lévén a történelem éppen adott fázisának, mint az 
író sok vitát kiváltó ideológiai megnyilatkozásai. Már 
1926-ban, a megjelenés évében is politikai állásfoglalást 
láttak benne, amelyet pártállástól függően lelkes ovációval 
vagy gyanakvó fenntartással fogadtak. A Kosztolányi és az 
emigráció közötti fagyos viszonyt oldotta, amíg a kurzus és az 
író közti labilis szövetséget még bizonytalanabbá tette.3 A 
regény értelmezése körüli ellentmondások és nehézségek 
egyrészt ma is változatlanul abból adódnak, hogy politikai-

* Egy Kosztolányi regényeiről szóló nagyobb munka részlete. 
1 Németh G. Béla: A románcostól a tragikusig. In: Küllő és kerék. 

Magvető, Bp. 1981. 216., 220. 
г Sôtér István: Gyűrűk. Szépirodalmi, Bp. 1980. Kosztolányi Dezső. 
3 Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi. Akadémiai, Bp. 1979. 267. 
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szociológiai, lélektani vagy valamely egyéb szempontból 
fogadják-e be a művet, másrészt abból, hogy úgy tűnik: az 
író a tárgyválasztás kedvéért lemondott a par excellence regé-
nyi megformálási elvről, s visszakanyarodott a Neróban 
kikísérletezett műfaji formához, a példázathoz. De míg a 
Nero jelképesen, történelmi áttétellel idézi az imént letűnt 
viharos időszak eseményeit és megpróbáltatásait, az Édes 
Annában az aktuális téma minden áttétel nélkül, a maga pőre 
mivoltában jelenik meg, mintha a politizálástól viszolygó 
művész csakis azért tett volna erőszakot regényírói gondol-
kodásán, mert Édes Anna tettében és sorsában az adott 
történelmi-társadalmi szituáció lényegét érezte nemcsak el-
mondhatónak, hanem sürgetően elmondandónak is. 

A szociologikus-politikus beállítottságú értelmezések kéz-
zelfogható érve az az egyenesen a cselekmény középpontjába 
helyezett ú r - cseléd-kapcsolat, amely a kommün bukása utáni 
időszakban különösen problematikusnak látszik, s amely a 
cseléd gyilkos tettével bomlik fel. Egyesek emiatt nem egy-
szerűen szociális, hanem már-már osztályharcos regénynek 
kiáltják ki az Édes Annát, a regény egyik — erős fenntartás-
sal és iróniával ábrázolt — szereplőjéhez hasonlóan össze-
kapcsolva a gyilkosságot a történelmi-politikai helyzettel, 
közvetlen ok-okozati kapcsolatot tételezve fel köztük.4 Má-
sok viszont nemcsak ezt az összefüggést tagadják, hanem a 
konfliktus szociális természetét is,5 hasonlóan az íróhoz, aki 
kijelenti, hogy „nincs szociális következtetés, csak emberség 
van",6 válaszul a baloldal elismerő, de szerinte értetlen kriti-

4 Heller Ágnes: Az erkölcsi normák felbomlása. Bp. 1957. 59.; 
Juhász Ferencné: Kosztolányi Dezső bátorsága. Kritika 1970/5. 

6 Németh G. Béla: i. m. 217. 
6 „Mennyire érthetetlenül állhatok az emberek köztudatában én, 

ha annyi munkásságom után még ezt kell fejtegetnem, és egyik 
támadóm többek között azt is szememre lobbantja, hogy az Édes 
Anna című regényből, amelyben leginkább kifejtettem politikai meg-
győződésemet is „nem mertem levonni a szociális következtetéseket". 
Hiszen ennek minden sora éppen azt hangoztatja, hogy nincsen 
szociális következtetés, csak emberség van, csak jóság van, csak 
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kájára, ugyanakkor messzemenő összhangban saját filozó-
fiájával, amely szerint az emberiség szenvedésének oka nem 
abban keresendő, hogy az egyik ember vagy az egyik osztály 
elnyomja és kizsákmányolja a másikat, amint azt a kom-
munizmus ideológusai állítják, hanem inkább abban, hogy 
az ember szabad lénynek született, s még ha nyomor jut is 
neki osztályrészül, a szabadsághoz és boldogsághoz való 
elemi jogától senki sem foszthatja meg büntetlenül. Az író 
véleménye, persze, csak egy a sok közül, és semmiféle kitün-
tetett hely nem illeti meg a műre vonatkozó ítéletek szöve-
vényében, mindazonáltal az elemzés során látni fogjuk, hogy 
azok, akik a regényben a szociális problematikát véletlen 
keretnek tekintik, közelebb járnak a valósághoz, mint akik 
ebben látják a mű mondanivalójának lényegét. 

Nem kevés azon elemzők száma sem, akik a korábbiak-
hoz hasonlóan, e regényben is, a freudizmus egy sajátos 
típusát vélik felfedezni, hiszen a halmozódó feszültség itt is 
egy váratlan, sorsdöntő cselekvésben robban. Valóban, 
Kosztolányi a 10 —20-as években Európa-szerte uralkodó-
nak számító lélektani regény sablonjait mind az öt regényébe 
beépíti, s a cselekményt látszólag minden esetben a bevált 
séma szerint irányítja. A freudi képlet alkalmazását bizonyí-
tani próbáló elemzőket a gyilkosság bekövetkezésének módja 
mégis zavarba hozza, mert a lélekben zajló változásokat 
követni nem tudván, a végső tettet meglepő, irracionális for-
dulatnak érzik. A tett indokoltságára vagy indokolatlansá-
gára vonatkozó régi vita lényegében eldőlt,7 de jellemző, 
hogy a tett indokoltságát vallók nem magából a műből veszik 

egyéni szeretet van, és a gyilkosságnál is nagyobb bűn, ha valaki 
fennhéjázó, amiért egy kés se elég megtorlás, és a legnagyobb erény 
a lényegbeható figyelmes tisztaszívűség, (?) mert többet, gyökere-
sebbet (?) úgy sem tehetünk itt a földön." Kosztolányi jegyzete az 
Ady-vitához. A kérdőjelek a szöveg gondozójától és sajtó alá ren-
dezőjétől, Réz Páltól származnak. Lásd Egy ég alatt. Szépirodalmi, 
Bp. 1977. 626. 

' Ez Kiss Ferenc érdeme, i. m. 282— 283. 

1* 
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érveiket, hanem tulajdon élettapasztalatuk alapján minősítik 
elviselhetetlennek azt a már-már valószínűtlen fizikai és 
pszichikai túlterhelést, amely önmagában is indokolttá teszi 
a végső tettet. Azaz, amíg az egyik tábor az okmagyarázat 
szándékos megtagadásában írói szubjektivitást lát, és nem 
fogadja el hitelesnek lélektani szempontból a bekövetkezett 
eseményt,8 a másik tábor csak érzi, de nem egészen érti a 
hős reakciójának szükségességét, és érvelés helyett meggyő-
zéssel akarja elhitetni a tett megokoltságát.9 Minthogy a mű-
ben jelenlevő poétikai jelzések mindkét fél figyelmét elkerü-
lik, természetesen azt sem veszik észre, hogy a főszereplő 
nem a hagyományos lélektani ábrázolás segítségével megfor-
mált jellem, s a gyilkosság bekövetkezése nem annyira a 
lélektani hitelességet, mint inkább az élet igazának érvénye-
sülését van hivatva szolgálni. Más szóval, az Édes Anna cse-
lekménybonyolítása valójában nem a hagyományos szociális-
lélektani regénytípus szabványaihoz illeszkedik. A személyi-
ségtranszformáció, amely Nérótól Vajkayékon át Novákig 
a cselekmény szervező elve volt, itt is fő konstrukciós elvként 
működik, azzal a különbséggel, hogy itt a változás folya-
mata olyan rétegekben zajlik, ahol az a hagyományos lélek-
rajzi módszerrel nyomon követhetetlen, ezért az erre utaló 
jelzések egy más, irodalmunkban addig kevésbé használatos 
jelrendszer segítségével történnek. 

Az előkészítés funkciója a szerkezetben 

A cselekmény kezdetének időpontja, mint a Kosztolányi-
regényekben általában, itt is pontosan meghatározott: 1919. 
július 31. délután öt óra. Ekkor emelkedik a levegőbe Kun 

8 Heller: i. m. 64., illetve Németh László: Készülődés. Bp. 1941. 
II. 319. 

9 Bóka László : Vázlatok egy arcképhez. In : Arcképvázlatok és ta-
nulmányok. Bp. 1962. 415—416., valamint Bálint György: A toronyőr 
visszapillant. Bp. 1961. I. к. 710. 
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Béla repülőgépe, hogy elszöktesse az országból a proletárve-
zért, aki zserbósüteményektől kidagadozó zsebekkel és lopott 
műkincsektől roskadozó karokkal hagyja el a várost, csú-
fondáros búcsút intve az utána bámészkodó krisztinai pol-
gároknak. Az átlagpolgár mentalitásához stilizált elbeszélői 
hang száraz, tényközlő modorban számol be az események-
ről a szemtanú hiteles pozícióját imitálva, sőt kétségtelen 
bizonyítékot szolgáltatva az események „éppen így történt"-
jére — egy aranylánc a repülőgépről egyenest a Vérmező 
közepére hull, egy tisztes, szavahihető polgártárs, egy nevén 
nevezett derék adófizető lába elé —, miközben valójában a 
legendák és pletykaszerű szóbeszédek keletkezésének ter-
mészetrajzát szemlélteti. A bevezető ellenállhatatlan humora 
ebből az ellentmondásos beállításból fakad. 

Az ellentmondásos helyzet teszi humorossá azt az egy 
órával később, egy polgári lakás előszobájában a történelmi 
zűrzavar és bizonytalanság perceiben zajló párbeszédet, ame-
lyet az éppen megbukott vörös hatalom volt híve és a restau-
rációra készülő régi rendszer képviselője folytat egymással. 
S miközben a „méltóságos úr" és az „elvtárs" az erőviszonyok 
tényleges állását egymástól kipuhatolni szándékozván igazi 
„világtörténelmi udvariassággal" társalog egymással, berob-
ban a méltóságos asszony, és a legfrissebb értesülések birto-
kában készül kipenderíteni az „elvtársat" a lakásból. Az azon-
ban egy ügyes húzással leszereli a méltóságos asszony ellene 
irányuló indulatait — cselédlányt ajánl. A hatás lenyűgöző: 

„Vizyné azt hitte, hogy a füle cseng, hogy nem jól értette. Rátekin-
tett a házmesterre, mély, titkolhatatlan érdeklődéssel. Szeme föl-
ragyogott. Nagyobb örömet akkor sem érezhetett volna, ha egy 
gyémánt nyakéket ígérnek neki." 

A premisszákat tartalmazó bevezetés tulajdonképpen csak 
ennyi. A legendás cselédlány — egyelőre még csak a házmes-
ter információi révén — bevonul Vizyné életébe, hogy telje-
sen betöltse képzeletét, és a rá való várakozás legyen pillanat-
nyilag élete egyetlen tartalma. 
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Ficsor ajánlatától Anna személyes megjelenéséig két hét -
Vizyné számára egy örökkévalóság — telik el, s ezalatt a 
városban s az egész országban „olyan események következ-
tek be, amelyek mindent fölborítottak. Budapestet megszáll-
ták". De nem a nagyhatalmak, ahogy azt Vizy és miniszté-
riumi barátai kívánták és jósolták, hanem románok masí-
roztak a főváros utcáin, fülsiketítő trombitalármával, feszítve 
vadonatúj egyenruháikban. A látvány rémmesébe illő : 

„Ezt sera a magyarok, sem a románok nem bírták volna elképzelni 
soha, legvadabb lázálmaikban sem. Meglepőbve pillantottak egy-
másra, csodálkozva azon, hogy mi is történt. . . 

A magyarok látták ablakaikból, hogy már román autók cikáznak 
az utcákon, de nem hitték el. Maguk a románok sem hitték el mind-
járt." 

Noha ezek az események s a megelőző történelmi időszak 
most lavinaként lezúduló következményei az ország egész 
közvéleményét megrázták, a két leendő főhős életére sem-
miféle hatással sem voltak. Annáról ez idő tájt nem sokat 
tudunk, de bizonyosra vehetjük, hogy mindezek őt napi mun-
kavégzésében aligha zavarták meg. Vizyné pedig észre sem 
vette a világot maga körül. Míg férje már másnap új külsőt 
öltött és hozzákezdett a minisztériumi munka újjászervezésé-
hez, ő, a cselédvárás lázában égve, legfeljebb a lépcsőházba 
kukkantott ki időnként, s oda is csak azért, hogy újabb s 
újabb információkat szerezzen a cselédlányról a házmester-
től. 

Bár Anna személyesen csak a hatodik fejezetben jelenik 
meg, az események szervező elve tulajdonképpen már a 
második fejezettől az ő személye köré fonódik. Mellékesen 
megismerjük Vizyné élettörténetének cselekményidő előtti 
epizódjait, a cselédekkel való kálváriájából következtethe-
tünk komplexusára is, ami indokolja azt az abnormisan fel-
fokozott várakozást, amellyel Anna érkezését lesi, megis-
merkedünk a nehézségekkel, amelyeket a lány „megszerzése" 
jelent, de az elbeszélés valójában az Anna személyével kap-
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csolatos, fokról fokra bővülő előkészítések sorozatából áll 
egészen addig a pillanatig, amíg ténylegesen meg nem jelenik 
a színen. Annára a Ficsor-házaspár készíti elő Vizynét és az 
olvasót, az ő odavetett megjegyzéseikből bontakozik ki egy 
vonzó és eszményi cselédlány alakja. A várakozás feszültsé-
gét az elbeszélő egy pszichikailag hiteles, Vizyné patologikus 
személyiségére jellemző epizóddal érzékelteti : elmegy, hogy 
legalább távolról meglesse a lányt és a benne élő fantomkép 
eleven alakot öltsön. 

Az író szerkesztési rendszere az általánostól a konkrét felé 
halad. Előbb megtudjuk, hogy — Vizyné eddigi tapaszta-
lataiból leszűrt vélekedésével ellentétben — mégis létezik 
az ideális cseléd, majd megismerjük azokat a feltételeket, 
amelyek közé hamarosan kerülnie kell — köztük Vizyné 
személyiségét —, majd a lány fantomképét, és amikor 
már minden elő van készítve ahhoz, hogy aki köré a mítoszt 
fonták, testi mivoltában a szemünk előtt is megjelenjék, is-
meretlen alak lép elénk, nem az, akit Vizyné látott s akire 
felkészült. 

Az előkészítések sorozata a két főhős találkozásával ér 
véget. De egy utolsó fokozat még ide is be van építve. Au-
gusztus 14-én, egy „forró és fényes", „csodálatos nyári nap" 
délelőttjén a már-már reményvesztett Vizyné váratlanul ko-
pogtatást hall az ajtaján. Ezután percekig lázasan készülő-
dik,10 majd amikor „fojtott hangon" kiadja az engedélyt a 
belépésre, Ficsor jelenik meg az ajtóban — egyedül. 

„Utána — két másodpercig, három másodpercig, négy másod-
percig — senki. 

— Nos? — mondta, s már azt hitte, hogy ismét becsapták. 
— Itt van — nyugtatta a házmester —, itt van. És ekkor belépett 

a lány is." 

10 Izgatottsága a randevúra készülődő szerelmes lelkiállapotát 
idézi. Találóan írja erről Kiss Ferenc: „. . . a fogadásra úgy készül 
Vizyné, mint egy jelenésre. S mikor Anna végre megérkezik, a mél-
tóságos asszony majdnem elszédül az izgalomtól. Úgy éli át a talál-
kozást, mint egy életbetöltő, furcsa, döbbenetes és boldog eseményt." 
I. m. 284. 
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Idő és tér mint a személyiségábrázolás eszköze 

Anna megjelenésével a feszültség fokozását és a késlelte-
tést szolgáló lassú elbeszélői tempó felgyorsul, az elbeszélés 
üteme feszesebbé válik. A két főhős ábrázolása első látásra 
a lélektani regény konvenciói szerint megy végbe. Vizynéről 
a találkozás pillanatáig már kiderült, hogy hisztériás különc, 
megszállottja a cselédkérdésnek. Ez éppen elegendő annak 
sejtetéséhez, hogy az új cselédlánnyal való kapcsolata pszi-
chológiai szempontból deviáns lesz. A találkozás lefolyása 
megerősíti ezt a sejtést. 

A két főszereplő ugyanazon személyiségkategória két el-
lentétes típusát képviseli. Vizyné számára az agresszivitás 
természetes, miként az is, hogy Anna engedni fog az agresz-
sziónak és aláveti magát annak a terrornak, amit vele szem-
ben az első perctől alkalmaz. A kettejük közti kapcsolat a 
későbbiek során sajátos, farkas — bárány viszonnyá fajul, 
amelynek a két személyiség tulajdonságain kívül külsődleges 
meghatározói is vannak. 

Láttuk, milyen különleges történelmi szituációban ment 
végbe ez a találkozás, de azt is, hogy erről sem Anna, sem 
Vizyné nem vett tudomást. A történelem közvetve mégis 
beleszólt életükbe, amennyiben az újbóli politikai fordulattól 
megriadt Ficsor, bőrét mentendő, kényszerítette ki ezt a 
találkozást. A három szereplő idő- és térfelhasználása mintha 
csak véletlenül keresztezné egymást. Anna esetében például 
az idő különböző oldalakról torlódott össze. Édesanyja meg-
halt, mostohája elüldözte a háztól, a családi és szociális 
katasztrófa bekövetkezte után egyéni életidején kívül sem-
mije sem maradt. Ennek az egyéni életidőnek valóban egyéni 
felhasználására azonban az adott történelmi-társadalmi 
helyzetben nincs semmiféle lehetőség. Rabszolgamunkára 
kényszerül, azaz — mint hajdan a római rabszolga — testé-
vel-lelkével-személyiségével szolgál kosztért-kvártélyért és 
elvileg bérért, de utóbbira Anna nem tart igényt. Egyéni 
életidejét — egyetlen tulajdonát — pesti gazdái ily módon 
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örökös munkaidővé változtatják, amellyel voltaképp saját 
életidejüket hosszabbítják meg, s felháborító eljárásuk a cse-
léddel szemben nemhogy bűnnek számítana, de valósággal 
jótétemény számba megy az adott társadalmi közegben. A 
jótevő szerepében tetszeleg Anna előtt az egyetlen pesti ro-
kon, Ficsor is, de Vizyné is, akik Annát különböző indíté-
kokból és különböző célokra fel-, illetve kihasználják. Az ő 
életükben is most futott össze az idő. Fordult a kocka, és 
Ficsor bajba került. De itt az alkalom, hogy kimásszon 
belőle, és egy életre lekötelezze kenyéradó gazdáit. Vizyné 
számára is most jött el az alkalom, hogy élete legfőbb gond-
ját, a cselédkérdést egyszer és mindenkorra megoldja. Csa-
ládi élete sivár, gyermeke korábban meghalt, minden felgyü-
lemlett indulatát és keserűségét a cselédeken éli ki, akik ezt 
rosszul és rövid ideig tűrik. Ő pedig türelmetlenségében fel-
mond utolsó cselédjének, és az elhamarkodott döntéstől 
megriadván úgy érzi, egész életét a bizonytalanságnak tette 
ki. Az új lány megszerzését most már egyenesen létkérdésnek 
tekinti. 

Az idő koncentrálódásának egybeesése a három szereplő 
életében tehát csak látszólag a véletlen műve, mert e véletle-
nek mögött az akkori Budapest életét általánosságban is 
meghatározó történelmi-politikai viszonyok törvényszerűsé-
gei húzódnak meg, s ez a közös mozzanat a három szereplő 
életútjában. A különböző szereplők idő- és térfelhasználása 
közti kommunikációt mégsem a véletlenek, hanem e vélet-
lenek formájában megjelenő törvényszerűségek szabályoz-
zák anélkül, hogy ezt maguk a hősök felismernék. 

Míg Vizyné személyiségét már az előkészítés során teljesen 
megismerjük, Anna személyisége a cselekmény menete 
közben valamelyest feltárul, de titokzatosságát tulajdonkép-
pen végig megőrzi. Első színre lépésekor csak külső leírást 
kapunk róla — részint a cselédkönyv adataiból, részint 
Vizyné benyomásaiból — és egy igen sajátos pszichológiai 
jellemzést, amely nem a hagyományos módszerrel, mond-
juk az arc, a tekintet részletekbe menő ábrázolásával, ha-
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nem hős és környezet érintkezésének elemzésével valósul 
meg. Az aktív térértelmezés e regényben a főhős megrajzolá-
sának egyik legfontosabb eszköze lesz. A helyszín elbeszélői 
leírására már az előző fejezetekben sor került, de most ez a 
már ismert tér új oldalról, a hősnek a környezetre való reagá-
lásából tárul fel. A tér, akárcsak a korábbi regényekben itt 
is interieur-jellegű, a cselekmény szinte kizárólag e lakás 
szobabelsőiben zajlik, és ez a perspektíva olyannyira leszű-
kíti a teret, hogy az valódi börtönnek hat, összhangban a 
hős rab helyzetével. (A színtér börtönszerűségére a későbbiek 
során kifejezett utalás történik, amikor a már igazi börtönben 
levő hős összehasonlítja egymással a két lakhelyet, és celláját 
érzi nemcsak tágasabbnak, kényelmesebbnek, de szinte derű-
sebbnek is a cselédszobaként használt konyhánál. Az össze-
hasonlítás tanulsága jelképes : a tett Anna számára minden-
féle értelemben a szabadulást hozza el.) 

Az ismételt térábrázolás tehát most új szemszögből, Anna 
tudatába helyezkedve jön létre. Annának természetesen 
nincs átfogó térképzete, csak érzetei és benyomásai vannak, 
amelyek az elviselhetetlenségig kellemetlenek. Először is a 
gyomrát felkavaró „kimondhatatlan büdösség", amelyről nem 
tudta, honnan ered, „csak azt tudta, hogy nem bírja ki, csak 
azt tudta, hogy már az első pillanatban ki akart szaladni, 
és ha egészséges ösztönére hallgat, akkor köszönés és isten-
hozzád nélkül elrohan, menekül". A zongorából kiáradó 
kámforszagtól ájulás környékezi. Ugyanakkor a lakás beren-
dezése lenyűgözi: „káprázva, szédelegve nézegette", „úgy tet-
szett, elvarázsolt kastélyba került". A fényűző szobabelsők 
éppoly idegenül hatnak rá, mint az ő „birodalma", a sivár 
konyha, amelyben az első éjszaka úgy érezte, mintha az ágya 
is fölfordult volna, vagy az irdatlan tűzfal, az emelet, a falon 
gyulladozó tüzes négyszögek és a titokzatos zongoraszó. De 
nemcsak az ő számára tűnt félelmesen idegennek ez a kör-
nyezet, ő is annak tűnt benne. A későbbiekre nézve sokat 
jelentő, hogy Vizyné az első éjszaka bezárja a hálószobába 
nyíló ajtókat, amit azelőtt soha, egyetlen gyűlölt cselédje 
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jelenléte miatt sem tett meg. Az idegenség érzése kezdetben 
tehát kölcsönös, de míg Vizyné bizalmatlansága Anna iránt 
hamarosan megszűnik, Anna minden nap „jobban és jobban 
irtózott", bár maga sem tudta, mitől. Büszke volt rá, hogy 
gazdái előkelőek, hogy a környék legszebb háza az övék, 
de ha vásárlásból hazajövet „messziről megpillantotta az 
Attila utca 238. számú házat, összeborzongott". „Egyszerűen 
nem bírta megszokni." 

A tér aktivitása és önálló élete az Édes Annában jelentő-
sebb szerepet játszik a pszichológiai ábrázolásban, mint a 
korábbi regényekben, hiszen itt a környezet nyilvánvalóan 
kihat a hős személyiségére. Az író nem egyszerű jellemzésre 
használja fel a hősnek a térhez való viszonyát, hanem maga 
a tér indít el aktív beavatkozásával bizonyos változásokat a 
hősben. Ezek apróságokban jutnak kifejezésre. Abban pél-
dául, hogy minden szokatlan dolog különös rémületet kelt 
benne. Nemcsak a kámforszag vagy a Kornél név, hanem a 
„bútorok is valami névtelen rémülettel töltötték meg". Bor-
zongott attól, hogy a kályha nem zöld, hanem fehér, „a 
szalon fala viszont zöld és nem fehér, az asztal nem gömbö-
lyű, hanem hatszögletes és alacsony, az egyik ajtó befelé 
nyílt, a másik kifelé". Annát ez az ijesztően szokatlan és ide-
gen közeg körülfogja, deformálja, és tárgytalan borzongása 
nem más, mint differenciálatlan térélményének egységes kife-
jeződése. 

A szeretetvágy csapdája 

Kosztolányi rendkívül nehéz, majdnem megoldhatatlan 
feladatra vállalkozott, amikor a motivációsor középpontjába 
egy majdnem öntudatlan, végletesen beszűkült világú, köz-
lésre úgyszólván képtelen személy textusát11 helyezte. Erre az 

11 A hős textusán szavain és tettein kívül gesztusait, mimikáját 
és minden egyéb fiziológiai megnyilvánulását értem. Lásd erről bő-
vebben Kovács Árpád.: Roman Dosztojevszkovo. Tankönyvkiadó, 
Bp. 1985. 
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öntudatlanságra azonban a szüzsé szempontjából okvetlenül 
szükség volt, hiszen enélkül lehetetlen lett volna a konfliktus 
robbanásának ilyen arányú késleltetése és váratlan hatás 
keltése. Mintha az elgondolt szüzsé megvalósítása érdekében 
Kosztolányi az egzisztenciális determinációkon túl a bioló-
giai meghatározottságokat is segédeszközül hívta volna. 
Ilyen segédeszközzel, persze, a Pacsirtában is élt, de ott a 
csúnyaság nem állította olyan nehézségek elé, mint itt Anna 
— a vizsgálóbíró szavait idézve — „együgyűséggel határos 
műveletlensége". 

Anna együgyűsége vitatéma a szakirodalomban. Általában 
tagadják, és a cselekmény egyes részleteivel próbálják iga-
zolni „ép emberségét",12 hallgatólagosan feltételezve ép értel-
mét. Ezek a részletek azonban csupán Anna érzelmi életének 
normális volta mellett szólnak, s azt bizonyítják, hogy lát-
szólagos igénytelensége mögött valódi boldogságkereső szen-
vedély rejlik. Korlátai között is pontosan felismeri elemi 
igényeit, érzékeli azok hiányát, és ha ideiglenesen el is 
nyomja magában kielégítésüket, nem mond le róluk végleg. 
Érzi, hogy az emberi légkör melegsége hiányzik neki leg-
jobban és a szeretet: 

„Legjobban hiányoztak talán mégis a gyermekek, akik eleven já-
tékszerei, kedves, kis pajtásai voltak. Hiszen eddig úgy szerezte ke-
nyerét, hogy velük játszadozott. Dajkálni szeretett volna itt is vala-
kit, versikéket mondani. De mit tehetett ezekkel a komoly felnőt-
tekkel, akik külön, zárt életükkel jöttek-mentek körülötte?" 

Történetbonyolító elemmé éppen e szeretetéhség miatt vál-
hat Vizyné félig még kamasz unokaöccse, Jancsi úrfi, aki 
Annával ellentétben nem érzelmi, hanem biológiai szükség-
letei kielégítése céljából tűri el, hogy átmeneti vendégeske-
dése idején néhány napig Anna szeretetének tárgya legyen. 
Sokat elemezték e kapcsolatot mint döntő indítékot Anna 
tettében, természetét azonban sajátos szempontból közelí-
tették meg. A kapcsolat keletkezésében és megszűnésében 

11 Németh G. Béla: i. m. 217. 
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társadalmi problémát láttak, holott a következmények 
ugyanolyanok, mint bármely más elhagyott szerelmes eseté-
ben. Jancsi és Anna kapcsolatában a szociális felfogás az 
idegenség átmeneti megszűnését, a falak leomlását látja, 
majd e kapcsolat Jancsi részéről történő felszámolásában az 
úr—cseléd-távolság helyreállítását. Ebből vonja le azt a 
következtetést, hogy Jancsi Annával szemben nem a férfi, 
hanem az úr közönyével vétkezik.13 

Az Édes Anna irodalmi előzményeiként és rokonaiként az 
író cselédekkel kapcsolatos publicisztikai írásait,14 Bródy 
Dadáját, Kassák Marika, énekelj!, esetleg Csehov Aludni 
szeretnék című műveit szokták említeni. De ebbe a sorba 
tartozik Tolsztoj Feltámadása, is, amelynek előtörténetében 
az if jú Nyehljudov és a Katyusa Maszlova között szövődő 
szerelem, annak beteljesülése és a rá következő hirtelen elvá-
lás távolról emlékeztet Jancsi és Anna kapcsolatának törté-
netére. Jancsi részéről a vonzalom őszinteségét, bizonyos 
érzelmek meglétét nem lehet tagadni, hiszen négy napig való-
sággal lázban ég, és a beteljesülést követően visszafelé is 
végigjárja a szerelem „iskoláját" a testi kapcsolattól a gyen-
géd udvarlásig. Míg azonban Nyehljudov és Katyusa közé a 
bontakozó szerelem időszakában valóban a társadalmi 
különbségek emelnek válaszfalat, Jancsi érzelmeinek kihűlé-
sében Anna társadalmi helyzete csak közvetett szerepet ját-
szik. Jancsi mint nőből ábrándul ki Annából, olyannyira, 
hogy mélységesen szégyenli ezt a viszonyt, szeretné azonnal 
elfelejteni. Az elegáns luxusnőkről ábrándozó Jancsi négy 
nap után, mintegy bódulatból ébredve, elviselhetetlennek érzi 
a munkától csapzott és lompos, kérges kezű cselédlányt, 
„rá se tudott többé tekinteni, testileg szenvedett, ha benyi-

13 Kőszeg Ferenc: A csendtől а kiáltásig. Utószó. In: Nero, a véres 
költő. Édes Anna. Szépirodalmi, Bp. 1974. 534. (A regényből e kia-
dás alapján idéztem.) Kiss Ferenc ezzel szemben hangsúlyozza: „A 
szerelem nem osztályérzület". I. m. 279. 

11 Együtt, mindig együtt; Hattyú. Szépirodalmi, Bp. 1972. 241 — 
242., illetve Egy pohár víz. Füst. Szépirodalmi, Bp. 1970. 537. 
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tott hozzá", „menekült tőle". Nem értette önmagát: „Ezt 
szerette volna, lehetséges, hogy ezt valaha szerette ?" Viszoly-
gott a lány közelségétől, szóba sem állt vele, és amikor Anna 
terhessége miatt a segítségét kérte, „összeborzongott attól, 
hogy így tárgyal ezzel, ilyen csúnya közösségben". Már csak 
mint valami kellemetlen tárgyra gondol Annára, önmagában 
„ez"-ként emlegeti. 

Anna viszont egyre szerelmesebb, és nem érti Jancsi fagyos 
viselkedését. Minden éjszaka és minden nappal várta, leg-
alább egy jó szót remélt tőle, s mert hiába, szenvedett: 

„Mert ha nem is gondolt arra, ami volt, érezte, hogy az, ami volt, 
már nincsen, mint az állat, mely múlton és jövőn kívül az örök je-
lenben él, mint az a kutya, amely nem kap enni, s nem tudja, hogy 
mi bántja, és mégis odavánszorog az üres ételes táljához, körül-
szaglássza, s miután látja, hogy semmit se lát, csüggedten a vacka 
felé kullog, vissza-visszasandítva." 

Annát Jancsi, ha csak néhány napra is, boldoggá tette, és 
éppen a boldogság megtapasztalása változtatta e boldog álla-
pot múltán a korábbi hiányérzetet kínzó gyötrelemmé. De 
semmi sem szól amellett, hogy Jancsi viselkedését az úr 
kegyetlenségével vagy közönyével magyarázzuk. Annától 
való elfordulása a férfié: Anna nem egyszerűen cselédi, 
hanem női mivoltában szenvedi el a megaláztatást, mert 
Jancsi magatartása nem a cselédnek szól, hanem a hozzá 
méltatlan női partnernek. Annáról nemcsak Jancsi gondol-
kodik úgy, mint egy tárgyról, az elbeszélői szó is ambivalens 
vele szemben : az idézett részben érzelmeit a kutyáéhoz hason-
lítja. Mert Anna bármennyire finom jelenség, külső szépsége, 
alkalmazkodókészsége, veleszületett tapintata ellenére van 
lényében valami emberalatti. Nemcsak intellektuális szín-
vonalát, érzelmi reakcióit is primitívnek láttatja az elbeszélő, 
s ezzel — ha akaratlanul is — igazolja Jancsi magatartását. 
Jancsi önző és aljas módon bánik Annával, de csak mint 
férfi, nem mint úr. Viselkedésének oka pedig nem Anna 
cselédi mivolta elsősorban, hanem személyisége: némasága, 
gesztus szintű kifejezésmódja, a gondolkodásra való képes-
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ség hiánya, érzelmeinek ábrázolt természete egy meglehető-
sen primitív szintű, de emberi értékekre orientált életmódra 
és életérzékelésre látszanak utalni. 

A nyelvi ábrázolás határai 

A tökéletes cselédlány, aki némán, tiltakozás nélkül telje-
síti gazdái parancsait, váratlanul fellázad ellenük és megöli 
őket. Ezt a látszólag egyszerűen áttekinthető történetet 
mintha az író szándékosan burkolná homályba, hogy a 
hagyományos cselekménybonyolító eljárást összeötvözhesse 
az akkor elterjedt lélektani módszerrel, mely utóbbi érvényre 
jutását a hatáskeltés pszichológiai eszközeinek — késleltetés-
sel és fokozással előkészített váratlan fordulatok — gyakori 
alkalmazásában fedezhetjük fel. A regényben azonban — 
mint korábban mondtam — nem annyira a cselekménybonyo-
lító és lélektani eljárás keveredik egymással, hanem inkább 
a hagyományos lélekábrázolás és a jelentést teremtő szöveg 
eszményei ütköznek össze. Ezt bizonyítja, hogy a tisztán 
epikus leírás, és a szcenizáló, dialógusokra épülő kétféle 
szöveg mellett jelen van, sőt, egyre inkább túlsúlyra kerül 
egy harmadik, a főszereplő gesztusokkal és fiziológiai elvál-
tozásokkal kifejeződő textusa, amely mintegy a hős belső 
beszédjét van hivatva helyettesíteni. Az újszerű ábrázolás 
szorosan összefügg Kosztolányi nyelvszemléletével. 

A jelentést irodalmi művekben a szöveg teremti, ezért a 
szövegnek minden esetben nyelvileg kell tartalmaznia azt 
a kódot, melynek segítségével megfejthetővé válik. Ugyan-
akkor a szüzsés motiváció alapelemei nem feltétlenül nyelvi 
jelentések, hiszen a szüzsé poétikailag valamiféle jelentéssel 
bíró szegmentumokra tagolása nem feltétlenül nyelvi-logikai 
alapon történik. Lássunk erre egy példát! 

Anna megjelenésétől első megszólalásáig aránylag hosszú 
idő telik el, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy színre-
lépésekor máris beszédhelyzetbe kerül. Anna és Vizyné első 
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beszélgetése azonban különös párbeszéd, hiszen a két fősze-
replő „tolmács" útján érintkezik. A „tolmács" természetesen 
Ficsor, aki Vizyné kérdéseire Anna helyett válaszol, sőt, azt 
is megmagyarázza; miért nem a lány beszél: „szégyenli 
magát — mondja. — Nagyon szégyenlős." Anna részéről az 
a „könnyed és szomorú" vállvonás az egyetlen személyes 
válasz, amelyet Vizyné lázadásként értelmez, de Ficsor ismét 
kimagyarázza: „nem úgy értette". Ficsor nemcsak Anna 
gesztusait „fordítja le" Vizynének, hanem Vizyné szavait is 
Annának, akár egy értelmi fogyatékos vagy egy nagyothalló 
személynek, vagy mint egy kisgyermeknek, akinek minden 
egyes szót tagoltan el kell ismételni, hogy megértse. Anna 
akkor szólal meg először, amikor Ficsor magára hagyja, de 
egy-egy szónál akkor sem mond többet. Annál kifejezőbbek 
gesztusai, amelyeket viszont — az egy vállvonás kivételével 
— Vizyné észre sem vesz. 

Nyelv és gondolkodás viszonya Kosztolányit erősen fog-
lalkoztatta mind nyelvészeti-irodalmi tanulmányaiban, mind 
szépírói gyakorlatában, s a következtetés, melyre jutott, 
döntő hatással volt prózaepikai jelrendszerének alakulására. 
A szakirodalom felveti azt a problémát, hogy ha Kosztolányi 
hajlott nyelv és gondolkodás azonosítására, akkor nem foly-
tathatta tovább a mélylélektan szellemében való jellemábrá-
zolást, melynek előfeltétele a gondolat, sőt, az intellektuális 
szintre el nem jutó indulatok és emóciók elsődlegességének 
elismerése a nyelvvel szemben.15 E vélemény szerint nyelv és 
gondolkodás azonosítása vezetett el a lélektani regénnyel 
való végleges szakításhoz és eredményezett a későbbiekben 
egy, a hagyományos elbeszélői mű jelrendszerét gyökeresen 
átalakító, problematikus műfajú művet. Anélkül, hogy e fel-
fogás részletesebb kritikai ismertetésére itt vállalkoznék, csu-
pán annyit kívánok megjegyezni, hogy a lélektani és az új 
regényeszmény konfrontációjára és bizonyos mérvű egymás 

16 Szegedy-Maszák Mihály : „ A regény, amint írja önmagát". Tan-
könyvkiadó, Bp. 1980. 104. 
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mellett létezésére a Pacsirta tói kezdve látunk példát, az Édes 
Anna személyiségrajza pedig már döntően az új regényesz-
mény előírásai szerint épül fel. 

Kosztolányi nyelv és gondolkodás viszonyáról kialakított 
szemlélete közel áll a kortárs Vigotszkijéhoz, aki — szintén 
már a húszas években — felveti, hogy „a gondolat a szóban 
nem kifejezést nyer, hanem végbemegy". Vigotszkij a gyer-
mek beszédfejlődését a szocializálódás és a vele ellentétes 
irányú, de párhuzamosan zajló individualizálódás tenden-
ciáinak figyelembevételével kísérelvén meg nyomon követni, 
eljut a „szocializált külső beszéd" és az „individuális belső 
beszéd" teljes funkcionális és strukturális szétválasztásá-
hoz.16 A nyelvet nem a közlés eszközének, hanem a tudat 
létezési formájának tekintő Kosztolányi17 ugyancsak a húszas 
években kísérli meg elvi felismerését regényírói gyakorlatá-
ban is érvényesíteni. A Pacsirta cselekményének döntő ese-
ményei a főszereplők, elsősorban az apa belső monológjának 
ábrázolása révén bontakoztak ki, de a külső történésekben 
különben gazdag Aranysárkányban is a főhős belső beszédje 
került a konfliktus lezajlása után az ábrázolás előterébe, és 

16 Vigotszkij szerint a belső beszéd, lévén nem közlésre szánt 
beszéd, kommunikációra alkalmatlan. Strukturális sajátosságai közé 
tartozik az értelem fölénye a jelentéssel szemben, az állítmányi jelleg, 
a fázis oldal redukciója, a beszéd idiomatikus jellege. Gondolkodás és 
beszéd. Akadémiai, Bp. 1971. 365., 377—385. 

17 Szegedy-Maszák Mihály szerint Kosztolányi már a húszas évek-
ben közeledett nyelv és gondolkodás azonosításához, a nyelvet nem 
a közlés eszközének, hanem a tudat létezési formájának tekintette. 
I. m. 104. Én az írónak egy későbbi megnyilatkozását idézem: 
„Azok, akik a nyelvet pusztán gyakorlati eszköznek tekintik, mely-
nek célja az, hogy környezetünkkel megértessük magunkat, végzetes 
tévedésben leiedzenek. Kívülről szemlélnek egy működést, mely 
belső. Egyszerűnek tartanak olyasmit, mely bonyolult és szövevé-
nyes . . . megállapítják, hogy a nyelv a közlés szerszáma és g é p e - : . ^ 
De nem számolt valamivel. Azzal, hogy élő szervezeten észle)<e eze-
ket a je lenségeket . . . A nyelv az ember vallomása." A lélekjbffszéde. ' \ 
Gép és csoda. PH 1933. április 30. In: Nyelv és lélek. Szépirodalmi, 
Bp. 1971. 2 1 5 - 2 1 6 . S = 
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a tragikus végkifejlet e belső monológ közvetítésével vilá-
gosodott meg. Az Édes Annában a végső tettet Kosztolányi 
valójában kétfelől — az áldozat és az elkövető oldaláról is — 
motiválja, de a csak a hagyományos jelrendszerek befogadá-
sára felkészült olvasók mindössze az elsőt tudják érzékelni. 
Igaz, hogy a gyilkosságot kizárólag erről az oldaláról nézve 
is kielégítően megokoltnak tartják.18 A másik motivációsort 
— a Kosztolányit önkényességgel vádolókhoz hasonlóan — 
azért nem képesek észrevenni, mert a főszereplő „néma": 
képtelen a valósághoz és az önmagához való intellektuális 
viszonyra, képtelen a reflexióra. 

A gyilkosság megokolása az elkövető felől kizárólag annak 
belső beszédjére épül, de mivel a hős „néma", ez a beszéd 
nem beszédszerű, azaz nem a hős gondolatait közli a szavak 
nyelvén, hanem indulatainak születését mutatja be a szava-
kat egyenértékű módon helyettesítő gesztusok, pantomi-
mikus jelzések és a tágabb értelemben vett testi-fiziológiai el-
változások segítségével. A továbbiakban annak az írói bra-
vúrnak a bemutatására teszek kísérletet, amely ebből a pasz-
szív és „néma" szereplőből a csodával határos módon cse-
lekvő hőst varázsol, és a beletörődéstől a lázadásig vezető 
pszichikai folyamatot a hősben egy sajátos jelrendszer hasz-
nálatával ábrázolja. 

A testi „elszólások" informatív értéke 

A szakirodalomban találkozunk olyan véleménnyel is, 
amely szerint a gyilkosság bekövetkezése nem lélektani rej-
tély, pszichológiai oknyomozással már csak azért is megfejt-
hetetlen, mert a hősnek az eseményekre nem pszichikai, csak 
vegetatív testi reakciói vannak (pirulás, sápadás, émelygés, 
remegés stb.), ennélfogva a müvet — a korábbi Kosztolányi-
regényekkel ellentétben — nem annyira pszichológiai, mint 

18 Bóka László: i. m., illetve Kőszeg Ferenc: i. m. 529. 
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inkább „fiziológiai regénynek" lehetne nevezni.19 Az előző 
fejezetben utaltam rá, hogy a sokak által váratlannak és rej-
télyesnek minősített végső tett motivációját a szüzsé tartal-
mazza, de a poétikai jelzések általában és túlnyomórészt 
nem a megszokott — tehát nem nyelvi — úton történnek. 
Ez annyit jelent, hogy a hős személyiségstruktúrájában bekö-
vetkező átalakulás a hős sorsában törést kiváltó események 
szempontjából megalapozott, még ha egyedül az elbeszélő 
beszédszerű információit figyelembe véve nyomon követhe-
tetlen is. Ez a sokoldalúan determinált személyiség biológiai 
meghatározottságából - intellektuális korlátozottságából — 
adódik, amely viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy a vál-
lára nehezedő, egyre nehezebben viselhető terhek a külső 
szemlélő számára mintegy láthatatlanul halmozódhassanak, 
s a szótlan engedelmesség beletörődésnek tűnjék. Míg a gyil-
kosság Anna szempontjából nemcsak várható, de az egyetlen 
racionális válasz erre a mértéktelen túlterhelésre, a külső 
megfigyelőben valóban a váratlanság és az irracionalitás be-
nyomását keltheti. E kettős hatás elérése céljából az író 
oppozíciós elvet érvényesít a személyiségábrázolásban. A lát-
szólag némán tűrő, alázatos hős gépies viselkedésének ellent-
mondanak azok a hirtelen testmozgások — arcszín-, test-
helyzet- és tekintetváltozások —, amelyeken keresztül a 
már-már automatikus gépezetként működő lény „fogyaté-
kosságai", „hibái", azaz emberi vonásai — pszichikai és 
fizikai állhatatosságának végső határai — nyilatkoznak meg. 

Hogy a Vizy-ház első alkalommal milyen reakciókat vál-
tott ki Annából, arról már volt szó. Az ott felsorolt fiziológiai 
változások — tágabb értelemben vett gesztusok — a cselek-
mény során egyre nagyobb gyakorisággal térnek vissza, 
bővülnek, s mivel az őket kiváltó feltételek nemhogy enyhül-
nének, hanem inkább egyre szorongatóbbá és reménytele-
nebbé válnak, ezek nemcsak ismétlődnek, hanem állandó-
sulnak, s a személyiségben bekövetkező transzformáció mor-

19 Kőszeg: i. m. 527. 
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fogenezisének első és legfontosabb szimptómái lesznek. 
Ezek a jelzések tehát nem az alakról adott leírás plaszticitását 
szolgálják, hanem ellenkezőleg, azt hivatottak cáfolni. Míg 
a külső jellemzés Annát egyre tökéletesebben működő gép-
ként mutatja be, az ismétlődő és szaporodó testi „elszólá-
sok" ellentmondanak ennek a leírásnak, és a lélek szféráiban 
zajló láthatatlan folyamatokról nyújtanak olyan információt, 
amely az elbeszélői tevékenység számára ábrázolhatatlan. 
Ezek a felfeltörő, visszafojthatatlan gesztusok mint önvé-
delmi reakciók a hős pszichológiai tűrőképességének leg-
végső határait jelzik. 

Az első szignálokra már Anna színrelépésekor sor került. A 
menekülési ösztön felhívását mégsem követi komoly mene-
külési kísérlet, a kellemetlen ingerekre a hős bezárkózással 
válaszol. A külső és belső szabadság diszharmóniáját Anna 
egyfelől a munkába, másfelől a magányba meneküléssel pró-
bálja oldani. A munkavégzés egyfajta narkotikumot jelent 
számára, a magány pedig az önvédelem járható útjának 
tűnik, ameddig a külvilággal személyes kontaktusba nem 
kerül. A Jancsival való kapcsolat valóban döntő, hiszen 
védelmi pozícióját ebben adja fel, és ettől kezdve számára és 
körülötte minden megváltozik. A pszichikus zavar tünetei 
is ekkor mutatkoznak rajta először. Hallucinációi és víziói 
első ízben még csak a Jancsitól kapott tablettától vannak, 
de felgyógyulását követően egyre furcsábban viselkedik: 
énekel munka közben, amit korábban sohasem tett, lefekvés 
előtt „karjait lóbálva" ide-oda járkált a lakásban, ki a 
folyosóra, „onnan vissza, benyitott a szobába, szalonba", 
mint aki valamit keres, de „nem tudta, hogy mit keres, azt 
se tudta, hogy mi van vele". A munkától most érez először 
fáradtságot, sőt, nemcsak fáradtságot, „hanem valami részeg 
kimerültséget". „Megfásult, elzsibbadt benne valami", s az 
azelőtt örökké tevékeny lány „bódultan, üres kézzel" álldo-
gál, ha rászólnak, összerezzen. Még a külseje is megválto-
zik: „megcsúnyuit. Hullott a haja. Egyre több gubanc ma-
radt a vasfésűben. Nem szeretett emberek előtt mutatkozni." 
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Ebben a helyzetben bukkan fel Báthory úr — az egyetlen 
reálisnak látszó menekülési esély Anna számára. Annának e 
döntésszituációban megnyilvánuló döntésképtelensége, be-
folyásolhatósága lehet az a tényező, ami „némasága" mel-
lett az együgyűség látszatába keveri őt. Anna a saját sorsá-
ról, arról, hogy férjhez menjen-e vagy sem, mindig aszerint 
határoz, hogy alkalmi beszélgetőpartnere milyen tanácsot 
ad neki. Ezért is beszéli le olyan könnyűszerrel, semmiféle 
erőszakot sem alkalmazva Báthory úrról Vizyné. Hogy 
együgyűség-e ez részéről vagy inkább arról van szó, hogy 
a kéményseprő mester mégsem igazi alternatíva számára? 
Inkább az utóbbi, hiszen érzelmek nem szólnak e házasság 
mellett, és amit Vizyné mond — „ingyen cseléd" lenne ott 
is — tulajdonképpen igaz. A férjhez menés nem Anna sorsán, 
csak társadalmi presztízsén változtatna, de ez Annát nem 
érdekli : az ő személyes boldogságához vajmi kevés köze van 
annak, hogy feleségnek vagy cselédnek nevezik. 

A menekülés útja ezzel bezárult előtte, és átalakulása is 
befejeződött: „érdekességéből napról napra vesztett. Any-
nyira belesimult a ház rendjébe, hogy eltűnt, észre sem vet-
ték, nem is beszéltek róla sehol. Mint a legtöbb cseléd, ő is 
utánozni kezdte asszonyát." 

Ezután nemcsak a ház és a környék, de még az elbeszélő 
érdeklődése is elfordul Annától, Jancsi szálán folytatja to-
vább a történetmondást, amely szál utóbb teljességgel epizo-
disztikusnak bizonyul: nincs semmi kapcsolata a későbbi 
eseményekkel, de arra alkalmas, hogy az olvasó figyelmét is 
elterelje Annáról. Szinte elhiteti velünk Anna beletörődését 
sorsába: körülötte már semmi érdekes nem történhet, hiszen 
olyan lett valóban, amilyennek gazdái kívánták, hogy legyen. 

Annát ezután már csak a gyilkosság előestéjén, a Vizy 
államtitkári kinevezése alkalmából rendezett fogadáson lát-
juk viszont, érdektelen mellékszereplőként, szégyellnivaló 
„hamupipőként" a háttérben. Örökös pepita ruhájában és 
klaffogó cipőjében a vendégek előtt sem mutatkozhat, a 
konyhába, a tűzhely mellé száműzve hallgatja azokat a híre-
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ket, amelyeket a szobalánynak öltözött kölcsöncselédek 
hordanak ki a szalonból a tálcákkal együtt. Megtudja, hogy 
odabent Jancsi a szép Moviszternének udvarol, majd a saját 
szemével is látja a szalonból a fürdőszobáig táncoló úrfit, 
amint „magához szorította párját, belecsókolt a nyakába". 
Ekkor a doktorné búgó kacagása hallatszott. 

A korábbi pszichikus zavarra utaló tünetek hirtelen ismét 
jelentkeznek: 
„Anna, aki az előszobában ácsorgott a tűzhely lángjától piros füllel, 
meghallotta ezt. Odatekintett. Vissza akart futni a konyhába, de 
nekiment a falnak. A lámpák valami kancsal fénnyel föllobogtak." 

A gyilkosságot megelőző percekben megsűrűsödnek a za-
varra utaló jelzések. A céltalan motozás, ide-odabotorkálás, 
ki-beszaladgálás, mohó ételhabzsolás után még egy utolsó, 
de bizonytalan és irreális menekülési kísérlet következik: 
„ A z előszoba ajtajára borult, mintha ki akarna innen menni vala-
hová. De mást gondolt, hangosan a fürdőszobába futott, onnan a 
sárga tapétaajtón a hálóba." 

A zavart lelkiállapotot ezúttal is Jancsi személye váltja ki, 
akárcsak a korábban elemzetteket. Az első gyanús jelek no-
vemberben mutatkoztak, a gyilkosság áprilisban történt. Az 
időbeli széthúzást Anna háttérbe szorításával és a Jancsira 
való kitérővel valósította meg az elbeszélés, amely kétségkí-
vül a belenyugvás, a rend, a lelki konszolidáció látszatát 
akarta kelteni, és ezért nem foglalkozott a közbeeső öt 
hónap alatt Annával. Az ezen időszakban jelentkező tüne-
teket utólag, már csak a tárgyalás alatti tanúvallomásokból 
rekonstruálja. Ezekből derül ki, hogy Anna a benne hal-
mozódó feszültséget mindvégig jelezte a maga módján, csak 
ekkor — a gyilkosság előtt — még senki nem tulajdonított 
ezeknek jelentőséget: céltalan őgyelgése Jancsi régi lakhelye 
előtt, riadt futása, sikongó menekülése, reszketése akkor 
még az egyébként kifogástalanul működő gépezet jelenték-
telen hibáinak tűntek. 

* 
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Míg a szakirodalom általában csak Vizyné felől magya-
rázza meg a gyilkosság szükségszerűségét, itt arra tettem 
kísérletet, hogy Anna felől nézve rekonstruáljam a kizárólag 
gesztusokból és vegetatív testi jelzésekből álló motivációsort. 
Ezek a jelzések mint belső közvetítések közvetlenül ábrázol-
ják a külső impulzusoktól a tettig vezető átmenetet, más-
részt, a hős gondolatainak és indulatainak beszéd előtti stá-
diumát tükrözvén, a belső beszéd funkcióját töltik be a 
szerkezetben. De mivel a hős „öntudatlansága" következ-
tében ezek a gondolatok és indulatok a szó szintű tudatosu-
lásig nem jutnak el, a gesztusokon és az egyéb nyelvi vagy 
nem nyelvi jeleken alapuló ábrázolásmód — mint láttuk — 
vagy a motiválatlanság vádját vagy az ellentmondásos értel-
mezések sokaságát hívta létre. 

Kosztolányi ábrázolásmódja azért rendhagyó, mert a 
középpontban álló hős textusa preverbális. A prózai művek 
általában a külső és belső beszéd közti átmenetet teszik a 
megismerés tárgyává, mert pszichikailag vagy intellektuálisan 
ebben ragadható meg az a folyamat, amely a külső ese-
ménysor által kiváltott impulzusoktól a felismerésig és az 
azt követő cselekvésig vezet. Anna esetében a hagyományos 
ábrázolásmód azért nem járható út, mert az ő gondolkodás-
és beszédfejlődésében nem ment végbe a differenciálódás a 
„belső" és a „külső beszéd" között. Ami őt sokszor az ér-
telmi fogyatékosság gyanújába keveri, valójában nem más, 
mint gondolkodás- és beszédfejlődésének megrekedése egy 
viszonylag korai, gyermeki fokon. Külső, dialogikus be-
szédre nem vált képessé, ennélfogva individuális tapaszta-
latait nem tudja közölni. Az a dialogikus beszéd, amit 
Vigotszkij terminológiájával „külső beszédnek", köznapi 
szóhasználattal pedig tulajdonképpeni beszédnek nevezünk, 
nála teljesen hiányzik. Annára szinte kizárólag ez az egocent-
rikus belső beszéd jellemző,20 ezt használja kommunikatív 
célzattal is, holott kommunikációra ez teljesen alkalmatlan. 

20 Vö. 16. jegyzet 
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Amikor például Jancsival közölni szeretné terhességét, 
makogásából a férfi egyetlen szót ért: „szégyen". S amikor 
a nyomozók faggatják tettének okáról, szintén csak egyetlen 
szót tud kinyögni : „én". De a cselekmény egésze során sem 
tudja egyetlen személlyel sem megértetni magát. Elszige-
teltségének ez a közlésképtelenség is okozója lehet. Beszédje 
mélyen összefügg ontológiai státusával: nincsenek reflexiói, 
csak reflexei vannak, indulata sem szóban, hanem tettben 
robban. Anna gyilkossága ebből a szempontból nézve nem 
is más, mint rejtőzködő szavának, titkos jelbeszédének kül-
sővé tétele, „szocializálása", amelynek révén valóban sikerül 
kommunikatív kapcsolatba lépnie a külvilággal. Anna saját 
individuális tapasztalatainak értelmét nem a szavak, hanem 
közvetlenül a cselekvés nyelvére fordítja le. 

A tett konzekvenciái a regény világában 

Anna gyilkossága tehát, ha előre teljes bizonyossággal nem 
látható is, a külső ingerekre adott válaszreakcióiból sejthető, 
és az elkövetés után szinte természetes, magyarázat nélkül 
is azonnal érthető, sőt, egy verbális magyarázat tulajdon-
képpen lehetetlen volna.21 Erre céloz a bíró, amikor rezig-
náltán lemond az ok felderítéséről : 
У 

„Az elnök sejtette, hogy itt lehet valami, egy titok, melyet közülük 
senki sem tud, talán maga a vádlott sem . . . Tudta, hogy egy tettet 
nem lehet megmagyarázni se egy okkal, se többel, hanem minden 
tett mögött ott az egész ember, a teljes életével, melyet az igazság-
szolgáltatás nem fejthet föl ." 

A bíró — a mentőtanúként fellépő Moviszterhez hasonlóan 
— nem rendelkezik Anna élettapasztalatainak összességével, 
csak a „produktumot" ismeri. Szkepszise nemcsak az írónak 
a megismerésre vonatkozó szkepsziséből fakad, hanem egy 
alapvetően igaz felismerésből: egy eleven személyiség nem 

21 Vö. Bálint György esszéje, i. m. 
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értékelhető pusztán a tettén keresztül, csakis teljes élete — 
individuális tevékenységének egésze — által. 

Anna szerencsétlen és szánalomra méltó áldozatból végül 
is gyilkossága révén magasodik tragikus hőssé. Az ő tra-
gikuma egyértelműen tettvállalásában ragadható meg, mi-
ként az írói attitűd is e tragikus mozzanat fényében rajzoló-
dik ki. Az Edes Anna tanulsága egyetemesebb, ugyanakkor 
keményebb is, mint a könnyes-szentimentális cselédtörté-
neteké: a tökéletesen védtelen és kiszolgáltatott, egyéni élet-
idejétől is megfosztott ember utolsó lehetősége nem a sztoiciz-
mus - mint a korábbi Kosztolányi-hősök vélték —, hanem 
a harc, mert még a legkilátástalanabb harc is a tragikum 
élményével ajándékozhatja meg a küzdelemre a győzelem 
esélye nélkül is vállalkozót. 

Anna személyiségének pátoszát éppen öntudatlan lázadása 
teremti meg. Ösztönösen tiltakozik személyisége feladása 
ellen, s a cselekmény során fellépő félelmi effektusai, amelyek 
reménytelen sorsa miatti kétségbeeséséből fakadnak, egy-
fajta önvédelmi funkciót töltenek be. Hallucinációi és víziói 
a személyiségét fenyegető veszély pszichikus következmé-
nyei. Anna érzi, hogy „ellene megy ki a játék", és védekezni 
próbál. Az ő számára a védekezés az önmegvalósítás egyetlen 
módja. A bezárkózás mint taktika egészen addig beválik, 
míg a Jancsival való kapcsolat rést nem üt rajta. Mégsem 
Jancsi az ellenség, ő csak — mint boldogságának és gyöt-
relmeinek okozója - megtapasztaltatja vele azt a távolsá-
got, ami az ő világa és gazdái világa között van. 

A gyilkosság Anna számára végső soron önmegőrző tett: 
ha megtorlás is, nem szociális bosszú, nem a kizsákmányolt 
és elnyomott véres leszámolása kizsákmányolójával és el-
nyomójával. Annából az emberi értékek, az értelmes élet, a 
boldogság utáni elfojtott vágy tör fel, és megnyomorított 
életéért, kilátástalan sorsáért vesz elégtételt azon, aki sze-
rencsétlenségét érzése szerint előidézte. Anna természetesen 
nem láthat távolabb, és nem ismerheti fel azokat a társa-
dalmi törvényeket, amelyek az úr—cseléd-viszonyt lehe-
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tővé tették. Ezért Vizy meggyilkolását nem lehet bosszúja 
részeként tekinteni és ugyanazokkal a motívumokkal ma-
gyarázni, mint Vizyné megölését, hiszen Anna nem érzékeli, 
hogy a helyzetét előidéző történelmi valóságot éppen Vizy 
testesítené meg.22 Az ő megölése véletlen, ugyanolyan jel-
legű, mint a Bűn és bűnhődésben Raszkolnyikov részéről az 
uzsorásasszony húgának meggyilkolása. 

Kosztolányi mégsem a gyilkossággal zárja a regényt. A 
gyilkosság és a tárgyalás közt eltelő mintegy fél évnyi idő-
szak eseményeit sűrítve, majd a tárgyalást részletezőbben 
elbeszélve még egy epilogikus zárást is illeszt a történethez, 
amelyben arra figyelmeztet, hogy nem állt szándékában Anna 
tettének és sorsának tanulságát a szűkebb, regénybeli kör-
nyezettel, a krisztinabeli polgárokkal megértetni. Nem is 
tehette volna, hiszen e réteg számára a történetnek egy-
szerűen nincs tanulsága, vagy ha van, semmi esetre sem 
ugyanaz, amit akár az író, akár az olvasó levont. Szó nincs 
itt tragédiai katarzisról, ismét egyedül a nyárspolgár marad 
diadalmasan a porondon, akit ebben a regényben Drumá-
nak hívnak, s aki nemcsak Anna, hanem megalkotója, Kosz-
tolányi fölött is törvényt ül. Annának pedig még az emléke 
is elmerül a feledés süllyesztőjében : 

„Egy asszony állt meg egyszer az Attila utcai ház előtt, s így szólt 
az urához: 

— Itt lakott. Nem emlékszel rá? Olyan magas leány volt, erős, 
fekete szemű, nagy kezekkel. 

— Csúnya volt — mondta a férfi. 
— Elég szép volt — szólt az asszony. — Szép volt. Amikor a 

románok itt táboroztak, egy román katona volt a szeretője. 
így homályosodott el az emléke. Most már senki se tudta róla, 

hogy kicsoda volt. Egészen elfelejtették. 
És ha nem élt volna a mária-nosztrai női fegyintézetben, hanem 

ott pihent volna valahol a Dunántúl balatonfőkajári temető akácai 
alatt, akkor se semmisülhetett volna meg jobban." 

" Kőszeg Ferenc: i. m. 535. 
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Az Édes Anna műfaja nem véletlenül regény s nem tragé-
dia, mert a hétköznapi életet életet ábrázoló regény, miként 
maga ez a hétköznapi élet is, az emberi lélekkel ellentétben, 
nem kedveli a nagy megrendüléseket, mert nem hisz e meg-
rendülések megtisztító erejében. 

Történelemszemlélet 

Noha 1919, a háború, a forradalmak, a terror és a kon-
szolidáció eseményei Kosztolányi valamennyi regényébe bele-
játszanak, közvetlen háttérként csak a Nero és az Édes Anna 
világában jelennek meg. A Apróéban csak áttételesen, az 
ókori történelem közismert viszonyainak és figuráinak álar-
cában, az Édes Anna, az író egyetlen budapesti regénye23azon-
ban 1919 tragédiáját első látásra közvetlenül, minden áttétel 
nélkül, mint a kortárs és szemtanú tapasztalatát dolgozza fel. 
A benne érvényesülő történelemszemlélet mégis több közös 
vonást mutat a Neróé\al. Ott bebizonyosodott, hogy a tör-
ténelmi személyiség — önnön hitével ellentétben — nem 
mozgatója, csupán objektuma a történelmi folyamatnak ne-
vezett mechanizmusnak. Történelem és egyén viszonya az 
Édes Annában más oldalról — a kisember perspektívájából 
— és látensen, de hasonló tanulsággal fogalmazódik újra. 

Annak, hogy Kosztolányi a regényműfaj tiszta megjelené-
sei után ismét a példázat egyszer már kipróbált s akkor egy 
időre elejtett műfajához fordul, mindenekelőtt személyes 
okai vannak. Az 1919-es év politikai és történelmi esemé-
nyekkel túlzsúfolt időszakában játszott szerepének utólagos 
igazolására sikertelen kísérleteket tett publicisztikájában, s 
ebből a szempontból a Neró\al sem érte el célját. Pedig a 
Néróban a politika sűrűjébe csöppent apolitikus hajlamú 

53 Németh G. Béla : Budapest az irodalomban című tanulmányában 
Kosztolányi Édes Annáját tartja a fővárosi polgári-hivatalnoki világ 
legmélyebb, legművészibb ábrázolásának. Lásd Küllő és kerék, 438. 
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értelmiségi morális és intellektuális dilemmáira Seneca, 
Lucanus és Britannicus alakjaiban az adott szituáción túl-
mutató, egyetemes érvényűnek szánt válaszok után kutatott. 
Az első két hős által képviselt magatartás utóbb, a sorszáru-
lás objektív logikájának fényében totális kudarcnak bizo-
nyult, a harmadikról pedig kiderült, hogy nem reális alter-
natíva. S hogy a Néróban a történelmi párhuzam az ókori 
Rómával mégsem vált üres allegóriává, éppen a filozófiailag 
mélyen átgondolt, a konkrét történelmi viszonyokon túlmu-
tató, a szembesítésekből és az egymáshoz való viszonyítások-
ból kibontakozó magatartásmodellek létszerű, azaz epikus 
téridőben történő ábrázolásának köszönhető. 

Az Édes Annában a Tanácsköztársaság bukásától a kon-
szolidációig eltelt időszak valamennyi lényeges külső ese-
ménye helyet kap a cselekményben, mégpedig úgy, hogy 
valamennyi történelmi fordulat valamilyen — többnyire 
időbeli érintkezésen alapuló — összefüggésbe hozható a pri-
vát történést ábrázoló szüzsé fordulópontjaival. A regény első 
lapján Kun Béla legendás elrepüléséről és közvetve a kom-
mün bukásáról értesülünk. A következő fejezetben a cselek-
ményben főszerepet játszó házaspárnak majdnem egy idő-
ben jut tudomására ez a fordulat és egy titokzatos cseléd-
lány léte. A feleség tudatában ez utóbbi információ elnyom 
minden egyebet, az ország, a nemzet életében bármely fontos 
történés mellékessé, érdektelenné jelentéktelenül. S miként 
az egyik, főszerepet játszó alak tudatában, úgy az e tudatba 
helyezkedő elbeszélői ábrázolásban is eltörpül minden ese-
mény a cselédlány alakuló és egyre bővülő mítoszához ké-
pest. A román bevonulást időben néhány nappal követi 
Anna bevonulása a Vizy-házba, s a két esemény közül a 
Krisztinában az utóbbi az igazi szenzáció, eltereli mind a 
szereplők, mind az olvasó figyelmét ama másikról. A lassú 
konszolidációval egy időben megy végbe Anna fokozatos 
beilleszkedése az új környezetbe. A románok kivonulását és 
a Fővezér bevonulását közvetlenül követi a kéményseprő-
epizód, amely a krisztinabeli polgárok, kiváltképp Yizyék 
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életét ismét sokkal jobban felkavarja, mint a látványos kül-
sőségek közepette végbemenő történelmi esemény. 

Kosztolányi mintha szándékosan szerkesztené úgy a cse-
lekményt, hogy egy-egy nagy horderejű történelmi-politikai 
esemény mellé az egyén életében sorsdöntő, teljesen magán-
jellegű történés sorakozzék, s ezáltal a történelmi események 
jelentősége a mindennapi életben megsemmisüljön. A pár-
huzamos szerkesztéssel ugyanis kétséget sem hagy afelől, 
hogy az egyén számára melyik a fontosabb. A külső, tör-
ténelmi változásokat teljesen megfosztják súlyúktól az egzisz-
tenciális fordulatok, és az előbbiek nemhogy a szereplők éle-
tét nem befolyásolják, de gyakran még a tudatukig sem 
hatolnak el. Vizyné és Anna számára például teljesen kö-
zömbös, mi van az adott pillanatban odakint a világban, 
kettejük viszonyán sem a forradalom és ellenforradalom, 
sem a megszállás és „felszabadulás" egymást követő ese-
ményei nem változtatnak. Ez a szerkesztésmód végső soron 
a történelmi és politikai események jelentőségének ironikus 
„lefokozását" szolgálja: a történelem innen nézve nem más, 
mint a hatalom birtokosai között folyó önző és kicsinyes 
játékok szintén kisszerű végterméke, hiszen dönthet nem-
zetek sorsáról, országhatárokról, a krisztinabeli polgárok 
életére alig van befolyással, a kisember közömbösebb iránta, 
mint a maga hétköznapi életében előforduló bármilyen apró-
cseprő jelenség iránt. A történelemnek nincs hatalma az 
egyén fölött, mint ahogy az egyén akarata sincs hatással a 
történelem menetére. Akár nagyformátumú történelmi sze-
mélyiség, akár kisember az egyén, a döntés és változtatás 
lehetőségével nem rendelkezik. 

A moviszteri példa értéke 

Az Édes Annában tehát szintén a példázat műfajának segít-
ségével sikerült az írónak az alapkonfliktust a politikai szfé-
rából az erkölcsibe átemelnie. Anna és Vizyné kapcsolata 
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ugyanis a regény tanúsága szerint morális és nem szociális 
probléma. Kiszolgáltatottság mindig volt és mindig lesz, 
amíg az ember közösségben él, s abban él, mert másban 
nem élhet, ezért tudomásul kell venni, hogy a közösség 
szerkezete a demokrácia bármely fokán hierarchikus. Az 
alá- és fölérendeltség olyan alapvető viszony, amely füg-
getlen a társadalmi formációtól, épp ezért a belőle származó 
feszültségek erkölcsi és nem politikai természetűek. Az úr — 
cseléd-viszony, persze, meghatározott korhoz és társadalmi 
rendszerhez való kötöttségével ezen alá-fölérendeltségnek 
olyan kiélezett formáját képviseli, amelyhez hasonló talán 
csak a rabszolgaság intézménye volt. 

Ahhoz azonban, hogy ez a konfliktus olyan formában 
robbanjon, amilyenben itt, a társadalmi meghatározottsá-
gok kevésnek bizonyultak, az író biológiai meghatározott-
ságokat is segítségül hívott. Nemcsak az öntudatlanságig 
műveletlen Annára vonatkozik ez, hanem a hisztériás Vizy-
nére is, aki patologikus szemmélyiség. Az б „összehozásukra" 
feltétlenül szükség volt a konfliktus ilyen formában tör-
ténő kirobbantásához, mi több, az a körülmény, hogy a 
konfliktus éppen ilyen — s nem akármilyen átlagos tulaj-
donságokkal rendelkező — cselédtartó és cseléd között rob-
ban ki, azt bizonyítja, hogy az író az előre megtalált törté-
nethez keresett alkalmas szereplőket, s a siker érdekében az 
általa elutasított vagy legalábbis sohasem alkalmazott natu-
ralista-pozitivista ábrázolási eszközök egyikéhez nyúlt. Az 
Édes Anna olyan erkölcsfilozófiai parabola, amely egy mes-
terségesen kialakított modellszituációban egy morális tétel 
érvényességét bizonyítja, oly módon azonban, hogy egy pil-
lanatra sem szakad el a művet létrehívó konkrét magyar 
történelmi valóságtól, s a szereplők nemcsak az ontológiai 
státusuk által diktált követelményeknek, hanem a szituáció 
kívánalmainak s a társadalom velük szemben támasztott el-
várásainak is megfelelnek. Az Édes Anna tehát olyan példá-
zat, amely a sorsregény műfaji jegyeit is magába integrálja, 
hiszen Anna gyilkossága nemcsak egy erkölcsfilozófiai tételt 
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bizonyít, hanem — hitelesen tárva fel a regényben ábrázolt 
valóság törvényeit — paradox módon az élet igazságát erő-
síti. 

Hogy Anna és Vizyné találkozása baljós következmények-
kel jár majd, azt az érintetteken kívül még valaki megsejti. 
Láttuk, hogy a két főszereplőben kezdettől működik vala-
miféle előérzet, amely hol gyengül, hol fölerősödik, de 
Annában bizonyosan mindvégig jelen van. Ő már a találko-
zás első pillanatában érzi, hogy ezen a helyen nem bírja ki, 
de nem hallgat menekülést sugalló ösztöneire. Vizyné is érzi 
az idegenséget, élesebben, határozottabban, mint Anna 
bármely elődjével szemben, de előérzete később cserben 
hagyja őt. 

Moviszter doktor is sejti, hogy ez az úr—cseléd-viszony 
Anna és Vizyné között rendellenes, és meglepetést tartogat-
hat mindnyájuk számára. Az öreg és halálos beteg orvos úgy 
is mint szomszéd, úgy is mint Vizyék baráti körének tagja, 
szemtanúja e kapcsolat alakulásának. S nem csupán tétlen 
szemtanú, ha alkalma nyílik rá, lelkiismerete parancsára 
megpróbál beleavatkozni e viszonyba és jobb belátásra bírni 
Vizyéket — hiába. Már a piskótakínálást követő ideológiai 
vitában is teljesen elszigetelődik, s nemhogy elfogadtatni, 
megértetni sem tudja álláspontját Vizyékkel vagy az ő cse-
lédtartói gyakorlatukat ideológiai érvekkel is alátámasztó 
Tatárral és Drumával. Vizynét egy orvosi vizitje alkalmával 
is próbálja „megtéríteni", s ekkor, még jóval a tragikus 
végkifejlet előtt, szinte már arra ráérezve, figyelmezteti: 

„Higgye el: nem is olyan jó az a nagyon jó cseléd. Legyen olyan, 
mint a többi: jó is meg rossz is." 

Moviszter maga is „cselédtartó", ugyanabba a társa-
dalmi rétegbe tartozik, mint Drumáék, Tatárék vagy Vizyék, 
de abban különbözik tőlük, hogy megpróbálja átérezni a 
másik fél helyzetét is : „Az ő helyzetük sem rózsás" — érvel 
Vizynének. 
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„Annyit fáradnak, vesződnek, s a munkájuk olyan, hogy abban még 
örömük se telhet, mert mihelyt készen van, már elmúlik, nyomban 
fölfalják mások, bepiszkítjuk és elrontjuk mi — kérem — mi. Hát 
hadd legyen legalább az a kárpótlásuk, hogy kicsit rosszak is lehet-
nek. Meg kell ezt érteni." 

Vizyné reakciója e meggyőzési kísérletre jellemzően azé az 
emberé, aki még sohasem gondolkodott a másik fejével : 

„Hiszen értem . . . Csak egyet nem értek. Mondja, kedves doktor úr, 
mért olyan disznók?" 

Moviszternek a tárgyaláson elhangzó tanúvallomása sem 
vált ki nagyobb megértést a hallgatóságból, mint baráti 
körben hangoztatott nézetei. Moviszter egyedül van, a köz-
véleményt vele szemben Druma és a hozzá hasonlók képvi-
selik. 

Tatár és Moviszter korábbi, a cselédek piskótaevéséből 
kiinduló történelmi vitájában két álláspont csap össze, 
amelyek közül Tatáré megegyezik az akkor hatalmon levő 
réteg félhivatalos ideológiájával, míg Moviszteré annyira 
távol áll ettől, hogy hirdetőjét a kommunizmus látszatába 
keveri. Vitapartnerei félig tréfából, félig komolyan „vörös-
nek", „öreg bolseviknek" nevezik őt, pedig az, amit az 
orvos hirdet, gyökeres ellentéte a kommunisták forradalmi 
ideológiájának. Moviszter az emberi együttélés alapelvévé 
az irgalmat tenné, mert meggyőződése szerint ez az egyetlen 
erő, amely az eleve és szükségszerűen fennálló egyenlőtlen-
ségeket és különbözőségeket elviselhetővé enyhítené. Az 
irgalom törvénye azonos Krisztus országának törvényével, 
de hiba volna ezt az országot lehozni a földre. A kommunis-
ták Moviszter szerint elkövették ezt a tévedést, és ezzel meg-
semmisítették magát az ideált. Az ideál pedig csak akkor 
maradhat életben, ha nem akarják megvalósítani, elegendő, 
ha azt az emberi lélek őrzi és hü marad hozzá. 

Moviszter tehát nemcsak a Tatár, Druma és Vizy által 
képviselt ideológiával áll szemben, de legalább olyan élesen 
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elítéli a földi boldogság professzionális tervezőit és az égi 
boldogság hazug hirdetőit. A Föld siralomvölgy, és az irga-
lom gyakorlásával enyhíthetünk ezen. Krisztus országának 
helye sem az ég, sem a föld, hanem egyedül az emberi lélek. 

Moviszter filozófiáját, csakúgy mint korábban Senecáét 
sokan azonosították az íróéval, látszólag indokoltan, hiszen 
valóban találunk szó szerinti egyezéseket Moviszter kijelen-
tései és Kosztolányi egyes publicisztikai megnyilatkozásai 
között.24 Mégis tévedés volna Moviszterben írói alteregót 
látni. Bár a regényben ábrázolt figurák közül az író szá-
mára kétségkívül б a legrokonszenvesebb, hozzá legközelebb 
álló eszmehordozó, Kosztolányi józanabb annál, hogy hőse 
fellegekben járó nézeteit a gyakorlatban próbálná igazolni. 
Seneca filozófiáját sorsával bírálta felül, amennyiben ez a 
filozófia a gyakorlatban csődöt mondott. Moviszter „filozó-
fiája" még annyi gyakorlati útmutatást, életben hasznosít-
ható irányelvet sem tartalmaz, mint Senecáé, és az író meg 
sem kísérli, hogy ezeket az eszméket főalakba költöztetve, 
annak életében próbálja ki. Moviszter elvei — Senecáéval 
ellentétben — semmiféle befolyással nincsenek sorsa alaku-
lására. Senecával összevetve Moviszter nem is sors, csak 
szólam, nem is hős, csak egy szerepkör betöltője, mint koráb-
ban Ijas és Barabás doktor volt. Ő is a részvét filozófusa, 
az ő regénybeli funkciója is az elkerülhetetlen szenvedések 
enyhítése volna. Csakhogy Moviszter tevékenysége már 
Ijaséval vagy Barabáséval összevetve is teljes kudarc. Elő-
deinek megadatik, hogy legalább átmenetileg, rövid időre 
enyhületet hozzanak egy-egy embernek, tényleges vigaszt 
nyújtsanak számukra. Movisztert semmi sem erősíti meg 
tevékenysége gyakorlásának értelmében. Annával nem sike-
rülhet kontaktust teremtenie, a Vizy-félékkel pedig nem 
értetheti meg magát soha. Elvei hirdetéséhez elődeivel el-
lentétben kifejezett hősiességre van szüksége, de még hősies-

24 Kosztolányi Dezső: Önmagamról. Első megjelenés: Nyugat, 
1933. jan. 1. Lásd még: Egy ég alatt. Szépirodalmi, Bp. 1977. 588. 
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ségének sincs értelme. Moviszter a tárgyaláson Anna védel-
mében az üldöztetés, gyanússá, sőt, nevetségessé válás koc-
kázatát is vállalja — eredmény nélkül. Az a humánum, 
jószándék, lélek- és emberismeret, amit Moviszter a regény-
ben képvisel, a regényben ábrázolt világban teljesen hatás-
talan. Moviszter eleget tesz ugyan lelkiismerete felhívásának, 
de kiállásának értéke önmagában van, sem társadalmi haszna 
nincs, sem Annát nem sikerül megmentenie általa.25 

25 A kézirat 1984-ben készült, így csak az addig megjelent mun-
kákra lehettem tekintettel. Az azóta eltelt időszakban több Koszto-
lányira vonatkozó publikáció látott napvilágot, közülük jelen tárgy 
szempontjából Balassa Péter Édes Anna tanulmánya a legfontosabb, 
mely A rejtőző Kosztolányi címmel a Tankönyvkiadó által 1987-ben 
megjelentetett esszékötetben olvasható (Kosztolányi és a szegénység). 
A szerző a „szegénység" kultúrkritikai jelentéséből kiindulva meg-
győzően mutat rá arra, hogy a „szegénység, az artikulációs csökevé-
nyesség rögtön megteremti — szinte tehetetlenül — önnön szélsősé-
gét, a totális lázadás és anarchia pólusát, szörnyű igazságát", amikor 
azonban Anna és Vizyné, illetve Anna és Jancsi kapcsolatának 
szexuálpatológiaí vonatkozásait kísérli meg elemezni, inkább érde-
kes, mint meggyőző. Igen fontos megállapítást tesz a szerző Koszto-
lányi „nyelvmániájának" az Édes Annában bekövetkezett kríziséről, 
hiszen a verbális kommunikációra képtelen hős valóban egy brutá-
lisan radikális tetten keresztül lép kommunikatív kapcsolatba a vi-
lággal. D e aligha lehet ezt a „szegénység" törvényszerű reakciójá-
nak nevezni. 
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HARC A SZEREPPEL VALÓ AZONOSULÁSÉRT 
(SZEMPONTOK A PACSIRTA ÉRTELMEZÉSÉHEZ) 

Kosztolányi domináns életérzései a regény megírásának idő-
szakában; egy szóba jöhető irodalmi kapcsolódás: a Csehovból 

leszűrt létélmény 

Miféle belső mozgatórugók kényszere alatt született meg 
a Pacsirta, amelyben Németh G. Béla szerint „az átöröklött 
társadalmi-emberi hierarchiák és viselkedésnormák kiürese-
dését oly megrendítően mutatta be" Kosztolányi?1 

Kiindulásul Babits Kosztolányi-esszéjének ide vonatkozó 
részletét idézzük föl, mivel az egykorú pályatárs írásának 
van olyan tanulsága, amelyet a Pacsirtára alkalmazhatunk: 

„Egy nap elhozta hozzám Pacsirta című regényét, kéziratban. Most 
fedeztem fel benne a magyar próza napját. A regény A szegény kis-
gyermek helyszínét és levegőjét idézi vissza. De elhagyva mindent, 
ami a régi versekben olcsónak látszhatott. Puritán, szinte sivár igaz-
sággal . . . És Mégis költőien; ami a nyelv különös mágiáját mutatja. 
Nincs ebben a nyelvben semmi lírai! Csak a szokatlan pontosság és 
jóhangzás, a mondatok szabatossága s a szavak tisztasága — hiánya 
mindennek, ami henye, bősége mindennek, ami jellegzetes —, ezek 
árulják el a versen iskolázott írót. Aki tudvalevőleg a legjobb pró-
zaíró."2 

Babits a regény tárgyi környezetét visszakapcsolja Koszto-
lányi szabadkai környezetéhez, hiszen a gyermekdalok korai 
költészete az írót körülvevő bácskai világ átlényegített rajza, 

1 Németh G. Béla: Szerep és szembenézés. Kosztolányi Dezső 
emlékezete. Vigília 1985. 472. 

2 Babits Mihály : Kosztolányi. Az Esszék és tanulmányok című 
kötetben. Bp. 1978. 521-522 . 

3* 
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de kitétele a „sivár igazságról" mai szemmel már a regény 
egzisztenciális mélységeire utal: itt többre, másra kell gon-
dolnunk, az élet rejtettebb köreire, nehezen föltáruló réte-
gére. 

Az mindenesetre sokatmondó, hogy Kosztolányi azt az 
önéletrajzi világot teszi meg mindenféle szépségtapasz nélküli 
ábrázolás tárgyává, amelynek emlékéhez élete végéig kitar-
tóan ragaszkodott. Tudvalevő, hogy művészetében sok min-
den a bácskai szülőhely felöl van elgondolva; gyermekkorá-
nak, korai fiatalságának színteréig sokszor nyúlt vissza, a 
Pacsirta előtt is, a Pacsirta után is. Szabadka bőséges élmény-
nyel ajándékozta meg, s aligha maradhat kétség afelől, hogy 
ezeket szinte teljes egészében kiaknázta; de ami a lényegbe 
hatol, az az, hogy származási rétegének mozgásiránya, érzü-
lete nélkül nemcsakhogy fő műveit, hanem magát az embert 
sem értenénk meg. Származási rétege, neveltetése döntő mó-
don befolyásolta lelki alkatának kiformálódását, a lelki alkat 
pedig alapjában határozta meg benne az írót.3 A szülőföld 
élményének szüntelen jelenlétével, a hozzá való érzelmi 
viszonyulás erősségével is jellemezhető életműve, ugyanis 
korán önállóságra törekvő létformája ellenére sem volt képes 
belsőleg kiszakadni abból a közösségből, amely elindította. 

Kosztolányi prózai művének nagyobbik felében a kisvá-
rosi lét írója. Éles szemmel veszi észre a vidéki élet jelleg-
zetességeit, de művészete nemcsak befogadásról, hanem újra-
alkotásról is szól abban az értelemben, hogy igazi témáját 
az otthon maradók életének végiggondolásában találja meg. 
A költészet nyelvén is lerögzíti ezt : 

„Ti meg jó lelkek, éljetek, 
már nem lehetek véletek, 
s nem látom soha többé, 

3 Lásd erről: Németh G. Béla: A románcostól a tragikusig. (Műfaj-
váltás és szemléletalakulás Kosztolányinál.) A Küllő és kerék című 
kötetben. Bp. 1981. 2 0 6 - 2 2 1 . 
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hogy vési a szobrász idő 
a búsító, a békítő 
arcotok csúnya tömbbé. 

Csak azt tudom, hogy hat felé 
kimentek majd a gyors elé 
nem vágytok semmi másra, 

és nézitek, a pesti gyors 
hogy vágtat el, mint messzi sors, 
új és új állomásra." 

A második életképszerü részletekre tagolt versfűzér, A bús 
férfi panaszai (1924) időbelileg nagyjából akkor áll össze 
kötetté, amikor a Pacsirta megírásának a gondolata határo-
zott formát öltött a költőben. Életrajzi értelemben a regény 
tehát az otthon maradókról szól ; de a Pacsirta esetében ennek 
a tételnek az ad különös hangsúlyt, hogy Trianon után az 
otthon maradókkal Kosztolányi már nemcsak lélektani 
kategóriát jelöl meg, legalábbis nem úgy, mint korábban 
tette, tehette volna. E korábbi fölfogás példája még A bús 
férfi panaszai, amelyben különböző időszakokból származó 
verseket szervezett ciklussá, ahogyan ezt Kiss Ferenc kimu-
tatta.4 Kosztolányi A szegény kisgyermek panaszainak párját 
szerette volna létrehozni az életműben („Húszévesen arról 
daloltam, ki kisgyermekként égre kelt, \ most éneklem húsz 
éves másom, ki egykor erről énekelt"), de ez nem sikerült 
neki ; bizonyos egysíkú szemlélet érződik a kötetben, az élet-
rajzi anyagot ugyanis Kosztolányi közvetlen módon hasz-
nálta föl, épp a hibásnak bizonyult kiindulópont miatt. A 
versekben is megfogalmazódik egyfajta sivárság-kép a vidéki 
életről, de itt még megvan a költő ámulata az életforma kül-
sőségei iránt, sőt mintha át is venné olykor a versekben 
megszólaló költői én annak a világnak az érzelmességét, 
amelyikről beszél. Éppen ezért nem tudta művészileg kama-
toztatni Kosztolányi azt a feszültséget, amely valóságos 

4 Kiss Ferenc: i. m. 233. 
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helyzetében rejlett. A Pacsirta azáltal válik az életmű egyik 
magaslati pontjára, hogy önmaga kiszolgáltatott helyzetéről 
való fölismerését már tartalmazza. 

Személyes élményei kölcsönös összefüggésben vannak a 
tágabb szellemi környezetben, a világban mutatkozó jelen-
ségekkel, mindenekelőtt annak a polgári szellemiségnek a 
válságával, amelyhez tartozónak vélte magát. Reális életének 
ellentmondásos helyzetei, s e helyzetek külső megítélése alap-
ján megszilárdulhatott Kosztolányiban egy olyan meggyő-
ződés, amely az emberi sors irányíthatóságával szemben 
szkeptikus alapállást vesz föl; Thomas Mann Apróhoz írt 
előszavában az elbeszélő helyzetét a „bátor magány" 
képével hozza közelebb az olvasóhoz, Babits „sivár igazság-
ról" beszél — mindkét jellemzés az alkotói érzésvilág azon 
körét érinti, amelyben az emberi és a művészi felelősség kap 
helyet. Joggal hihetjük tehát, hogy ami köznapi életében elke-
seredésből, elkedvetlenedésből történt hibás döntés volt -
rövid ideig a politikai szélsőjobb egyik lapja melletti bántó 
szereplése - azt a lelke mélyén maga is fölülbírálta; való-
színűleg Kosztolányi rájött arra, hogy csupán tüneti kezelés-
sel nem lehet végleges megoldást találni válságos helyzetekre. 

Az írói létnek önmaga szerepével is rangot adó Kosztolányi 
számára nem lehetett más választás, minthogy életérzését a 
művészet öntörvényű keretei közé terelje. A műfaj váltással 
Kosztolányi különbséget tett költészet és regény közt, e 
különbség lényege pedig abban rejlik, hogy csakis úgy tudta 
feladatát elvégezni, ha a saját létproblémájával nem marad 
egyedül, hanem egész társadalmi rétegének problémájaként 
kezeli. Az egyéni irányultság mellett tehát ott volt a széle-
sebb is, mert a kettő sok tekintetben megegyezett : Kosztolá-
nyinak a világháborút, a forradalmakat majd az ország szét-
darabolást követő válsága egyszerre egyénien átélt és mélyen 
közösségi, s mint ilyen történelmi és társadalmi. Kosztolányi 
a húszas évek elején még nem mérhette föl annak lehetőségét, 
hogy az európai értelmiségi középosztálynak milyen alkal-
mat kínál föl a történelem, ezért visszatekintéssel él; úgy 
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érzi, hogy egy önmagát túlélt társadalmi szerkezet alkatrésze-
ként belső megújulásához nem maradtak reális esélyek. Ez 
a fölismerés tárgyiasul más-más módon a Pacsirta és az 
Aranysárkány regény világában. 

A Sárszeg-téma — kialakulásának kései fázisában, már 
a Pacsirta formálódása idején — bizonyos ösztönzést kap-
hatott Csehovtól. Tartalmas és részletes dolgozatban beszél 
Kosztolányi Csehov-élményéről Zágonyi Ervin,5 aki nem-
csak a filológiailag közvetlenül összekapcsolható mozzanato-
kat, például az írónak a korabeli Csehov-bemutatókról szóló 
színházkritikáit vagy éppenséggel Három nóVér-fordítását 
veszi számba, hanem azokról a rokon vonásokról is szót ejt, 
amelyek külön utat jelentenek a nagy orosz író recepcióját 
illetően Kosztolányinál. Ez pedig kiváltképp a Sárszeg-téma 
bemutatásánál, a Pacsirta elemzésénél kecsegtet termékeny 
szemponttal, mivel az írónak olyan életszakaszában történik, 
amikor a lélek vívódásaihoz közel kerül a Csehovból leszűrt 
művészi élmény. Mindazonáltal, mert fordítója is volt Cse-
hovnak, megismerhette az orosz író látásmódjának belső 
természetét, a fordítói vállalkozás pedig azt jelzi, hogy fon-
tosnak tartotta bemutatását a maga irodalmi műfordítói 
érzékenységén keresztül: azzal együtt is, hogy Kosztolányi 
Csehov népszerűsítésekor sem tagadta meg önmagát; „a 
Csehov-arc Kosztolányi-képmássá változik" — írja Zágonyi.6 

Kosztolányinak Csehovról írott dolgozatai7 tehát rokon-
fölfogásban állnak más írókat bemutató portréival, kritikái-
val: mindig többet mutat meg magából, mint az szorosan 
elvárható volna. A másik művész arcéle mellett ott van az 
övé is. A Pacsirta megírása körüli időszakban, mintha ráta-
lált volna Csehovra. Bátran lehet színházi írásaira támasz-
kodni: 1920 és 1923 között öt alkalommal szólt Csehov 

5 Zágonyi Ervin : Kosztolányi Csehov-élménye nyomában. It 1984 
3 0 4 - 334. 

6 Zágonyi Ervin: i. m. 333. 
7 Kosztolányi Dezső: Színházi esték. I. Bp. 1987. 3 2 3 - 3 3 2 . 
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darabjainak hazai színreviteléről. Ez a gyakoriság nyilván-
valóan nem véletlenszerű, és nem is csak a bemutatókkal 
hozható kapcsolatba; személyes érdeklődése kaphatott sze-
repet abban, hogy 1920 májusában két dolgozatot ír a Ványa 
bácsiról, 1922 őszén pedig ugyancsak két alkalommal fogal-
mazza meg véleményét a Három nővérről. Figyelmet érdemel 
az a tény, hogy 1923 után hét év telik el, amikor ismét Cse-
hovval foglalkozik a Sirály Kamaraszínházbeli bemutatása 
ürügyén. Az előadásra — a korábbiakhoz hasonlóan — nem 
sok figyelmet szentel; viszont „a fájdalom és a részvét remek-
művei"-nek nevezi Csehov drámáit, igencsak árulkodó mó-
don. 

A maga egyéniségéhez igazodik akkor is, ha más műveiről 
ír, önmaga személyiségének közvetlen kibontakozásaként 
olvashatók az efféle írások tőle; de még e fölfogásához mér-
ten is több van a Csehovról szóló írásokban: ezek néhány 
szövegrészlete szinte átvett anyagnak tekinthető saját alko-
tásaiból. 

„ . . . az áldozatok ott maradnak, az életükkel, a porban és 
a sárban"8 - ezzel a mondattal közvetlenül ragadhatjuk meg 
Kosztolányi Csehov-élményének egyik összetevőjét, amely 
talán inkább távolabbról történő megfigyelést rögzít, akár-
csak a szereplők „néma szenvedése". 

De már a Pacsirta konfliktustípusára is ráhúzható Koszto-
lányinak az a kitétele, hogy: 

„ ( . . . ) a történet nem oldódik meg, se jól, se rosszul. Nincs se ko-
média, se tragédia. Valami felemás keveréket ad az élet. Lelkünkben 
pedig egy hang búg: ilyen az élet."9 

Kosztolányi a Ványa bácsit ugyanolyan alapállással közelíti 
meg, mint fél évszázaddal később Török Endre („az értelmes 
élet illúziója helyett Ványa bácsi és Szonya sorsuk képtelen-
ségének érzésével élnek tovább")10 ez nézőpontjának kor-

8 Kosztolányi Dezső : i. m. 323. 
9 Kosztolányi Dezső: i. m. 326. 

10 Török Endre: Orosz irodalom a XIX. században. Bp. 1970. 248. 
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szerűsége mellett azt is bizonyítja, hogy elsősorban Csehov 
drámáinak atmoszférájához volt meg benne az affinitás. Látja 
és érzékeli az író szerepét, mely közvetítő, közbeiktatott 
szerep ; nem tesz másként a sárszegi regények elbeszélője sem : 

„Az író nem vállalkozik arra, hogy — becstelenül — kikerekítse a 
történetet és összhangot hazudjon abba, amiben nincs."11 

Az idő kitöltetlensége, az élet viszonylagossága fogalmazódik 
meg az alábbi részletekben ; a róla szóló tételre már a Pacsirta 
olvasója is ráismerhet: 
„(. . .) az élet unalma, igazságtalansága, csömöre, céltalansága örök-
kévaló, s a betegeket még talán meg lehet gyógyítani, de az egészsé-
geseket soha." 
„Az eseménytelenség drámáját vitte színpadra, minden hazúg, göm-
bölyítés nélkül, s azt mutatja meg, felvonásról felvonásra, mint mú-
lik el egy év, két év, öt év, az idő és élet."12 

Vajkay gondolataira bukkanunk rá, amikor Kosztolányi a 
Három nővér cselekményét összefoglalja : 

„Az élet is elmegy, a fiatalság. Minden elmúlik, változik, semmi 
sem oldódik meg."13 

Aligha tévedünk, amikor azt mondjuk, hogy a kézenfekvő 
hasonlóságok ellenére sem értelmezi Csehov szövege a 
Pacsirtát; mindazonáltal, áttételesen kapcsolódik Koszto-
lányi Csehov-élménye a sárszegi regényekhez, azon a nem 
elhanyagolható szinten, hogy Csehovról szóló írásaiban expli-
cit formában is kifejezésre jut Kosztolányi fölfogása az ott-
hon maradók világáról, akiknek „az élet nem adhat mást". 

11 Kosztolányi Dezső: i. m. 326. 
12 Kosztolányi Dezső : i. m. 328— 329. 
13 Kosztolányi Dezső : i. m. 330. 
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Az idő szerepe: az időszemlélet, az író szerkesztésmódjának 
lehetséges indokai 

A Pacsirta maradandó művészi hatása döntően a regény 
időszemléletéből következik, az idő kezelésén múlik. Ez a 
megállapítás nem teljesen új keletű az íróval foglalkozó szak-
irodalomban, de eddig a kutatók - Szegedy-Maszák Mihály 
kivételével14 — nem törekedtek rá, hogy a regény időszem-
léletét minden szereplő életében külön is vizsgálják. Értel-
mezésem szerint a szereplők sorsában az idő játsza a leg-
fontosabb szerepet, nélküle a szereplők közötti konfliktusok 
sorozata nem lenne érthető, és a történet színteréül válasz-
tott Sárszeg háttérrajza sem mutatná meg a valódi arányait. 

A regény szembeállítások egészen rendkívüli sorozatával 
jeleníti meg a szereplők életét, s ezek a szembeállítások vala-
milyen módon mind az idővel vannak kapcsolatban. Közöt-
tük is feltűnő Pacsirtának és Vajkayéknak a szembeállítása: 
Pacsirta harminchat éves és már tudja, hogy bezárult előtte 
az élet, Vajkayék viszont idős emberek, mégsem az elmúlás 
foglalkoztatja őket. 

Kezdetben szerfölött egyszerűnek látszik a regény idő-
szemléletéről beszélni, hiszen a lineárisan előrehaladó történet 
egy hét eseményeit foglalja magába, Pacsirta elutazásától 
Pacsirta megérkezéséig: hét szeptemberi nap történéseit az 
1899. esztendőben Sárszegen. Igaz, nem éppenséggel idillikus 
napokét: baljós jelekről mindjárt az elején híradást kapunk. 
Megtudjuk, hogy Pacsirta, a szerencsétlen vénlány utazni 
készül, s gonddal vigyázott öreg szülei magukra maradnak 
gyámoltalanságukban. Ez a tény előrevetíti, hogy a szereplők 
az elválást követő időt másként fogják megélni. Azt hihet-
nénk, hogy annak a szereplőnek az életében hoz változást az 
idő, aki elutazik: Pacsirta idejének lesz más tartama, és nem 

14 Szegedy-Maszák Mihály: Körkörösség és transzcendencia a Pa-
csirtában. A rejtőző Kosztolányi című kötetben. Bp. 1987. Szerkesz-
tette: Mész Lászlóné. 66—71. 
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a szülőkének. Ezzel szemben Vajkayék életét forgatja ki 
megszokott rendjéből az esemény. 

Amikor Pacsirta — a tarkövi nyaralás idejére — kilép a 
történetből, Vajkayék mintegy visszafelé járatják az időt 
Sárszegen : fiatalságuk és házaséletük egy meghatározott sza-
kaszának időtöltéséhez térnek vissza. Ez a szakasz korábban 
föltehetőleg addig tartott, amíg a lány eladósorba nem került. 
Az idővisszafordítás lelki átalakulással jár együtt: mindin-
kább azonosulnak korábbi önmagukkal, szorongásaik a 
lány jelenlétének megszűntével egyre veszítenek erejükből, 
azt mondhatnánk, hogy visszakapják az élet értelmét. A 
bénultság helyébe, amit a lány fizikai jelenléte okoz, egy-
szerre fesztelenebb érzések nyomulnak : vendéglőben ebédel-
nek, belevetik magukat Sárszeg úri társadalmának minden-
napi eseményeibe. Visszatér önbecsülésük, testileg és lelkileg 
mind fölszabadultabbak, sőt a teljes lázadás is megérlelődik 
bennük: a lány visszatérése előtti éjszakán a regénynek szinte 
megmagyarázhatatlanul radikális pillanatai következnek be. 
Kiejtik azokat a szavakat, amellyel a lány halálát kívánják. 
Mintha a teljes énjük kicserélődött volna. 

Pacsirta életében viszont nincs ellentétes előjelű változás, 
sőt újabb megrázkódtatás éri: először fölöslegességének 
tudatára ébred rá tarkövi rokonsága körében (a szecessziós 
Thurzó-lányok kitúrják a szobájából), majd az egyetlen férfi, 
akinek mint nő igényt tarthatna a közeledésére, Szabó 
Jóska, az özvegy ispán is elkerüli (a férfi „mikor ránézett, 
lesütötte a szemét").15 

Pacsirta tehát az új környezetben is védekezésre kénysze-
rül : az idő más tartalommal történő átélésére Sárszegen kívül 
sincs lehetősége. Elháríthatatlan személyiségétől az egyedül-
lét, a magány, a kivetettség. 

Kosztolányi hét napnyi időt enged, hogy bepillantsunk a 
szereplők életébe. Ennyi is elég ahhoz, hogy megelevenedjék 

15 A regény szövegét a Szépirodalmi Kiadó 1985-ös kiadása alap-
ján idézem. 
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mind a külső, mind a belső élettörténete a szereplőknek. Az 
elbeszélő gyakran él az előre- és visszautalás eszközével. 
Pacsirta levele például funkcióját tekintve egyszerre felel meg 
a történetre való előreutalásnak és visszautalásnak. Amikor 
Ákos ezt a levelet olvassa mintha oda se figyelne igazából a 
szövegre, saját gondolatai kötik le. A viszonylag rövid ter-
jedelmen belül is aprólékos lélektani jellemzést Kosztolányi 
a szereplők visszatekintő ábrázolásával teremti meg. Ehhez 
szorosan hozzátartozik a cselekmény mozzanatainak térbeli 
elrendezése. 

Magának a regénynek a története három nagyobb sza-
kaszra osztható. Az első szakasz az első és második fejezetet, 
a harmadik az utolsó két fejezetet, a középső szakasz pedig 
a közbeeső kilenc fejezetet foglalja magába. Ennek a föl-
osztásnak a címszereplő térbeli helyzete képezi alapját: az 
első és harmadik szakaszban Pacsirtát Sárszegen találjuk, a 
középső szakaszban Sárszegtől távol van. Középső szakasz-
beli helyzetéről belső idézés formájában, apjának küldött 
leveléből értesülünk. A tarkövi levél azonban nem meríti ki 
e szakasz információit Pacsirtáról: régmúlt eseményt idéz 
föl a lány életéből Vajkaynak Cifra Gézához kapcsolódó 
gondolatsora, jelenéhez és további sorsához ad támpontot 
Ijas beszélgetése a szülőkkel, Vajkay álma pedig a személyé-
vel kapcsolatos megoldási módok legszélsőségesebb formáját 
jeleníti meg. A címszereplőről közvetlen képet csak az első 
és harmadik szakaszban — elutazásakor és visszatérését 
követően — kapunk. Pacsirta vonaton eltöltött ideje kilóg 
a sorból, mivel Sárszeg és a puszta közé esik: ugyanez áll a 
tizenkettedik fejezet nagyobbik részére, a visszatérés nap-
jára. A tarkövi vicinálison való utazás azonban külön nyo-
matékot ad Pacsirta sorstalanságának, ezért az elbeszélő 
részéről történő kiemelése teljességgel indokolt, ahogy az a 
regény végén kiderül. 

A címszereplőről szól-e a regény? Már most sem tűnik 
jogosulatlannak ez a kérdés, hiszen az elbeszélő jóval többet 
foglalkozik Vajkay Ákossal, mint a lánnyal. Az írói ábrá-



Harc az azonosulásért 45 

zolás Vajkay személyét a történet előterébe, a lányét a hát-
terébe helyezi: ha a cselekmény mozzanatainak elrendezését 
vesszük figyelembe, akkor is hasonló következtetésre nyílik 
mód : a cselekmény Vajkay körül bonyolódik. A regény vala-
mennyi fejezetének meghatározó szereplője, míg a lány — 
ahogyan azt korábban mondottuk — nagyobbrészt jelen 
sincs. Az elbeszélő sokszor Vajkay szemével nézi a sárszegi 
élet jelenségeit, a társadalmi és tárgyi környezet az ő szem-
léletformájának fölhasználásával elevenedik meg, kap plasz-
ticitást. Ákos hangulatában osztozik először az olvasó, ami-
kor Sárszeg úri társadalmával ismerkedik, az ő világából 
ábrándul ki, amikor Ijas Miklós szemével mélyebbre ás, és a 
kulisszák mögé lát, ahol „el sem kezdődnek a tragédiák". 
Ráadásul a regény alapvető konfliktusa hozzá fűződik: ide-
genül mozog a lánya által rákényszerített világban, mert az 
emberi szolidaritás torz formáját választotta vele szemben, 
amikor ránézve is kötelezőnek fogadta el a lány életformáját. 
Vajkay tudja, hogy erejét meghaladó teherként cipeli önma-
gával kötött néma egyességét, de ezt csak akkor meri föl-
rúgni, amikor nincs mellette Pacsirta, s akkor sem visszavon-
hatatlanul, végérvényesen. Vajkay félúton áll saját belső vilá-
gának vállalása és a külvilág értékrendje között, hiszen ki-
mondatlanul is elfogadja Sárszeg uralkodó társadalmi vi-
szonyait, mégpedig kétszeresen is: ha vele van a lánya, szinte 
rejtegetni való tárgyként kezeli, mihelyt viszont távol tudja 
Pacsirtát, megszabadul lehangoltságától, zavarától: a város 
nyilvánossága csakis a lány jelenlétében feszélyezi, egyéb-
ként könnyű szívvel közösséget vállal a tekintélyelv alapján 
működő kisváros szokásrendjével. Ennek a szokásrendnek 
esik áldozatul Ijas Miklós, az emeli magasra Környey Bálin-
tot, a híres mulatozót. A szembeállítás alapján a félbemaradt 
polgárosodás viszonyai jellemzik a regény színhelyéül válasz-
tott várost, hiszen a párducok csütörtöki összejövetele, a 
kanzsúr, Sárszeg egyetlen valóságos eseménye. Az élet itteni 
menetét az úri közönség értékrendje vezérli, amely a szo-
ciális feszültségek iránt közömbös, a privát szférát pedig nem 
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tekinti fölfedezésre méltónak. Pacsirtával szemben is a kö-
zöny, a megszokás és a beidegződés képezi mindenféle viszo-
nyulás keretét, módját: 

,,A Széchenyi kávéház teraszán délutáni pikolózók ültek, kik föl-
tekintettek újságjukból, és Pacsirtára néztek. Nem tiszteletlenül, ha-
nem úgy, ahogy rendesen. Bizonyos jóindulatú, hamuszín rokon-
szenvvel, melyet belül káröröm bélelt, pirossal." 

(Második fejezet) 

Pacsirta számára ellenséges világ Sárszeg, de az utazás élmé-
nyéből sem tud másra következtetni, csak arra, hogy sorsával 
magába kell húzódnia, vágy és reménykedés nélkül, maga-
megadással. Az elbeszélő árulkodó megjegyzése szerint: 

„Pacsirta nehezen szokta meg a pusztai életet, minden áldott nap 
hazavágyakozott, és most örült, hogy visszaérkezett a városba, mely 
kényelmével sok mindent elfelejttet, s igazi magányt biztosít annak, 
kinek egyedül kell lennie. 

Alig várta, hogy átlépje az otthon küszöbét." 
(Tizenkettedik fejezet) 

Az elbeszélő hangján egy szorongatott sors viselője szólal 
meg, aki a felejtésbe akar menekülni, hogy kitörölje lelkéből 
a tarkövi nyaralás rossz emlékét. A címszereplőnek nem áll 
módjában más életet választani a meglévő helyett, mert ennek 
ellentmondanak azok a tapasztalatok, amelyeket a vasúti 
fülkében szerzett alkalmi utastársaitól, a fiatalembertől és a 
szegénységben megvénült paptól. Az olvasó számára ez a 
jelenet nagyobb lélektani erővel mutatja meg Pacsirta ide-
genségét a világban, mint a pusztán történtekről beszámoló 
levél. A fiatalember ugyanis félreérti a lány magatartását: 
amikor sírni kezdett Pacsirta, a fiatalember „El sem tudta 
képzelni, mi történhetett vele. Azt gondolta, hogy rosszul 
lett, vagy olyan csapás érte, melyet silány olvasmányaiból 
ismert". Ez a viszonyulásmód nagyban emlékeztet arra, 
ahogyan Sárszeg polgárai viselkednek Pacsirtával szemben: 
a dolognak csak a felszínét látják, valódi fölismerésre képte-
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lenek. A pap nézőpontja viszont tökéletesen kifejezi az 
egyetlen emberhez méltó formáját a lány iránti magatartás-
nak: a hallgatást, amely azért beszédes, mert a megértést 
foglalja magában. A pap azáltal emelkedik ki a regény sze-
replői közül, hogy „ Ő tudta, hogy ez a világ: siralomvölgy", 
szemét nem homályosítja el semmiféle egyéni érdek, közös-
séget tud vállalni a szenvedővel, az arra rászorulóval. 

Persze, túl magasra állítanánk a mércét, ha az önzetlen-
ségnek ezt a fokát kérnénk számon a regény világ szereplőin : 
annál is inkább, mivel a regényben az őszinteség válik határ-
értékké. Ennek megléte, illetve hiánya teremti meg a történet 
feszültségét, mivel sokféle egyéni, társadalmi és történelmi 
hazugság halmozódik föl Sárszegen. Nem tekinthető vélet-
lennek, hogy a vonaton utazó pap az egyetlen a szereplők 
közt, aki hiteles kapcsolatot tud teremteni Pacsirtával, de ő 
kívül van a sárszegi élet keretein, rá az idő mérhető törvényei 
sem érvényesek. 

Mi alakítja az időt a szereplők életében Sárszegen? A 
Pacsirtában élet és sors különválik, hiszen a megtett dolgok 
nem megéltek. Vajkay napról napra azzal a szereppel küzd 
meg, amit a lánya kényszerített rá: mivel minden energiája 
rámegy erre, számára az idő mozdulatlanná vált. „Napjai 
múltak, hónapokká, évekké olvadtak, észre sem vette, ötven-
kilenc éves lett. Sokkal öregebbnek látszott. Legalább hat-
vanötnek." Korábbi elfoglaltságai közül olykor megkísérti 
még a családfarajzolás emléke, de „Munkájával ötvenéves 
korában elkészült. Minden Vajkay és Bozsó származását föl-
derítette, akár éltek, akár haltak. Mit tehetett most ?" Némi 
iróniával kell fogadnunk azt a közlést, hogy Vajkay legna-
gyobb gondja az, mi módon siettesse az étkezések között az 
időt; de nemcsak a jelen, a jövő sem tölti el várakozással. 
Nem értékeli olyannak a jövőt, amely változást hozhatna: 
„a jövőből csak annyi látszott bizonyosnak, hogy nemsokára 
meghal". Ez az időfelfogás azonban nemcsak ő rá érvényes, 
hanem kivétel nélkül a ház többi lakójára is, ami azzal van 
összefüggésben, hogy a szándékosan redukált, szűk és egy-
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hangú polgárvilág közepén Pacsirta áll, a csúnya vénlány, 
akit szülei próbálnak megóvni a külvilág csúfolódásától, mert 
nem kellett Sárszegen egyetlen férfinak sem. Ha a Vajkay-
házban érvényesülő lélektani szemlélet irányát egyetlen szó-
val kellene minősítenünk, akkor a felejtés lenne a legalkal-
masabb kifejezés rá. Mindjárt hozzá kell tenni, hogy ez szö-
ges ellentétben áll Vajkay foglalkozásával, aki mint levéltá-
táros arra volt hivatott, hogy a múltat kutassa, értékeit meg-
őrizze. Ezt fejezi ki az írói névadás is, amint erre Horváth 
Mária rámutatott.16 De nemcsak a hivatásával, hanem az 
alkatával is némileg szemben áll a házában meghonosodott 
légkör, mert ő „kevesebbet beszélt, többet érzett, többet gon-
dolkodott". Vajkay nemcsak gazdagabb lélek, hanem védte-
lenebb is, mint a többiek. 

Hogyan mutatkozik meg Vajkay viszonylagos lelki gaz-
dagsága, mivel indokolja a regény védtelenségét ? Erre akkor 
tudunk felelni, ha alaposan végiggondoljuk azt, hogy mi, 
miért és hogyan történik Vajkayval, ha megtaláljuk neki 
azt a szerepkört, amelyet a történet megjelöl neki. 

Vajkay helyzete a regényben: a Vajkay-házat ért hatások; 
szerepvállalása Ijassal, Cifra Gézával szemben 

Vajkay mindenkori szerepvállalását a regényben Pacsirtá-
hoz való viszonyulása határozza meg. Ennek az állításnak 
az érvényessége többféle módon is kifejezésre jut, és funda-
mentálisan meghatározza Vajkay helyzetét, cselekvési lehe-
tőségét, a regény más szereplőihez való viszonyát. 

Amikor először Vajkay helyzetéről szólunk, hosszabb szö-
veget kell idéznünk annak bizonyítására, hogy miféle gon-
dolatok élnek a főszereplőben Pacsirtáról : 

16 Horváth Mária: A nyelvi formák szerepe Kosztolányi prózájá-
ban. A Pacsirta című regény elemzése. A Stilisztikai tanulmányok 
című kötetben. Bp. 1961. 344. 
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„Pacsirta jó leány volt, nagyon j ó leány, életének egyetlen öröme. 
Ákos mindig ezt mondogatta, magának is, másoknak is. 

Tudta, hogy nem szép szegény és fájt is neki sokáig. De aztán, vala-
hogy határozatlanabbul látta, elmosta képét, tompitó köddel vette 
körül, és nem gondolva arra, hogy milyen, szerette öt, ahogy volt, 
végtelenül. 

ö t éve már annak, tíz éve már annak, hogy letett minden remény-
ségéről, s nem is jutott eszébe, hogy mégiscsak férjhez adja. (. . .) 

Szánta Pacsirtát, és hogy szánalmát csillapítsa, gyötörte önma-
gát. Bámulta őt gondos figyelemmel, szinte sértőn: ezt a megszok-
hatatlan arcot, mely kövér is volt, meg sovány is, a húsos orrot, a 
tág lószerű orrlyukakat, a férfias szigorú szemöldököt, a pirinyó, 
savós szemet, mely valamit az ő szemére emlékeztetett. 

Soha életében nem értett nőkhöz, de azt élesen érezte, hogy leá-
nya csúnya. Nemcsak csúnya volt most, hanem hervadt, öreg, igazi 
vénlány. 

Csak a napernyő rózsás fényözönében, ebben a majdnem szín-
padi világításban derült ez ki egészen. Mint hernyó a rózsabokor 
alatt, gondolta." 

(Második fejezet) 

Ha röviden kellene összefoglalni Vajkay helyzetét, akkor azt 
mondanám, elsődlegesen nem öregsége foglalkoztatja, nem 
az apadó életerővel, az életből való lassú kikopás érzetével 
küszködik. A közeledő halál tudata nem gyötri a lelkét, ezzel 
kapcsolatban nincsenek szorongásai. Igaz viszont, hogy egy 
korábbi időszemlélet szerint „még a temetés rendje körül is 
elrendezett mindent", de az elbeszélőnek ezt az állítását le-
rombolja az a tény, hogy a lány elutazásával egyszerre Vajkay 
életének talán legsúlyosabb konfliktushelyzetébe kerül, ami-
nek föloldására már-már alig maradtak mozgósítható tarta-
lékai. Vajkay ugyanis a lány elutazását követően megpróbál 
szerepének továbbra is megfelelni, vagyis annak, hogy Pacsirta 
„életének egyetlen öröme". A szereppel való azonosulás azon-
ban egyre nehezebbé válik Pacsirta fizikai jelenléte nélkül. 
Úgy látszik, hogy a léleknek nála hiányoznak azok a tartó-
pillérei, amelyek elbírnák ezt a terhet. Az életét egyfelől 
mélyen átható önfeladás, mintha lebontotta volna hozzá a 
morális alapokat: arra lehet következtetni, hogy a Pacsirta 
nélküli világban föladja szerepét: kicsúszik lába alól a talaj, 

4 It 91 /1 



50 Mohai V. Lajos 

nincs hogyan tovább építkeznie, nincs miből. Nem egészen 
véletlen tehát az, hogy az ő szájából hangzik az egész regény 
egyik legsúlyosabb mondata: „Gyűlöljük Pacsirtát". 

Pacsirta tarkövi távolléte idején fölbomlik közte és a lány 
között a szolidaritásnak ama torz formája, amely a Vajkay-
ház hamis atmosztférájú világában jelen van; ennek a folya-
matnak az ábrázolása rendkívüli írói teljesítmény. Számomra 
egyáltalán nem tűnik túlzásnak Kosztolányi lelkesedése, mely-
lyel az általa csodált Iván Iljics halálához hasonlította saját 
művét.17 

Igen lassan szövődő folyamatról van szó. Lélektani alapo-
kon nyugszik, már-már aggályoskodóan aprólékos fölveze-
tésben, mégsincs egyetlen bizonytalan pontja sem, amely szer-
vetlenül illeszkedne hozzá. Vajkay szempontjából azért van 
tétje, mert az dől el benne, hogy jól vagy rosszul megválasz-
tott szolidaritás-e az övé? A Tizedik fejezet „nagy leszámo-
lásáéhoz hosszú út vezet. A főszereplő szerepvállalása Ijas-
sal és Cifra Gézával szemben azt a fölismerést táplálja, hogy 
az a kép, amelyet a regény őriz róla, sokféle módosuláson 
megy át: még önleleplező megnyilvánulásaiban is ellentétes 
minőségek kapnak teret. A főhős belső természete feszültsé-
gekkel teli. Ez két okból van így: először mert az élet valósá-
gos körülményeit eltorzítja maga körül akkor is, ha márcsak 
közvetetten van szó Pacsirtáról, másodszor pedig azért, mert 
kevesebbet tud gondolatilag földolgozni a világból, mint 
amennyit érez, érzelmeivel átfog, fölölel. Összezavart életér-
zésének példája a Cifra Géza fölötti ítélkezés, érzelmi befoga-
dóképességének, bizonyos irányú affinitásának megnyilvá-
nulása Ijas iránti rokonszenve. Szemléletének kicsinyességére 
utal, hogy nem tud véglegesen leszámolni Cifrával, sőt mind-
untalan visszatér hozzá: nem képes megbántottságának 
méltóbb tárgyat találni abban a sárszegi társadalomban, ahol 
a göthös vasutas a tabló legparányibb részlete csupán; de 
persze a fő motívum más: azért nincs meg benne semmi 

17 Lásd erről: Kosztolányi Dezsőné: i. m. 249. 
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engedékenység Cifrával szemben, mert ez apa-szerepének 
maradéktalan kitöltéséért vívott harcát veszélyeztetné. Az 
Ijas iránti rokonszenves passzivitás más kérdést vet föl, 
hiszen Vajkay számára is nyilvánvaló, hogy a költő előtt 
föltárultak családi, emberi titkai. Vajkay kétféle magatartását 
az magyarázza, hogy egyik szereplővel szemben képes, a 
másikkal szemben képtelen az emberi megértésre. Indokolt 
ezért a két regényalak szerepkörével megismerkedni, hiszen 
mindkettőből Vajkay belső világának uralkodó vonásaira 
к ö vet keztethet un к. 

Cifra Géza szerepköre18 

Kosztolányi Vajkayt olyan emberként jellemzi, aki nem 
várja sorsának jobbrafordulását. Beletörődött abba, hogy 
nem történhet már fordulat Pacsirta körül; a lány kiházasí-
tása dolgában közbenjáró szerepre nem adatik mód neki. 

Pacsirtának nincsenek kérői; Vajkay személyes válság-
ként éli meg ezt az állapotot, olyannak tartja, amely egy 
tágabb emberi közösségtől szakítja el. Akivel szemben viszont 
— önbecsülésének látszólagos megőrzésével is — kimutat-
hatja haragát, éppen az a Cifra Géza, aki Pacsirta utolsó 
szóba jöhető kérője volt. Persze, mindjárt hozzá kell tenni: 
abba a nem túl gyakori eseménybe, hogy a vasúti tiszt meg-
jelent a Vajkay-háznál, a szülők inkább saját kívánalmuk 
testet öltését vetítették bele, mintsem hogy két lábon a földön 
állva, okos realizmussal kezelték volna a két fiatal — amúgy 
is kényszeredett — találkozásait. Cifra Géza emlékétől ennél 
fogva képtelenek megszabadulni: „Évek óta tárgyalták Cifra 
Géza sápadtságát és soványságát, titkos betegségét, mely 
időnként változott — mondja róluk az elbeszélő — , és mindig 
megjósolták közeli halálát is, márciusra, októberre." 

18 Cifra szerepkörének jellemzésekor felhasználtam Propp elmé-
leti alapvetését. Vlagyimir Jakovlevics Propp: A mese morfológiája. 
Bp. 1975. 4 3 - 9 4 . 

5* 



52 Mohai V. Lajos 

Cifra hozzátartozik a Vajkay szülőkhöz; a regényben egy-
szer sem jelenik meg anélkül, hogy ne lenne a közelében 
Vajkay. Cifra olyan jelentéktelen figurája a sárszegi életnek, 
hogy nincs önállósága; személyisége sincs, csak éppen szerep-
köre van azáltal, hogy köze van Vajkayhoz; de erről a sze-
repköréről ő is alig sejt valamit. Vajkayék a felszínen Cifra 
Gézára hárították át a bajok egy részét. Azt is mondhat-
nánk: Cifrával a szerepükből kiesett szülők vívják szinte 
életre-halálra szóló harcukat. Hogy mindez hogyan történt, 
s hogy milyen lélektani megalapozottsággal, arra akkor 
tudunk felelni, ha nyomon követjük Cifra felbukkanásait a 
regényben. 

Cifra Géza külsejének leírásával az elbeszélő a betegség, 
az elsorvadás, a halál képzetét kelti föl ; külső megjelenítése 
maradéktalanul illik az ábrázolt tárgyi világhoz: Cifra épp-
úgy halálra van ítélve, mint Sárszeg; tehát túlzás nélkül el-
mondható, hogy környezetének jellegzetes alakja. A göthös 
vasutas bemutatása és a város általános jellemzése az élet 
egyazon lényegéről árulkodik: 

Cifra „Pár díjnokkal, obskurus hivatalnokkal szokott összejönni, 
kik az ő társadalmi helyzetét is alul állottak, de silány szellemi vilá-
guk közelebb esett az övéhez, jobban illettek hozzá, mint bárki 
mék. (. . .) 

Mihelyt értelmesebb emberekkel került össze, rosszul érezte magát, 
gyötrelem tükröződött arcán. Kín volt ránézni. Félt mindentől. 
(. . .) Mosolygott, elkomorodott. Hideg-meleg borzongatta." 

(Harmadik fejezet) 

A város számtalan negatív értékelést kap a regényben : a fél-
kulturáltság városa, szellemi elkorcsosulás, a hagyományok 
kiüresedése jellemzi, ahol semmiféle igény sincs emelkedett 
szellemi értékek megszerzésére, ahol értéknihilizmus temet 
maga alá mindent, és ahol a betegség, a májzsugorodás és 
tuberkolózis az úr. A vasutas emberi jelentéktelensége tehát 
szembetűnő, s az is, hogy Sárszegen a hanyatlás jelei vannak 
túlsúlyban. Vajkayékat mégis élénken foglalkoztatja Cifra 
Géza személye, szinte szabadulni sem tudnak tőle, alakja 
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pedig rögeszmésen megnő a szemükben, „legendákkal öve-
zik", ahogyan az elbeszélő tudomásunkra hozza. De ugyan-
így Sárszeg is fontos számukra, hasonló tendencia érvénye-
sül, hiszen szégyenüket Sárszeg lakossága előtt titkolniuk 
kell. Amikor nagyobb arányait bontjuk ki a sárszegi élet 
képeinek, ez még plasztikusabban is megjelenik. Az min-
denesetre, mint jelzés nem lebecsülendő, hogy annak a hát-
térnek a jellegzetes képviselője Cifra Géza, amelyhez Vaj-
kayék oly hamar utat találnak Pacsirta nélkül. 

Cifra Géza szerepeltetése csak Vajkay mellett kap értel-
met; alapjában véve még az is megkérdőjeleződik, hogy 
Cifrának van-e emberi alakja, van-e valamiféle súlya magá-
nak az embernek. Önállótlanságát az elbeszélő kétféle módon 
is tudomásunkra hozza: egyrészt - a korábban mondottak 
szerint — csak Vajkayhoz kapcsolódva jelenik meg, legtöbb-
ször olyan formában, mint a főszereplő gondolatainak a 
terméke, másrészt egy lump társaság tagjaként, de ekként se 
különbözik semmitől, ami ne lehetne jellegzetesen sárszegi. 
Tehát szerepkörét tekintve járulékos elem mindkét szem-
pontból. 

Csakhogy Vajkayék számára ő Pacsirtához valami mód 
hozzátartozik, s ekként hozzájuk is köze van; itt alapjában 
véve teljesen mellékes, hogy a két fiatalnak semmi kapcsolata 
nem volt egymással, s már kilenc év eltelt azóta, hogy Cifra 
Géza elmaradt tőlük. Az elbeszélő azzal a félmondattal 
vezeti be a Pacsirta és a Cifra között történteket, hogy „mind-
össze annyi történt" — de ez már bőségesen elégséges volt a 
két szülőnek ahhoz, hogy indítékot találjon elképzelt világuk-
ba Cifra Gézát bevonni. Megjegyezzük, hogy Cifra azért is 
hagyott föl Vajkayék meglátogatásával, mert azok elhíresz-
telték, hogy házasságra készül Pacsirtával. 

Sejthető tehát, hogy Cifra viselkedése miért olyan föltű-
nően zavart Vajkayékkal szemben. De megvan Vajkayék szá-
mára is az indíték és a lélektani megokoltság, csakhogy a 
józan tudomásulvételnek nincs meg a helye Vajkayék világá-
ban. Az a hangnem, amellyel az elbeszélő beszélteti őket a 
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Cifrával kapcsolatos szituációkban, ironikus és gúnyos — ez 
tompítja sértettségük, megbántottságuk élét. De másféle 
beszédmódnak, érzelmi-indulati állapotnak is megvan a lét-
togosultsága: amikor Vajkay részegségében rátalál Cifrára, 
maga is rádöbben arra — mintha hirtelenül az alkoholos álla-
pot világosította volna meg —, hogy erőszakolt bármit is Cif-
rára hárítani ; persze, most is megvan benne a gúny, a felsőbb-
ség tudata, de a lenézésben most több a keserűség, s az, amit 
talán úgy lehetne rögzíteni, hogy egyén fölötti erő, hatalom, 
amire, ha szinte csak pillanatokra is, de ráérzett Vajkay: 

— Semmit nem parancsolok — mondta Ákos csúfondáros él-
lel — , egyáltalán semmit sem parancsolok. És nem is kérek tőled 
semmit. Csak látni akartalak — és gúnyosan hajlongott előtte, most 
már egész törzsével. 

— Nagyon megtisztelsz, ülj le, kedves bátyám. 
— Nem ülök le — szólt önfejűen —, csak mulass tovább — tette 

hozzá mást gondolva — „szervusz". 
(Kilencedik fejezet) 

A nehéz este után, ólmos tagjaival, az alkohol hatásával 
testében szabadabb tér nyílik meg Vajkay előtt: fölrémlik 
előtte kiszolgáltatottsága; e belső történés létrejöttéhez járult 
hozzá leszámolása Cifrával, bár ennek érvényessége korláto-
zott, hiszen Pacsirta megérkezésekor Vajkayék ugyanazokat a 
nevetséges gondolatokat pendítik meg Cifrával kapcsolat-
ban, mint korábban: 

„Vajkayné azt érezte, hogy ez az ember mindenre képes, titkos üzel-
mekre, sikkasztásra, talán még gyilkosságra is. Aztán milyen bete-
ges, rá sem lehet ismerni. Összenéztek az öregek, és néma pillantá-
sukkal megint eltemették, megállapítván, hogy vége. Márciusra, ak-
korra biztosan vége." 

(Tizenegyedik fejezet) 

Az átváltoztatás, Cifra alakjának átformálása, megnövesztése 
belső eredetű Vajkayéknál; ezt akkor látjuk világosan, ami-
kor megtudjuk, hogy Ákos kísérletet tesz arra, hogy eltávo-
lítsa tőlük Cifrát: „nem is volt nemes ember, csak afféle 
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közönséges jöttment" — állapítja meg róla; rögtön utána 
a Vajkayak és Bozsók hosszú múltját hozza föl. Ez a szem-
beállítás arra hivatott, hogy társadalmi távolságot állítson 
föl közöttük, hogy úgy működhessen, mint valamiféle gyógy-
ír; ez a mozzanat Vajkaynak abból a szemléletéből táplál-
kozik, hogy a világot hierarchikus osztály viszonyokon ke-
resztül látja. De mivel az eltávolítás alapvetően lélektani 
indíttatású művelet, az efféle módszer védettséget nem jelent. 
Nála sem jár számottevő eredménnyel. Vajkayék képtelenek 
napirendre térni Cifra fölött, de ismét igazolást nyert az a 
korábbi feltevésünk, hogy érdeklődésük nem a személynek 
szól, hanem egy szituációnak, amit az is alátámaszt, hogy 
Vajkayék belső nézőpontján keresztül jelenítődik meg a 
regényben a vasutas alakja. És a róla rajzolt kép mindig 
gúnyt, csúfolódást foglal magába, de nem abból a fajtából, 
amelyik fölszabadít, nevetségessé tesz, hanem ellenkezőleg: 
amelyik a gyűlöletet tartalmaz a másikkal szemben. 

Mi szűrhető le mindebből? Többféle magyarázat is lehet-
séges: Vajkayék számára Cifra egyáltalán nem a sárszegi 
élet egyik nyomorúságos figurája — amilyennek az elbeszélő 
leírja —, hanem az egyetlen ember Sárszegen, akivel szem-
ben méltóságukat kimutatni kötelességük, hiszen úgy érzik, 
hogy sérelem esett rajtuk, mivel Cifra nem vette feleségül 
Pacsirtát. Aztán azért is üt rajtuk nagyot a vasutassal való 
találkozás, mert remények meghiúsulását, kudarcot juttat 
eszükbe. Képzelgésükben akkor érnek valamiféle megnyug-
vás közelébe, ha betegségét, közeli halálát jósolják Cifrának, 
ez azonban hiábavaló kívánalom marad. Vajkay álmában 
Pacsirtát halottnak látja. A pszichológia tanítása szerint az 
álom és a fantázia működési mechanizmusa az áttételen ala-
pul : vágyat valósítanak meg, az egyén vágyainak teljesülése 
történik meg általuk, bennük.19 Vajkay előtt nemcsak álom-

19 Lásd erről: Frank J. Sulloway: Freud, a lélek biológusa. Túl a 
pszichoanalitikus legendán. Bp. 1987. 323—360.; Harry К. Wells: 
Pavlov és Freud. Bp. 1962. 2 4 9 - 269.; Mérei Ferenc: „. . . vett a 
füvektől édes illatot". Művészetpszichológia Bp. é. n. 9— 162. 
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képek, hanem fantáziaképek is megjelennek; funkciójuk az 
álomképekével megegyező módon építi tovább a regényt, 
tehát közvetetten Vajkaynak Pacsirtához fűződő viszonyát 
mutatják be, árnyalják tovább a közvetlen módon erről kö-
zölteket. Cifra szerepköre tehát ebből a szempontból koránt-
sem esetleges és véletlenszerű: a vele kapcsolatos fantáziák 
a szülők szerepvesztését szemléltetik, jellemüket szervezik. 

Sárszeg rajza: „az élet képei"' (Ijas Miklós szerepköre); 
Kosztolányi művészi indítékának megjelölése 

a regényben 

A regény szereplői közül Pacsirta mellett — önmaga hely-
zetére vonatkozóan — Ijas Miklós rendelkezik a legvilágo-
sabb tudattal. Sárszeg hétköznapi világa őt nem tudta telje-
sen bekebelezni, maga alá temetni, persze bármennyire is 
kívül van léte — költői tevékenységén keresztül — a sárszegi 
élet keretein, bizonyos tekintetben Sárszeg íratlan szabályai 
rá is érvényesek; Vajkay így látja őt: 

„(. . .) ezen a fiatal arcon észrevett valamit. Emlékeztetett kicsit Vun-
csi arcára, mely sárgára volt mázolva, vastag festékkel, és álarcot 
viselt. Mintha álarc lenne Miklós arcán is. Csakhogy keményebb 
álarc, kővé vált fájdalomból." 

(Hetedik fejezet) 

Tehát bizonyos színháziasság, amely többször megjelenik 
hasonlatként a műben, őt is körüllengi. Van benne ide-
genszerűség Vajkay számára: Ijas újszerű életfölfogását nem 
érti meg, de nem ellenszenves neki a fiatalember. A két sze-
replő fölszínen megmutatkozó viszonyára az a jellemző, hogy 
Vajkayban a színházi élmény emlékképe tolul föl, Ijasban 
viszont régimódi ember képzetét kelti a másik. Ez is meg-
felel, legalábbis beszélgetésük kezdeti szakaszában, ama világ 
képének, amely madártávlatból látható a Pacsirtában. Amíg 
nem hatolunk a felszín alá, Sárszeg jelképes értelme a kon-
vencionálisan körülírható kisvároséval azonos. A regényben 
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megjelenő világszemléletek tekintetében is két jellegzetes 
típus: Ijast a fölülemelkedés energiája hajtja, egyértelműen 
értelmiségi-polgári létre törekszik, Vajkay viszont egy nemesi 
értelmiségi szemlélet képviselője, olyané, amelyen túlhaladt 
az idő. Ijasban magasabb érzelmi és gondolati indítékok 
működnek: törekszik a századforduló szellemi áramlatainak 
befogadására, maga is szecessziós költő. Többre vágyik annál, 
hogy a sárszegi élet, s egyáltalán a vidéki élet sorvasztó 
kisszerűségével megbékélhessen, bár Sárszegen való veszteg-
lése azt mutatja, hogy egyelőre nem túlságosan kapós, mint 
költő. Egyéni életcélja viszont, amely éppen művészi hajla-
maiban mutatkozik meg, költői érzékenységben oldódik föl, 
az elbeszélőnek módot nyújt arra, hogy az ő nézőpontjából 
az egyik legbiztosabb rálátás nyíljon a sárszegi élet képeire 
— hamisítás nélkül. Ijas a szerepkörében azért nyújthat 
viszonylagosan objektív képet, mert ő nem lekötelezettje 
senkinek, nem kötik béklyóba az úri társaság viselkedési 
szabályai, megélhetését újságírói munkával biztosítja, s ezzel 
bizonyos fokú függetlenségre tesz szert: megvan benne az 
erkölcsi alap is ehhez a szerepkörhöz, bár itt már találko-
zunk negatív értékmozzanattal, de ez nem töri le az olvasó 
rokonszenvét iránta és a szerepkörét sem befolyásolja túl-
zottan: nem lehet ugyanis egyértelműen eldönteni, hogy La-
tor Margithoz, a kitartott színésznőhöz való viszonya pusz-
tán költői hóbortjából következik-e, vagy még ő, a lázadó 
költő, sem képes környezetének, s a környezettől egyáltalán 
nem független egyéniségének visszás hatásától megszaba-
dulni, s esetleg már csak azért sem teljesülhet elvágyódása, 
mert ő sem képes kikerülni a hamis atmoszférájú élet nyo-
mása alól. Önismeretéről többet, költői tehetségéről keveset 
tudunk, ezért a kérdést nehezen tudjuk eldönteni. Kérdéses 
az is, hogy egyáltalán remek költő-e, ahogyan önmagáról 
beszél: az olvasó számára mindenesetre értékesebb az a 
vonása, hogy nagyfokú érzékenység van benne, ezért igen-
igen közelinek érezheti magához, bár Vajkayval ellentétben, 
aki „kevesebbet beszélt, többet érzett, gondolkodott", ő 
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sokat is beszél, de a kifejezés mestere, ráadásul kenyérkerese-
tül is ezt használja. Ezzel együtt is Ijasnak a regényben az a 
feladata, hogy föltörje a hamis látszatok világát; amennyi 
folt van az életében, az nem tesz kárt a jellemén: nézőpontja 
tehát kitüntetett pozíció: előtte tárulnak föl a Vajkay-ház 
titkai, rajta keresztül érvényesíti és terjeszti ki az egész re-
gényre a részvétet az elbeszélő, és Ijas szerepkörével még az 
is célja, hogy a regény társadalmi mondanivalóját illetően 
szélesre tárja a kaput. 

Vajkay és Ijas beszélgetéséből, amely a regény szimmetria-
tengelyében, a hetedik fejezetben zajlik le, az derül ki, hogy 
hogyan látjuk egy kívülálló szemével Vajkay problémáját; 
eddig a fejezetig élettevékenységein, morfondírozásain keresz-
tül ismertük meg őt, s magát a lelkét emésztő kínt; a hetedik 
fejezet azért keltheti egy másféle hitelesség érzetét, mert a 
történet egy másik szereplője — akit nem érint mélyen, élet-
rajzi értelemben Vajkay konfliktusa - ,beavatódik a titokba. 

Eddig Vajkay, Pacsirta és az elbeszélő megszólalásai vol-
tak irányadók, valamint a vonaton utazó papé, aki az egész 
regény üzenetét is közvetítette; az ő üzenete azonban más 
léptékű, az írói célkitűzésnek felel meg. A pap kijelentése: „ Ő 
tudta, hogy ez a világ: siralomvölgy", közösségvállalás a 
szenvedőkkel. Ijas is közösséget vállal Pacsirtával, amikor 
azt írja jegyzetfüzetébe róla: 

„Szegény Pacsirta szüleivel éjfél után megy. Széchenyi utca. Hordár. 
A jegyzetkönyvet visszatette zsebébe. De aztán még egyszer ki-

vette, hosszan bámulva a jegyzetet, valamin tépelődve. 
És kezébe kapva irónját, három nagy felkiáltójelet írt utána." 

(Tizenkettedik fejezet) 

A regénynek ezen a két pontján az elbeszélő és a szereplők 
távolsága rendkívül lerövidül. Az elbeszélő és a regényalak 
voltaképpen helyet cserél egymással, amennyiben igazolható 
az a feltevés, hogy Kosztolányi a regényen belül itt teszi 
hozzáférhetővé az olvasónak művészi szándékát, amelyet a 
Pacsirtán keresztül akart megfogalmazni. 
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Tudvalevő, hogy a regénnyel kapcsolatban közvetlen élet-
rajzi indítékra lehet hivatkozni; felesége okos könyve bősé-
gesen tájékoztat erről. Kosztolányi is személyes ügyként 
kezeli a kérdést, a publikálást halogatja, kikéri családja 
véleményét, de a lebeszélés ellenére mégis közölni kezdi a 
regényt a Nyugatban. Habozását a család iránt megnyilvá-
nuló szemérme motiválta. Tisztában volt vele, hogy húga 
szerencsétlen megjelenése, arcvonásainak durva esetlensége 
árnyékot vet a család életére, s az irodalmi alkotásban való 
kitárulkozást nem a jobbító szándék jelzésének vélhetik 
Szabadkán. Különös felelősség nyomasztja. A regény publi-
kálásának a megtörténte azonban nem tartozik a Koszto-
lányi-rejtélyek közé. Maga is érzékelte, hogy minőségileg 
többről és másról van szó a Pacsirta esetében, semhogy le-
szállíthatná egy magánéleti jelenség szintjére azt a problémát, 
amely foglalkoztatta; alkotói önbecsülésének szétzúzása 
nélkül nem vonhatta volna vissza ezt a regényét, igaz nem is 
akarhatta: a művészileg megformált mondanivaló igazsága 
a fontos, ejtsen bár égető sebet, egyénileg, közösségileg. 

Az elmondottak irodalomtörténeti következményének 
tekintem, hogy talán a XX. századi magyar regényirodalom-
ban a Pacsirtában ábrázolták az emberi létet a legsivárabb-
nak. Ebben a regényvilágban még a viszonylag elviselhető 
élet létrejöttére se lehet meg az esély, a körülmények pedig 
csakis a kegyetlen önrombolások árán szelidíthetők vala-
mennyire is; elfogadható keretté a teljességgel lefokozott lét 
válik a szereplők számára - ezért lehetséges az, hogy egy 
rendkívül zárt, lineáris eseményláncolatú történetben regény-
kezdet és végkifejlet között annak ellenére teremtődik szinte 
elviselhetetlen feszültség, hogy a szereplők helyzete mit sem 
változott: a Pacsirta regényvilágára az állókép a jellemző. 
Ezen a családi tablón semmi sem mozdul el, ha mindhárom 
szereplő — Vajkay, a felesége és Pacsirta — jelen van: azzal, 
hogy Kosztolányi kivezeti a történetből a csúnya vénlányt, 
mintegy a családi tabló előtti „másik" időt fedezteti föl újra 
a házaspárral. A tabló jelentéséhez képest gyarapodik vagy 
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szegényül Vajkayék belső világa — attól függően, hogy ho-
gyan avatkozik bele a szereplők között létrejött néma meg-
egyezés maguknak a szereplőknek a sorsába. Ezt a furcsa, 
meg nem nevezett, ki nem mondott, de az életmódon, élet-
fölfogáson keresztül kifejezésre juttatott néma egyezséget 
szorosabban valamiféle kiegyezésnek nevezhetnénk, amely 
úgy mutatkozik meg, hogy reális módosításának a helye 
nincs a regény alapeszméjébe beépítve. Ennek a jelenségnek 
van döntő szerepe abban, hogy a regény világképe az emberi 
lét hihetetlen sivárságáról árulkodik. Fékezhetetlen hatalom 
a regényben a hanyatlás; bemutatása áttételek nélkül törté-
nik, s előretörése a regény minden síkját érinti, ezért hozzá-
járul az olvasás során kialakuló sivárság-érzés erősítéséhez. 

Ami ebből Kosztolányira nézve következik, a korábban 
említett Csehovon átszűrt létérzékelése, létélménye mellett, 
az az, hogy önmaga szerepválsága, krízistudata művészileg 
megjelenik; másodlagos tendenciaként jelen van önstilizá-
ciója, innen van a részvét, az a minőség, amely hallgatólago-
san is példaszerűvé teszi a művet abban az értelemben, aho-
gyan Kosztolányi teljes emberi és művészi figyelmét egyetlen 
tárgyra koncentrálja. Barta János, akinek a véleményére fél-
évszázados távlatból is érdemes odafigyelni, éppen emiatt 
gondolja Kosztolányi „legtökéletesebb alkotásának" a 
Pacsirtát, s a maga értelmezését közreadva róla így ír: „Ez a 
műve Kosztolányinak, amelyben a legtisztábbra tudta szűrni 
a mások életén érzett fájdalmas részvétét."20 Magam azzal 
toldanám ezt meg, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
mert hihetőleg nem külsőség a regényszöveg elé vetett aján-
lás: Őneki. Nyugtázhatjuk a filológiai tényt is magyarázat-
ként, miszerint az ajánlás címzettje mögött valóságos személy 
van, az író húga, Kosztolányi Mariska; de joggal gondolha-
tunk megfoghatatlan személyre is, hiszen az ajánlás - is-
merve az egész regény gondolatkörét — az értelmezésbe 

20 Barta János: Vázlat Kosztolányi arcképéhez. A klasszikusok 
nyomában című kötetben. Bp. 1976. 445. 
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korántsem jelentésszűkítő korlátozást vezet be, hanem 
éppen ellenkezőleg érvényesül. Ajánlatos itt azt tekintetbe 
venni, hogy a végső, szinte már embertelen egyedüllét és 
magány megfogalmazásakor Pacsirta az elrejtettségtől a nyílt 
kimondásig eljut. Nem túlzás talán föltételeznünk, hogy 
Kosztolányi helyzete párhuzamot mutat ezzel; emberileg 
legalábbis érezhetett így, önmagának hajlékot keresve. 

Ijas alakjának megalkotásában közrejátszott Kosztolányi 
sokat emlegetett alkati vonása, a másik ember élete, sorsa 
iránti részvét képessége. A részvét lerögzít, a lélek állandó-
sult állapotát tekinti tárgyának; Vajkayban ezért fogalma-
zódhatnak meg efféle gondolatok a költővel való beszélgetés 
közben : 
„Mennyit szenvednek a gyermekek a szülők miatt, és a szülők a 
gyermekek miatt". 

Korábban Vajkay alkati tulajdonságaként beszéltünk arról, 
hogy érzeteit nem kimondja, hanem a lélek legbelső köreibe 
utalja; ebből következik, hogy nagyon kevés szóval beszél, 
leginkább közhelyes formákkal nyilvánít véleményt, sokszor 
hallgat. De mind szárazon megfogalmazott mondatai, mind 
pedig hallgatása lelki magatartását formálja, valamilyen belső 
történést kísér. Ezek Pacsirtával függenek össze, azt mond-
hatjuk, hogy őt csakis az mozgatja, az ellen a kép ellen 
tiltakozik, azért a képért áll ki, amelyet Pacsirtáról őriz 
magában. Vajkayt tehát nemcsak megcsontosodott szem-
lélete teszi alkalmatlanná arra, hogy ne közhelyekkel mondja 
ki véleményét a világról: Pacsirtán kívül számára más élet-
probléma nem létezik. Rövid mondatai igazából nem való-
ságos párbeszéd része; például: 
(Ijas) „Az apját emlegette. Öt, kiről soha senkinek sem beszélt, 
azt, amit szégyenkezve, óvatosan rejtegetett. Ez közelebb hozta Vaj-
kayékat, ki egyszerre mondták. 

— Szegény, szegény." 

Vajkayék kijelentésének érezhetőleg nincs valóságos tar-
talma annak ellenére sem, hogy megindul bennük valami, 
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amikor Ijas a vállára nehezedő családi örökségével előhoza-
kodik. Itt a szegény névszó még szinte mindenre vonatkoz-
hat, tartózkodást éppúgy kifejezhet, mint sajnálkozást, s 
azért, mert nincs meg az önmagukra vonatkoztatás szemé-
lyessége, leginkább motorikus reakciónak hat; azért hang-
zik el, hogy Vajkayék mondjanak valami odaillőt. Kicsit 
hasonló a helyzet, mint amikor a család nőtagjainak arról 
a szokásáról értesülünk, hogy lépten-nyomon mindenféle 
alkalmakkor sírnak — viselkedésük egy korábbról ismert 
jegyét erősíti meg tehát az elbeszélő, amikor a reakciókat 
nem tudati történésű válasz kíséri részükről. 

A motorikus válasz nem vagy alig veszi igénybe a tudat 
működését; amikor Ijas Pacsirtára tereli a szót, többnyire 
az asszony beszél. A beszélgetés jellege általános, de minden 
szó Ákos lelkére telepszik, az ő tudatvilágába hatol — egyre 
mélyebb és egyre fájdalmasabb értelemmel. A nem tudati 
történésű válasz még artikulálódni képes a Pacsirta regény-
világában; még lehetnek rá szavak, amelyek, ha tartalom 
nélküliek is, de elhangozhatnak. A legmélyebb fájdalom, 
mely fönnakad az érzetek s az értelem szűrőjén, amivel 
magára marad az egyén, néma, csak belülről hallatszik: 

„Ákos botjával a falakat kopogtatta, hogy zajt csináljon, mert belül 
hangokat hallott, erősebbeket, mint a beszélőké; azokat óhajtotta 
elhallgattatni." 

Vajkay viselkedésmódjának, reakciójának lényege nem ma-
rad rejtve Ijas előtt, sőt a homályos sejtés mind élesebben 
körvonalazódik benne; házukig kíséri őket, de a búcsúzást 
követően nem távozik el azonnal, hanem, ahogyan egy költő-
höz illik, átengedi magát az érzésnek. Tudjuk, hogy beállí-
tottsága szerint megvan benne a részvét képessége, maga-
tartásából nem hiányzik az együttérzés, a szolidaritás, s nem 
hiányzik belőle a felnőtt ítéleterő sem; jellemének ez a vonása 
korlátozza abban, hogy túljusson azon a ponton, amin túl 
már Vajkayt tehetetlen kiszolgáltatottsága mélyen megse-
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bezné előtte. Tapintata erénynek számít a sárszegi világban, 
melyben mint torzító tükörben jelenik meg az ember élete. 

A fejezet a regény szimmetriate ngelye ; kétféle okból is be-
tölti a cezúra szerepét, de ez a szerep egyazon lényegű: elő-
ször, mert egy kívülálló nézőpontjából rálátás nyílt Vajkayék 
életére, s ezt már nem lehet meg nem történté tenni, az addigi 
életvitel érvényét veszti; Vajkay számára a múlt jelenné vál-
tozott. A külvilág elutasítása helyett másnak kell következ-
nie, a világ reális törvényeit nem lehet öncsalás nélkül elke-
rülni. Másodszor pedig azért, mert Ijas „a sárszegi élet ké-
peinek" társításával jelzi azt, hogy bármiféle irányultságú 
ütköztetés eredménytelen marad. Az itt élőknek az az egyet-
len nevezőjük, hogy „nincs tragédiájuk, mert itt el sem kez-
dődhetnek a tragédiák". 

A regény környezetleírása; a történet színtere: Sár szeg; 
a Sárszeg-téma gyökerei Kosztolányinál 

Milyen város Sárszeg? Az emberi élet miféle megvalósulá-
sát teszi lehetővé a sárszegi társadalom? Az első kérdést az 
elbeszélő, a másodikat Sárcsevits értelmezi a Pacsirta szövegé-
ben: 

„Sárszeg kis pont a térképen. Semmi nevezetessége sincs, csak egy 
zenedéje meg egy rossz közkönyvtára van, az emberek alig ismerik, 
megvetően emlegetik, de vasárnap délelőtt a Szent István templom 
előtt, a derült kék égben, láthatatlanul és irgalmasan, igazságosan és 
rettenetesen ott lebeg az Isten, ki mindenütt jelenlevő, és mindenütt 
ugyanaz, Sárszegen éppúgy, mint Budapesten, Párizsban és New 
Yorkban." 

(Ötödik fejezet) 

„Sárcsevits egészen elolvasta a Le Figarót, az apróhirdetéseket is, 
az utolsó betűig. Bámulta a mulatókat, csóválva a fejét. Ő semmit 
sem érzett. Csak azt, hogy kár ennyi időért, ennyi fáradságért. Mi-
csoda pazarlás is, micsoda szóbeli tékozlás, szétszórni azt, amit át-
élünk, kiloccsantani a borral együtt a padlóra. Valahol a Szajna part-
ján ennyi jó szándékból, ennyi színből és érzésből építmények emel-
kednének, könyvek íródnának. Ha elmondanák az urak, mi jár ilyen-



64 Mohai V. Lajos 

kor fejükben, abból több könyvet lehetne irni, mint amennyi a sár-
szegi kaszinó könyvtárában van, melyet senki sem olvas, csak ő meg 
Galló ügyész és szegény Olivér, ki, mielőtt a sírba száll, tudni óhajt 
egyet-mást erről a szörnyű világról." 

(Kilencedik fejezet) 

A két részletnek több eleme kapcsolódik egymáshoz; sőt 
egyfajta mozgásirányról is értesülünk, hiszen a Sárcsevitshez 
köthető értelmezésből kiderül, hogy Sárszeg, a kis pont, to-
vább zsugorodik: nemcsak földrajzilag esik távol Európától, 
hanem szellemileg, erkölcsileg is. 

A kisváros állapotának megközelítéséhez az elbeszélő két-
féle eljáráshoz folyamodik: a leíráshoz, mely egyúttal kör-
nyezetrajz, környezettanulmány, és a városlakók lelkületé-
nek, szellemiségének bemutatásához, amely az olvasó szá-
mára teszi világossá a hátteret, de lehetőséget nyújt az elbe-
szélőnek is az állásfoglalásra, annak a hiánynak a megfogal-
mazására, amely az eszmék, értékek és ideológiák félrecsú-
szásából következett be Sárszegen. A kisváros írói ábrázo-
lása tehát a regénykonfliktus szempontjából alapvető fon-
tosságú. 

A sárszegi nemesi társadalom erkölcsi közömbösségéről 
adott nyilvánvaló kritika a regény harmadik és negyedik 
fejezete, a kanzsúr pedig a történelmi távlattévesztés láttató 
erejű rajza, a politikai sárbaragadottság gyilkos karcolata, 
az eszmék avultságának fölmutatása. A kilencedik fejezet, 
mely a párducok dorbézolásáról szól, képet ad a középnemes-
ség méltatlan szerepéről a XIX. század végének hazai tör-
ténelmében. Az elbeszélő Széchenyivel példálódzik; képe ott 
függött az Úri Kaszinó falán 

,,(. . .) s nézte mi lett nemes gondolatából, az eszmeváltó körből, a 
kaszinóból, melyet az úri társaságok pallérozására, a társas érintke-
zés tüzetesbé tételére honosított meg. De a vágni való füstben ő sem 
látott jól." 

Széchenyi szelleme és a jelen közt mély szakadék tátong; 
Széli Kálmán miniszterelnöksége idején a reformkori ese-
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ményekkel megszűnt a kapcsolat. Ez a nemesség már nem 
képes igazi feladatot maga elé állítani, üres és céltalan, amit 
csinál. Ha elfogadjuk azt a feltevést, hogy Kosztolányi a 
nemzeti összeomláshoz vezető történelem értelmezéséhez 
fölhasználta a. kivételes érzékkel tagolt epikai anyagot a 
Pacsirta ban, akkor aligha véletlen, hogy elmúlásra ítélt vilá-
got mutat be; Széli Kálmán személye21 már önmagában is 
biztosítéka lehet annak, hogy kisszerűnek tüntesse föl az 
Osztrák—Magyar Monarchia történetének ezt a periódusát; 
az olvasónak ugyanis eszébe juthat, hogy Szélit távoli rokon-
ság szálai fűzték Deákhoz, sőt Vörösmarty Ilonát, Deák 
gyámlányát vette feleségül — tehát az ő nevével fémjelzett 
nemesi gondolkodásmód ugyanolyan süllyedést jelent, mint 
az úri kaszinóbeli társaságé Széchenyihez képest. 

A Pacsirta regényalakjai közt több olyan szereplőre akad-
hatunk, akiket értelem és cél nélkül vonszol maga után az 
élet; Sárszeg úri közönsége mellett ebbe a kategóriába sorol-
ható a kisváros egymással marakodó színészvilága. Azok, 
akik ehhez a réteghez tartoznak, a művészi szabadság jegyé-
ben élnek, de viselkedésükre ugyanaz az olcsó színpadiasság 
nyomja rá bélyegét, mint a Gésák című előadásra. Könnyen 
átlátható, leleplezhető valóságsík az övék; bár kívülről más-
féle törvényeknek engedelmeskedő közösség jelenik meg velük 
a regényben, még Vajkay is észreveszi, hogy csalnak, s ez a 
felismerése mélyebb értelemmel társul; föltör belőle valami 
bajsejtelem, romboló hatást lát benne, vérszegénységet és 
festéket, ijesztő kétértelműséget. A kulisszák mögött és a 
rivaldafényben más és más arca tűnik föl Orosz Olgának, a 
helyi primadonnának: a színpadon tündöklő nőből a szín-
ház előcsarnokában a „halál költészete" árad. Az operettes 
világ testetlen ábrándjai csakis Sárszegen szolgálhatnak viga-
szul, ahol megtisztulásra, fölemelkedésre nincs mód; ennek 
újabb bizonyítékával szolgál a tizenegyedik fejezet. 

21 Vö. Magyarország története 1890—1918. Főszerkesztő : Hanák 
Péter. Bp. 1978. 2 2 6 - 2 3 4 . 
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„Sárszeg kis pont a térképen" - közölte az elbeszélő az 
ötödik fejezet első mondatában, a Pacsirta viszonylag korai 
szakaszán; a regény zárlatának előkészítéseként olvasható 
tizenegyedik fejezetben, a pesti gyors berobogása után, a 
továbbutazók a külvilág nézőpontjából is osztják az elbe-
szélő vélekedését, sőt leplezetlen lenézését mutatnak Sár-
szeggel szemben. Előbb „gőgös pestiekről" olvasunk, aztán 
azokról, akik tovább utaztak: 

„Azok, akik tovább utaztak, nem sokáig néztek ki a jelentéktelen 
állomáson. Legföllebb félrevonták a függönyt, aztán megint össze-
csukták, figymáló arckifejezéssel. Egy villanyfényes ablaknál euró-
pai kényelemmel fölszerelt, külföldinek tetsző hölgy állt, sállal a 
nyakán, s a rozsdás, szivattyús kutat meg az állomásfőnök ablakai-
ban levő muskátlikat nézegetve ábrándozott, micsoda nyomorult fé-
szek lehet ez itten." 

A regény, nem cáfol rá sem az első, sem a második érték-
minősítésre; az állomásépületre csak futó pillantást vető ide-
gen sejtése igaznak bizonyul, hiszen a sárszegi értelmiség azért 
jár ki a pesti vonathoz, „mert egyetlen szórakozása az volt, 
hogy akár érkezett valakije, akár nem, kisétált a vonat elé 
hogy szemügyre vegye az utasokat, beleringassa magát pár 
percig a nagyvárosi élet incselgő káprázatába". Ijast az köti 
Lator Margit színésznőhöz, aki más szeretője, hogy mindket-
ten Budapestre vágyakoztak; a vonatból kitekintő külföldi 
nő ironikus minősítése Sárszegről akkor teljesedik ki igazán, 
ha emlékezetünkbe idézzük a város őrlelkének, Sárcsevitsnek 
az alakját, aki „olvasván a Le Figaró-t, haladt a művelt 
nyugattal, a fölvilágosodott európai népekkel, előre". Az 
ábrándozás kétféle formája, a külföldi nőé és a sárszegi értel-
miségé, kínos feszültségbe kerül egymással, amit Sárcsevits 
mindennapos tevékenységének újbóli fölemlítésével még meg 
is növel az elbeszélő ; a jelenetsor Ijasnál ér véget, de nem 
oldódik föl: Ijas, akit nem közöl Kiss lapja, A Hét, „csaló-
dását átjátszotta bizonyos általános, századvégi mélabúra". 

A Pacsirta szellemisége alapján hangsúlyozottan századvégi 
regénynek tekinthető, ezért szerintem a Sárszeg-téma jóval 



Harc az azonosulásért 67 

túlmutat önmagán és az írói ábrázolás tárgyává az O s z t r á k -
Magyar Monarchia fölbomló világát teszi meg. Sárszeg 
többféle nézőpontból történő leírása nemcsakhogy kiegé-
szítője lesz a szereplők egymás közötti konfliktusának, 
hanem a különféle minőségeket egymásba is fordítja; ezért 
gondolhatja Ijas, hogy a körülötte élő emberek „mennyire 
atyafiai mind. Mélyen hasonlatosak hozzá. Ha egyszer el-
kiáltja ezt, nagyot kiált. Csak hozzájuk van köze." 

A „századvégi mélabú" ironikusan kifordított formája 
Werner vadászfőhadnagy alakján keresztül konkretizálódik 
abban a monarchia-képben, amely a regényben jelen van. 
Jelenkiterjesztő funkciójára Szegedy-Maszák Mihály hívta föl 
a figyelmet.22 Az Oszt rák-Magyar Monarchia hadserege 
szupranacionális, nemzetek fölötti haderő volt, a birodalmi 
érdekek érvényesítését szolgálta; azt is mondhatnánk, hogy 
a legfelsőbb hadúr, Ferenc József mellett az Osztrák — Ma-
gyar Monarchia egyetlen valóságos, összbirodalmi intéz-
ménye, s mint ilyen jelkép is egyúttal. Sokat mondó az a 
tény, hogy Kosztolányi a regény katonaalakját nem a közös 
hadsereg mellett létrehozott magyar királyi honvédség tiszti-
karából veszi, noha a sárszegi úri világ panoptikuma jórészt 
a magyar nemesség képviselőiből tevődik össze. Mi teszi 
indokolttá a magyarul nem beszélő, morva származású oszt-
rák főhadnagy szerepeltetését? 

Mindenekelőtt az, hogy a regényben fölépített világ nem 
valami elszigetelt jelenség, a hanyatlástörténetet egyidejűleg 
fölismerheti az olvasó nemzeti és monarchikus keretek kö-
zött. Az általános tendenciák azonosak: Környey Bálinték 
önmagukat pusztító mulatozása nem esik kívül а к. u. k. 
katonavilágán. A párducok széthullottságával jól összefér 
Werner bomlottsága, a főhadnagyban elburjánzott ostoba-
ság; őt nemcsak hogy magával ragadja a feudális világra em-
lékeztető tébolyult viselkedés sablonja, hanem túl is tesz 
rajta; de amit csinál jellemzően к. u. k. katonavirtus, alkal-

22 Szegedy-Maszák Mihály: i. m. 77. 
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mas arra, hogy megörökítessék a párducok jegyzőkönyvé-
ben. 

A gőzfürdőbeli jelenethez hasonlóval a Monarchia utolsó 
periódusában írott irodalmi alkotásokban gyakran talál-
kozhatunk. Legszembetűnőbb példákkal a cseh prózaírók 
szolgálnak, akik sajátosan népi jellegű humorral és iróniával 
ábrázolják a közös hadseregben uralkodó ezoterikus viszo-
nyokat, az értelem zászlójának lehanyatlását, a feje tetejére 
állított zűrzavart. Werner HaSek és Olbracht katonaalakjai-
hoz21 képest sem jelentéktelenebb, bár mellékszereplő, s csu-
pán egyetlen vonást látunk meg benne, infantilis beszámít-
hatatlanságát. Arra alighanem fölösleges gondolni, hogy 
Kosztolányi a közös hadsereg szellemének bírálatát egyetlen 
epizódra hagyatkozva kívánta elvégezni; arra viszont igen, 
hogy a monarchikus keretet erősítse vele, a regényben elgon-
dolt világot egy a korábbiakban megismert valóságtól mesz-
sze eső részelemmel kiegészítse. Az elbeszélő rendkívül rö-
viden szól Wernerről, mégis mindent megtudunk róla, s e 
tudásunk elégséges hozzá, hogy a Pacsirta regényvilágának 
organikus részét lássuk benne, és egy új dimenzióból tanul-
mányozhassuk a regény színteréül szolgáló várost. Fölvető-
dik a kérdés: hányféle környezetleírást kapunk a városról? 

Tudvalevő, hogy Kosztolányinak ez a regénye zártságával 
és összetettségével kivételes helyet foglal el nemzeti irodal-
munkban ; a viszonylag kis terjedelemért a föntebbi két vonás 
bőségesen kárpótolja az olvasót. Kosztolányinak sikerült az, 
ami csak igen keveseknek a prózaírásban: az epikai anyag 
hatékony tagolása és a szerkesztés páratlan egységessége. 
Az első az elbeszélő műfajra jellemző közlési sajátosságok 
koncentrált alkalmazásából, a második az elbeszélt történet 
elemeinek és a háttérként működő környezet bemutatásának 
pontos arányából következik. Kosztolányit tehetségének 
természete mindig is a szerkesztés nagyformátumú művé-

23 Különösen Ivan Olbracht: Rezervistory dopisy (Egy tartalékos 
feljegyzései) című műve sorakoztat fel hasonló helyzeteket. 
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szeként mutatta: azzal, hogy a Pacsirta a valóságos tér és 
idő képzeletét kelti föl az olvasóban, a művészi elrendezettség 
tudatossága nyer igazolást. A Pacsirta világa az írói szerkesz-
tés elemeivel fölépített világ, de kialakulása nem egyik napról 
a másikra történt, hanem hosszú fölkészülés eredménye. 

A művészi küldetésre mindenkor sokat adó Kosztolányi-
nak van egy hírlapi tárcája 1910-ből,24 amelyben „az új 
bácskai regényt" kéri számon, föltételezhetőleg önmagától; 
fiatalságának hősies énkultuszától mindenesetre nem esik 
túlzottan távol őt meglátni abban a szerepben, amit cikkének 
végén az elképzelt regényírónak szán: 

„Most szinte átélem az új bácskai regényt. A címet már megadtam 
hozzá. Az alföldi por. A gombhoz csak a kabátot kell felvarrni. Nem 
értem meg, hogy az alföldi por, mely már annyi embert züllesztett 
le az iszákosság rothadt pocsolyájába, és még többet tesz kehessé, 
rövidlátóvá és vidékiessé, miért ne faraghatna egy erős fejű és erős 
szívű emberből művészt, írót, igen-igen nagy regényírót?"25 

Az Alföldi por tehát igen korán jelzi Kosztolányinak azt az 
irodalmi szándékát, hogy szülőföldjének pusztuló világáról 
művészi látlelet maradjon fönn. Tudjuk, hogy az író több 
témáját újságcikk formájában vetette először papírra, de 
egyúttal az is közismert, hogy milyen mély kötődés kapcsolta 
szülővárosához, Szabadkához, és tágabban a Bácskához. A 
Sárszeg-téma gyökerei is ide nyúlnak vissza, de öntörvényű 
irodalmi megjelenítése még sokáig váratott magára: a két 
sárszegi regény megírásában közvetlen szerepet ugyanis — a 
korábban érintett családi indítékoknál nagyobb arányban 
— az a belső kétségbeesés játszott, amelyet a trianoni béke-
szerződést követően szülőföldjének elcsatolása okozott a 
számára. Úgy fogalmaznék, hogy hosszabb folyamat ered-
ményeként jön létre a Pacsirta ban ábrázolt Sárszeg-kép, 
amelyhez az Alföldi por szinte előtanulmányként hat; magam 

24 Kosztolányi Dezső: Álom és ólom. Bp. 1969. 4 6 5 - 4 6 6 . 
25 Kosztolányi Dezső: i. m. 466. 



70 Mohai V. Lajos 

ezt a korai tárcát különös nyomatékkal veszem figyelembe, 
amikor a regényben megjelenített várost vizsgálom, mivel a 
Pacsirtában szereplő helység környezetrajza és a tizenhá-
rom évvel korábbi újságcikk föltűnő hasonlóságról árulko-
dik. 

Ez a hasonlóság belső természetű abban az értelemben, 
ahogyan „Bácska fővárosában,a bor és akedély fészkében",26 

az életet élik; már a naptári idő föltűnő azonosságot mutat 
hiszen az újságcikk „nyárrá forrott ősz"-ről27 ír, miként a 
regény első fejezetében az elbeszélő is az évszakok határára 
helyezi a történetet: „A falinaptár a tükör mellett, az erős 
verőfényben feltüntette a hónapot ( . . . . ) " ; a túláradó hőség 
közvetlen metaforája a Vajkayék kertjében tapasztalható 
„sárga tikkasztó hőség". Az Alföldi porban leírt város utcáin 
„füllesztő porfelhőkben"28 járnak az emberek, itt Vajkayék 
utcájáról „már elfogyott az aszfalt, és kétoldalt gazzal föl-
vert, nyílt árok futott". Az első írói közlés szerint a sársze-
giek „bámész kíváncsi kisvárosiak", de a közvetlen leírás 
mellett ugyancsak a harmadik fejezetben értesülünk arról, 
hogy lakóihoz a műveletlenség és a kulturálatlanság is hoz-
zátartozik. A Vajkay-házat ért pletykákra éppen az a jel-
lemző, ami a tárcában is olvasható: „a ferde szájú vidékies 
pletyka".29 A két város külső megjelenítése közötti hasonló-
ság legérzékletesebben a negyedik fejezetben látható; a mon-
datok szinte lefedik egymást, de ami mindennél fontosabb: 
a leírt jelenségek elítélése. A megjelenítés tehát nemcsak írói 
rajz, hanem állásfoglalás egyúttal. Túlzás nélkül elmondható, 
hogy a szépíró és a tizenhárom évvel korábbi hírlapíró 
indítékaiban nincs számottevő különbség. Ami hangsúlybeli 
eltérés mutatkozik, az a regényt minősíti: a Pacsirtában 
sokkal teljesebben van jelen a halál képzete, sokkal fájdal-

26 Kosztolányi Dezső: i. m. 465. 
27 Kosztolányi Dezső: i. m. 465. 
28 Kosztolányi Dezső: i. m. 465. 
29 Kosztolányi Dezső: i. m. 465. 
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masabb és közelibb az elmúlás érzete, mint az újságcikkben; 
az utóbbinál az a benyomása támadhat az olvasónak, hogy 
iróniája fölényesebb annál, mint amit a nehéz mondanivaló 
még elbírna. Állításunkat az alábbi két idézet könnyűszerrel 
igazolja; 

'.Föléjük pedig szürke ezüstfátyolt vont a por. Sárszeg gyilkos pora, 
mely megtizedelte az itteni gyermekeket, s a felnőtteket horai halállal 
sújtotta." (Pacsirta) 

„Ez a város este, mikor széles utcákon, füllesztő porfelhőben elfek-
szik, olyan, mintha egy halott város lenne, egy ájuló múlt, emlékek 
és jövőre edző tervek nélkül." (Alföldi por)30 

A por képzete egyaránt hozzátartozik a valóságos és az 
elképzelt városhoz, Bácska fővárosához és Sárszeghez. A 
jócskán közeli kép persze nem vonhatja kétségbe a lényeget: 
a regény a hírlapi tárcából megismert város új változatát 
hozza létre azzal, hogy mellékszereplők kerülnek a háttér-
rajzba. 

Cifra szánalmas és idétlen mellékszereplő, a félkulturált-
ságban élő Sárszeg írói birtokbavételére éppúgy alkalmas, 
mint a szellemi igénytelenség jellemzésére a Gésák betétdala : 

„Csúf, csúf, csakugyan, 
A kínai tincs. 
Node volt s van-e nép, 
Hol ilyesmi nincs? 
Van-e föld, hol a copf 
Nem ismeretes. 
Hip-hop csúnya copf 
Hess, hess, hess!" 

Sárszeg gyilkos pora lesújt az értelmiségre is: Szunyogh tanár 
alkoholtól elvadult alak, de a regény más értelmiségi sze-
replői sem jobbak nála, kicsinyes szerelmi intrikák kötik le 
figyelmüket. Az elbeszélő csak Ijast ruházza föl mélyebb 
értelemmel, akinek „szája vonaglott az undortól". , 

30 Kosztolányi Dezső: i. m. 465. 
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Sárszegen minden eltorzult; ami hamisítható dolog meg-
történhet az emberi viszonyokban, itt föllelhető. Jelképes 
értelműnek látszik, hogy az elmagányosodott Vajkayban 
merül föl a „sárszegi ősz" képe, mely visszavonhatatlanul 
érvényes a Pacsirta sivár világára : 

„Milyen hirtelen jött. Nem fönnségesen, nem halálosan, nem nagy 
pompájában, arany levélszőnyegével és gyümölcsös koszorújával. 
Kis ősz volt ez, alattomos, fekete, sárszegi ősz." 

(Tizenkettedik fejezet) 

Vajkay személyiségválságának okai; 
elhárító lélektani mechanizmus 

Először is le kell szögeznünk, mintegy a korábbiak össze-
foglalásaként, hogy Vajkayra Pacsirta mellett valamiféle 
gátlásosság, lefoj'tottság a jellemző; mindenáron meg akar 
felelni szerepének, mégpedig mindenekelőtt szülői szerepé-
nek. Szerepének teljesítését illetően tudatos és nem tudatos 
egyszerre: az szabja nagyon szűkre élete határait, hogy sorsa 
csapdáját a lányában látja, nem pedig saját magatartásában. 
Belső békétlensége fölött úgy akar rendet teremteni, hogy 
mindőjük számára a legrosszabbik megoldást választja, mert 
szülői szerepéhez ez tartozik hozzá. A kudarcot az öncsalás, 
a színlelés semlegesíti nála, igaz ezt némileg enyhíti az a 
tény, hogy Pacsirta partner hozzá: ő éppúgy elfogadja ezt a 
megoldást, mint a szülők. Pedig a színlelés, az öncsalás, az 
egymás előtti hamis szerepek elfogadása csakis a szolidaritás 
hazug kereteit szabhatják meg, igazából gátolják az egyéni 
kiteljesedést, hiszen rendkívül erős függőséget jelentenek. Az 
ilyen közösségi viszonyok között élőket rendszerint a hamis 
szerep egymással szembeállítja, hiszen minden résztvevőnek 
pontosan meghatározott a mozgástere. Úgy is fogalmazhat-
nánk, hogy a szereplő önmagával való azonossága kérdésessé 
válhat, sőt meg is szűnhet. A Pacsirtában fordított a helyzet : 
a főszereplők ugyanis nagyjából tisztában vannak a saját 
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helyzetükkel, az önmagukkal való azonosság megvan, Vajkay 
esetében itt épp azt a szerepet veszélyezteti valami, ami ön-
maga belső egységének föladása árán is a legfontosabb neki ; 
számára az a szerep a legfontosabb, ami voltaképp áldozat-
nak tűnteti föl őt. 

Pedig Kosztolányi mostohának mutatja be azt az életet, 
amelyben Vajkay megbékélt helyzetével ; ezt mindaddig érvé-
nyesnek tekinti a főszereplő, amíg Pacsirta lelki történéssé 
nem válik a számára, abban az értelemben, hogy a lány 
nincs fizikailag jelen. Mihelyst viszont ez megtörténik, a 
korábbi magatartását szabályozó mechanizmus már nem 
engedelmeskedik: szinte erejét meghaladó feladatot ró rá, 
valódi próbatételt jelent a számára, hogy a szülői föladatából 
származó követelménynek megfeleljen. 

Amikor megismerkedünk Vajkay Ákossal, úgy tapasztal-
juk, hogy a külvilág felől csupa negatív élmény érte, ezért 
véleménye kizárólagosan elítélő ; ezt érezzük a Sárszegi Köz-
löny híreit kommentálva, és az indóház felé vezető Széchényi 
utcán a sárszegi úri közönség előtt. Pacsirta távolléte alatt 
Vajkayban a külvilág iránti reakció változik meg ; előbb csak 
kisebb apróságokra figyel oda, mint nem kellemetlen jelen-
ségekre, aztán a külvilág sokféle érdekes inger forrása lesz a 
számára, amelyeket már egyáltalán nem próbál elhárítani 
magától, sőt maga megy a dolgok elébe, mégha lekiismeret-
furdalása támad is, hogy a korábbi, jól összeszegecselt vilá-
got szétzilálja magatartásával. Csakhogy ez a regény világá-
ban nem történik meg; Sárszeg történelmen kívüli állapota 
nem nyújt megfelelő teret arra, hogy szabad akarata érvénye-
sülhessen, másfelől pedig létezéséhez leválaszthatatlanul hoz-
zátartozik a Pacsirtával szemben vállalt életszerep. Ami Pa-
csirta nélkül történik vele, az abból származik, hogy az élet 
céltalanságát fokozottabban éli át, s a sárszegi társadalom 
iránynélküliségét közvetlenül tapasztalja. Pacsirtával együtt 
szigorú normák szabályozzák életét; a regény azt mutatja 
meg, hogy mekkora gátakat kellene átszakítani ahhoz, hogy 
életének korábbi kereteit fölrúgja. A Pacsirtával vállalt közös-
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ség magasabb eszmény a szemében, mint a nevetségessé tor-
zult, panoptikumfigurákat fölvonultató kisvárosi környezet, 
noha magatartása olykor ingadozónak tünteti föl őt is. Nyo-
matékosabbnak érzem viszont képzeteit, melyet egyfelől a 
lány szerencsétlen sorsa, másfelől a külső ingerek indukál-
nak benne. A képzetek szerepéről korábban már tettem emlí-
tést; most Vajkay álmát venném közelebbről szemügyre. 

Nyilvánvaló, hogy különleges figyelemmel kell lennünk 
erre a mozzanatra, amelyen a Pacsirtához fűződő alapérzése 
szűrődik át, mégpedig kendőzetlenül, a magára vett szerep 
nélkül. Az álom ugyanakkor annak a valóságnak a képéről 
is hírt ad, amely a Pacsirtával való együttélés folyamán rakó-
dott le a tudat mélyére. Eszerint Vajkay álma vágyteljesítő 
jellegű, s az álom mechanizmusa a freudista álomelmélet 
fogalmaival írható körül. Freud szerint „az alvás állapota 
azzal teszi lehetővé az álom képződését, hogy csökkenti a 
belső lelki cenzúrát".31 Vajkay Pacsirta megcsonkított holt-
testét látja álmában, az álommunka tehát — ezt a tudattalan 
végzi — azt tartalmazza, hogy Vajkay megpróbálja eltaszítani 
magától a lányt. Lényeges mozzanat, hogy Vajkay drámai 
jellegű álma akkor történik, amikor Pacsirta távirata vissza-
érkezik a pusztáról; ekkor már csak lelki jelenség a főszerep-
lőnek a lány. Vajkay álmában képpé formálódnak a köznapi 
ingerek, amelyek a külvilágból áramlanak feléje, de tilalmas 
területek a számára. Erről tanúskodik az álom utáni reak-
ciója : 

„Még mindig látta az álomalakokat, kikkel már sokszor találko-
zott. De most is csodálkozott, hogy az, ki mindene és oly csöndesen 
élt szegény, álmában, ily drámai szörnyűségek középpontja. Pacsir-
tát ilyen álmai után még jobban szerette." 

(Harmadik fejezet) 

31 Freud: A lélekelemzés legújabb eredményei. Az álomtan revíziója. 
A Pszichoanalízis című kötetben. Bukarest 1977. 105.; vö. : Alom-

fejtés. Bp. 1985. 367., lásd még: Frank J. Sulloway: i. m. 3 3 6 - 3 4 3 . 
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Azt gondolom, nem erőltetett, ha Franz Kafkát idézem, már-
csak azért sem, mert az álomfejtés lélektani vázlata mellé 
esztétikai megjegyzést fűz: „Az álom leleplezi a valóságot, 
mely mögött elbújhat a képzelet. Ez olyan szörnyű az élet-
ben — s olyan megrázó a művészetben".32 Az álom szerepét 
fölösleges lenne eltúlozni Kosztolányi művészetében, viszont 
az olvasó arra is gondolhat, hogy Nóvák Antalt megveretését 
követően hasonló álmok gyötrik, sőt az álmában megjelenő 
alak éppúgy borzadást vált ki belőle, mint Vajkayból Pacsirta 
megcsonkított teste. Mindkét regényalakban erős visszhangra 
talál az álomban átélt szituáció, hiszen a valóság megoldatlan 
problémáit idézi föl bennük; félelmet kelt, mert ugyan csak 
utánzata, lenyomata akülső világnak, de több is annál: annak 
a szellemnek a megjelenítője, formát öltött alakmása, amely 
a szereplők fölött uralkodik. Ezért fogadják úgy az álombeli 
rémet, mint ami elől menekülni kell, mégpedig az ébrenlétbe, 
ahol az elutasításra megvan a mód. Az álom és az álom utáni 
reakció egybekapcsolódik Vajkayban; külön jelentőséget 
tulajdoníthatunk annak, hogy azonnal belép az elhárító me-
chanizmus, mely arra hivatott, hogy Vajkay bűntudatát csök-
kentse („Pacsirtát ilyen álmai után még jobban szerette"). 

Vajkay életszerepének legválságosabb helyzetére a Tizedik 
fejezetben kerül sor, amikor a részegek hideg szókimondásá-
val Pacsirtához való viszonyának önmaga előtt addig leple-
zett formáját mondja ki : 

„Azt akarnánk, hogy ne is legyen itt, úgy, mint most. És azt se bán-
nánk, ha szegény, akár ebben a pillanatban meg . . . 

Nem mondta ki a szörnyű szót. De így még szörnyűbb volt, mint-
ha kimondta volna". 

(Tizedik fejezet) 

Vajkay hitetlenségével az elbeszélő a regénynek ezen a hang-
súlyos pontján Pacsirta anyját állítja szembe; ő lényegesen 
redukáltabb jellemzésben részesült, mint Vajkay, akitől leg-

" Gustav Janouch: Beszélgetések Kafkával. Bp. 1972. 54. 
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szembetűnőbben az különbözteti meg, hogy válságos hely-
zetekben anyai ösztöne visszafogja. Föltehető, hogy Koszto-
lányi személyiségének azt a szintjét tartja legfontosabbnak, 
amelyben csak egyféle igazság létezik, az anyáé: 

„— Imádkozni kell — mondta maga elé, inkább magának — , hinni 
kell Istenben, ki megváltott bennünket, mindnyájunkat. Én sokat 
imádkozom. Éjjel, ha felébredek, és nem tudok aludni, mindig imád-
kozom. Akkor megkönnyül a szívem, és hamar elalszom. Imádkozni 
kell apa, és hinni, Isten megsegíti majd őt. És megsegít bennün-
ket is." 

(Tizedik fejezet) 

A szereplők lelki életének történéseit viszonylag sokféle tar-
talom tölti ki; ha a lélektani helyzeteket vennénk számba, 
akkor korántsem lenne szívderítő a kép; a leggyakrabban 
visszatérő minőségek a szorongás, a magány, a kiszolgál-
tatottság, a kétségbeesés, az elszigetelődés, a beletörődés 
lehetnének. Mindezek mögött azonban észre kell venni, úgyis 
mint e lélektani helyzetek elfogadásához óhatatlanul szük-
ségeset, az önmeggyőzést; az óhajtó módot; amely Koszto-
lányinak ebben a regényében egyszerre félelmes, de mivel 
románcos elemekkel keveredő és életképszerűen tömörített 
világot ölel magába,33 a szereplők életének meghatározó 
eleme is. 

Csak a korábbiakat ismételhetjük, amikor azt mondjuk, 
hogy figyelmünk szinte végig Vajkayra irányul, rá összpon-
tosul. Ő áll a történet előterében, s rögtön az első fejezetből 
kiderül, hogy a lány sorsa mintegy rákopírozódik az apjáéra. 
Ő sorvasztja el az apja életét, távollétében Vajkay messze 
fölülmúlja korábbi önmagát, mert kiszabadul a lány által 
ráerőszakolt életvitel nyomása alól. Rendkívül elkeserítő a 
számára, hogy életének szinte minden sérelme hozzá fűződik. 
Ezt kudarcként könyveli el, hiszen a saját lányától ered. 
Ezért sérülékeny a külvilágban, s ezt ellensúlyozandó lesze-
reli egyéniségét, elcsupaszítja önmagát, görcsös erőlködés 

33 Németh G. Béla: i. m. 215. 



Harc az azonosulásért 77 

mozgatja, hogy megfeleljen annak az igénynek, amelyet a 
lány támaszt iránta. Nóvák Antallal összehasonlítva jóval 
önállótlanabb személyiség képe dereng föl róla: az Arany-
sárkány főszereplője többet képes fölfogni a világ dolgaiból 
és mélyebbre ás; igaz viszont, hogy amikor a liberális neve-
léseszmény jegyében fölfogott szerepe hatástalanná válik, a 
szilárdnak hitt építmény falán a repedések megvastagodnak, 
a kudarc teljesen kihúzza lába alól a talajt. Vajkayval azon-
ban más történt — s a befejezettség tényére nem árt külön 
fölhívni a figyelmet: az ő élete, ahogyan megismertük, követ-
kezmény, s mint ilyen megkövesedett forma; még akkor is, 
ha látszólag visszafordítható lenne, hiszen a hirtelenében 
visszakapott szabadság idején jellemének új oldalai is meg-
mutatkoznak. Csakhogy Vajkayban épp ezalatt az idő alatt 
játszódik le mindaz, amit szerepválsága jelent. 

Pacsirta léthelyzete: kívülrekedés az emberek világán; 
az isteni könyörület támasza 

Végezetül az a kérdés maradt hátra, hogy hogyan válik a 
családi háromszög egyetlen menedékké a főszereplők szá-
mára? Nyilvánvaló, hogy nem teljesen kimerítő az a magya-
rázat, amely leegyszerűsítve a megváltoztathatatlanba való 
beletörődést veszi alapul, s a regényalakok igyekezetét csu-
pán a hamis fölszín fönntartására szolgáló eszköznek tekinti. 
Önmaguknak és a másiknak a becsapása, mégha senkinek 
sem származik előnye belőle — ez is a Pacsirta regényvilá-
gának, a regényalakok mindennapi sorsának a részét képezi, 
de egyúttal másról, többről is szó van. Eddig azt mondtuk, 
hogy amíg Vajkay sorsát a szereppel való azonosulásért foly-
tatott belső erőfeszítés határozza meg, addig a lányéban az 
emberek világán való kívülrekedés játsza a főszerepet. Kül-
alakja, alkata és egyénisége miatt ez Pacsirta léthelyzete, s ez 
az állapot, mely lényege szerint egyfajta kivetettség is, a 
lányban tudatosul. Ezért igyekszik szinte űzöttként haza a 
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pusztai kirándulásból, s ezért oly hosszú az út neki az indó-
háztól hazáig. Ennek az állapotnak a megnevezésére szolgál 
a „szegény" jelző, amely mintegy megszemélyesíti őt; fontos 
mozzanat, hogy Vajkay és Ijas használja vele kapcsolatban, 
akik részint maguk is elszenvedik ezt az állapotot, vagy leg-
alábbis érzelmi affinitásuk révén megnövelik e megszemélyesí-
tés erejét. 

De ajánlatos azt is látnunk, hogy a végső, szinte már 
embertelen egyedüllét és magány megfogalmazásakor a 
lányban is fölfakad valami : 
„Ágya fölött, akár szüleinek ágya fölött a Jézus, egy Mária-kép ló-
gott, a boldogságos szent Szűz képe, ki térdein nagy, halott gyer-
mekét ringatta, és szívére mutat, melyet az anyai fájdalom hét töre 
ver át. Kislánykora óta hallotta ez buzgó, gyermeteg imáit, mint 
szüleiét a megfeszített Jézus. Pacsirta egy pillanatban feléje emelte 
mind a két karját, heves mozdulattal, melyet azonnal elfojtott. Csak 
türelem. Vannak, kik sokkal többet szenvednek". 

(Tizenharmadik fejezet) 

Magam úgy gondolom, hogy a regény végső kicsengésében 
— ennek az idézetnek a fényében — az isteni irgalom körét 
érinti.34 Pacsirta az isteni könyörületben lel támaszra, s a 
Mária-képen lefestett hagyományos keresztény ábrázolás a 
szenvedés létjogosultságának az érvényességét és hitelét is 
megteremti a regény világában. Tisztában vagyok azzal, hogy 
korántsem könnyen kezelhető kérdésről van szó; minden-
esetre helye lehet Pacsirta megszenvedett önvigasztalásának 
Kosztolányi életművében, mert olyan üzenetet közvetít ma-
gas szinten, melyet Kosztolányi az élet alapértékei közé 
sorol. Pacsirta az elrejtettségtől az artikulációig jut el sorsát 
illetően; ha a bizonyosság nem is, a hit őt is megérinti. 
Nem sorsának megváltozását kapja vigaszul, hanem tradí-
ciót talál hozzá, hogy annak valóságos tartalmát fölfedez-
heti, hogy az újra és újra fölszakadó szenvedést az emberlét 
sajátjának fogadja el. 

34 Hasonlóképpen transzcendenciát érez a mű zárlatában Szegedy-
Maszák Mihály, i. m. 79. • 
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SZÉP E R N Ő 
(AZ ÉLHETŐ LÍRA V.) 

Szép Ernővel már eleve azért is szükséges megannyi lehető 
alkalom adtán a foglalkozás, mert költészete máig elintézet-
len — bár épp ezért is : még fokozottabban eleven — „adós-
ságunk"; ám hogy itt, a líra-élhetőség okán vizsgálat tárgya 
lesz, nem ily átfogó oka van. S megpróbálom a személyestől 
is távoltartani a feldolgozás módját ; vagyis ha „vallomás" 
lelhető e dolgozatokban — József Attila, Jékely Zoltán, 
Kosztolányi Dezső, Pilinszky János, Szép Ernő —, az csak 
ennyi: együttesük feltétlenül mond valamit századunk köl-
tészeti eredményeiről (s várakozásairól), s hogy a dolgozat-
író, ily szükségeivel, általuk lényegében „meg is volna". 
Tehát ebben az öt lírai életműben, a koncentráció bizonyos 
jellege felé hajolva, megvan az a matéria, amelyen a magyar 
líra utóbbi nyolcvan évének „milyensége", háromnegyed-
részt legalább, feltárható. A személyes igazsághoz tehát itt 
csak az tartozik hangsúllyal — s térjünk máris a tárgyra! —, 
hogy Szép Ernő megkérülésével a líra-élhetőség „alakuláska-
tegóriája" alighanem elképzelhetetlen (megint csak: e sorok 
írója számára). 

Talán nem a korai évekkel kezdeném, jóllehet, ha meg-
gondoljuk, Szép Ernő lírai életművének zöme alig két évti-
zeden oszlik el, vagy ennyire tömörül; tehát, ha lehetne 
visszafelé haladni — ha nem volna művi az ily megoldás - , 
ott indulnánk el, ahol a Ne hidd kései „utószavával" a költé-
szeti oeuvre mintegy véget ér; s azt látnánk, hogy e vers 
bármi szépséges és megrázó igazságú, a magunk „élni-
anyagáért" nem ehhez kell fordulnunk. Elmondtuk, persze, 
e dolgozatok során, hogy az átélés jegye itt, ha úgy tetszik, 
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szubjektív, mégis, éppen Szép Ernőnél próbálom azokat a 
kritériumokat keresni, amelyek alapján némely részek, ki-
sebbek-nagyobbak, a mi felvett szempontunknak a tapasz-
talat hitelesítésével is megfelelhetnek. A Ne hidd némely 
igazsága az utóbbi évtizedek költészetéből (s prózájából, s 
nemcsak magyarországiból) mintegy visszaköszön. („Ne 
hidd, ne hidd, ami igaz, | Ami kegyetlen, ami gaz . . . | Ne 
hidd, ne hidd, ami való" — vagy túlságosan szimpla igazság-
vélelmű a kijelentés, hogy „Hazugság, amit a lap ír, | Félre-
beszél az a papír . . . | Ugratnak, játszanak veled . . . | Gaz-
ember vagy, ha elhiszed" — aztán: „Hátrálj, zárkózz el, 
menekülj . . . " , netán: „Csak ami szép, jó, mindig az, | Mit 
álmodtál, az az igaz . . . " . ) Hangsúlyozni akartuk már a 
korábbiakban is: nem életreceptekről van szó, amikor líra-
élhetőségről beszélünk; nem csattanós fogalmazásokról, köz-
keletűivé tehető) igazságokról; hanem inkább — és nagyon 
is— arról, hogy a meglét(ünk) önmagunk által leghiteleseb-
ben ismert helyzetei miként hívják elő a kész-választ. A meg-
fogalmazottat, amely mégsem szentenciaként hat, hanem 
maga is elevenné lesz, s így a túl-véglegesnek látszó „költé-
szeti produktum" ugyanúgy megújul, eleven marad, aho-
gyan az élethelyzet is enged önmaga kizárólagosságából 
(egyszerisége reménytelenjéből, feloldhatatlanjából), és össz-
hatás alakul, a „magány" (kész dolgoké és káosz-részeké) 
oldódik, s ezzel a líra visszanyeri valódi célját, hatóanyag-
szerűségét, mi magunk pedig valami nem sejtett (nem tuda-
tosodott) rétegbe látunk, oly „tér" kiterjedését érzékeljük, 
amely se nem külső, se nem belső, hanem a kettős sejtelmé-
vel együtt, objektíven és szubjektíven színezve, való(bb)sá-
gos. 

Még az a nagy telitalálat a Ne hidd végén („Te légy az 
isten, hogyha nincs"), ez sem illik „kategóriánkba". Pilinszky 
János műveiről szólva már volt módunk utalni rá: a túl-
nagy, az ekképp túl-kész fogalmiság, utalás, kultúra-histó-
riai tényrészlet stb. nem okvetlenül szerencsés matériája en-
nek az élés-lehetőségnek. [Azért nem átélést mondunk, mert 



Fórum 81 

kétségtelen ugyan, hogy a lírai helyet is intenzívebben éljük 
ilyenkor, az élethelyzetet pedig egyenesen valódi(bb)an, de 
nem az érzelmi-empátikus felhang a lényeg, hanem a kap-
csolat: már meglévő(nek hitt) és megfoghatatlannak tetsző 
anyag közt.] Tehát ha az életmű vége felől haladunk tovább, 
visszafele, igen megnyerő részletekre bukkanunk, s ha nem 
volnának emlékeink róla, miként fordulnak elő e dolgok más 
variánsban egyebütt-korábban, talán elfogadnánk e részeket 
is élet-támanyagainkként. Mint például (a Szép Ernő-emlék-
táblán is szereplő, tetszetős megfogalmazást): „Én úgy sze-
rettem volna élni j Minden halandóval beszélni | | Minden-
kinek nevét kérdezni | Mindenkinek szivét érezni". Látni fog-
juk, ugyanez hogyan fordul elő valódi elemi ereje teljén 
egyebütt, előbb. Holott ez önmagában is „szép gondolat". 
Említettük azonban, hogy nem a gondolat kereksége, szép-
sége, rangja adja (semmiképp sem önmagában ez) az átélhe-
tőség elemét. Ahogyan e tényezők, ugyanakkor, persze, 
kizárhatatlanok, elengedhetetlenek ! De valami összetettebb-
ről van szó eleve már, s abból ered, az élethelyzet egysze-
rűbbsége (vagy megfoghatatlansága; ugyanaz, két véglet) 
révén tovább összetétel-lehetőség. Ehhez a költészeti „sze-
rencse", minden etikai értéken túl (s minden fogalmazás-ér-
ték abszolutizálása nélkül egyszersmind!), az önmagában 
megfoghatatlan evidencia „szabad vegyértéke" kell. Hiszen, 
ismételjük utoljára itt, kapcsolódásról van szó. 

A Valami egy kicsivel nehezebb helyzetet teremt. Szépek 
konkrétumai („Szél voltam itt mely ellobog | Egy ernyőt fel 
nem fordítottam . . . " stb.). De, ugye, szinte így kérdezném 
már, mintha nem a mi tárgyunkba illene ez eddig. Aztán a 
vers vége, úgy érzem, megint (már) igen: „A szívszorulás 
voltam, a sóhaj | A messzenézés, csönd két szó között | A 
fölcsengés, az elcsodálkozás". A drámai jambus emlékeit 
görgeti (Hamlet!), s ezzel „föl is vezeti" az utolsó sort, mely 
nem ilyen, mégis, ez Szép Ernőre a leginkább jellemző. S 
hadd említsem, érvénytelenül bár, hogy a „fölcsengés"-t so-
káig „fülcsengés"-nek olvastam; s úgy is szép és evidens volt, 

6 It 91/1 
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sőt, szinte „szebb". Az Adat végén ez áll: „Jobb nem lát-
nom hogy vész el az élet". Ezekre a helyekre visszacseng a 
korábbi nagy versek sok részlete; tehát a mi élménykörünk 
szempontjából nem ezek a helyek maradnak eleveníthetőek. 
Mintha éremművészet lenne ez a korábbi nagy-alakos for-
mázás művészete helyett. Sorra lehet venni az itt nem emlí-
tett verseket. Még az Életem című kis klasszikus darab, azzal, 
hogy „Az én életem nem élet | Csak életet játszik | | Az a fa 
vagyok kérlek | Aki a vízbe látszik", ez is olyan tételszerűség, 
mint József Attilánál az „éji folyó csillaga" (az életmű eleve-
nebb, élhetőbb helyeihez képest). Már szinte megmagyaráz-
hatatlan, mi az az esetlegesség e sorban:,, Köszönöm oh május 
hogy láttalak", amitől már-már ügyünknek érezzük (itt, így; 
mert különben ezek rendre nagyszerű dolgok) a kicsit páto-
szos, nem is elég lényeges felhangzást. A hónap neve ragad 
meg minket? (Azzal, hogy nagyobb általánosításra törő gesz-
tusba ékelődik esendően? Ellentétet feszít?) A visszafelé 
haladó szemle első fontos darabja a Virágok mért hallgat-
nak. 

Hadd utaljunk előzményére : s ez lehet akár a Balaton című 
vers, akár a korai Ki tudja?, vagy amire elsődleg gondolha-
tunk itt, a Hol van valami; ahol a legnagyobb világköltészeti 
helyeket tudja megidézni élményünk számára (Robinson 
Jefferstől és Walt Whithmantől a japán mikro-líráig, vagyis 
a haiku-költészetig, de közben Kassákot érintve, mindenféle 
idő-összefüggésen túl, „ma") oly hangütésével, mint ahogy a 
művet kezdi: „Hol van valami tünékenyebb hangtalanabb 
annál, I mikor egy nagy madár szárnyal az égben | És úgy 
hagyja nyújtva két szárnyát és úgy látszik | mintha alá-
merülne I S megint emeli két szárnyát, s mintha álmában | 
emelné s úgy száll előre, feljebb", itt áll a „Virágok"-verset 
előkészítő (ha így nézzük), avval rokon kijelentés: „A rózsa 
főhajtását ki | látta, kinek a szíve fogadta méltó módon?" (S 
Rilkét is említhetjük stb. Csodálni valóan egyszerre küldi ez 
az anyag a maga külsőséges jeleit és bensőséges, foghatatlan 
sugárzását.) A „Virágok"-vers tehát így indul (s még egyszer 
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ezt: nem memorizálásról van szó a líra-élhetőség fogalmánál; 
esetleg „kottából" is előidézhető az élés-élmény így): „Mért 
áll a nap felettünk, mért fut mindig a hold? | A föld mért 
alszik mélyen, miért eszmél a víz? | Virágok mért hallgat-
nak, mért hangzik a madár?" Talán mert oly hihetetlenül 
elemiek ezek a kérdések; sőt, mert Szép Ernő olyasmire 
kérdez, amire nem szokás. „Miből, mióta, honnan kelt egy 
ilyen világ?" És a rácsodálkozást ki is mondja magával a 
verssel: „Meghalhatok, szemem csak bámul tovább, to-
vább . . . " Sőt, még ezt a sort is serkentőnek érezhetjük: „Ta-
lán lát egy tavaszt itt sárgán lobogni majd" (mármint e 
halál-utáni szem). Énünk való tekintetének kitágítására ér-
zünk rá, vagy hogy „nem m u s z á j . . . , ha nem lehet" (József 
Attila), tehát ha valamiféle halál-utáni állapot is „ugyanezt" 
adja majd, illetve semmiféle nézésünk nem szerezhet igazi 
kérdésekre igazi választ, akkor . . . ? Ez itt az átélhető, mint 
ahogy Szép Ernő alapkérdéseinél legtöbbször: hogy nem is 
olyan „szégyen" bármi fogyaték helyzetünk „a világban". 
Ezt mondja, kicsit túlstilizáltan bár, egy másik vers nevezetes 
kezdő-sorpárja: „Nem érzi a halott veréb | Ha a ló a begyére 
lép ..,." (S valamelyest érzelmesnek ható válasz a szakaszon-
kénti csattanó: „Csak a szívem érzi", ezt nehéz is átélni, élni; 
ám a tartalma, fogaimisága teljesen hibátlan. Legföljebb a 
fogalmazás nem tartozik a leginkább szívünk szerint valók 
közé.) A De szégyen élni (itt a túlságot oly jól adagolja a 
vers, hogy az iménti enyhe távolságtartásunk érzete, azt 
hiszem, joggal elmaradhat), tartalmilag, persze, mintha 
ellene mondana az imént nemrég kifejtetteknek: „De szégyen 
élni I De szégyen élni | Tovább köszönni | Tovább beszél-
ni . . . " S így tovább. Mindezek könnyen „idézhető" sorok, 
s ha van emlékezetünknek, megélőképességünknek efféle 
„Szép Ernő gyűjteménye", mégis inkább a bonyolultabb 
megfogalmazások tartoznak abba bele egy idő múlva. Csak 
itt látható „képlet-alakban" majdnem mindaz (e rövid, met-
szett kis versekben), ami a Néked szól s hasonló nagy vállal-
kozások görgetett anyaga. S ami a legérvényesebb formája, 

6* 
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még ha nem is dalszerű behízelgőség nyomaival, a Szép 
Ernő-költészet lényegének. 

A Holdfényes nyírfát láttam a későbbi Október alapmon-
dását bontja ki (vagy szólaltatja meg váratlanul, részlete-
zett közegben). Az Október az egyik legfilozófusibb mondást 
foglalja négy-sor végére: „Emlékszem, emlékszem, nem tu-
dom mire" S nincs pont a végén, az utolsó szavakat nem 
tagolja vessző. Mintha „nem-tudom-mi" volna az, ami van 
velünk a világon, s ez az emlékezés tárgya is. Emlékezni, 
mondja ez, még ha tudjuk is tárgyát, a dolgoknak erre az 
állagára mutat. Ezt (az állagot) Szép Ernő nem vallja kizá-
rólagosnak; ám rengeteg valóságelemet elfogadó (féltő, tra-
gikusan veszítő stb.) felfogása már nem mentes e tudástól, s 
e kettő együttese ad oly összetettséget, melynek jegyében a 
nem-tudom-mire épp önmaga ellenkezőjeként mutatkozik 
(szintén nagy) evidenciával; itt, a Holdfényes-\ersben meg-
annyi „csuda, oldozhatatlan" dolgot lát, s miket? „A cinke 
t o l l á t . . . I Fehér ökröt meg s á r g á t . . . " — s közben „virágos 
zászlók úsztak felettem fönn az égen". Nem is ezek a sorok 
az élhetőek-őrizhetőek, hanem ahogy hirtelen, a sűrű-hosszú 
sorú versben „vált", ahogy egyszerre, havak ragyogása, víz 
„szövése" (!) után az szólal meg, zene-hirtelenséggel, a fájás-
lehetőség szélső értékét elérve, hogy: „Úgy múlok el én 
innen . . . " S „én mindig emlékszem majd . . ." És megvan, 
pontosan, hogy mire. „Emlékszem, emlékszem majd, én ezt 
el nem felejtem." S ennek talán azért lehet tárgyi konkrétuma, 
egy képtelen-az-anyaga világból, mert az is képtelenség, amit 
(mesésen? de mennyivel különb meseként, mint színdarab-
jaiban akár, melyek — fájdalom! — költészetének elterjedt-
ségét helyettesítgetnék) önmaga leendő képtelen-nemlét-
életéről mond el: „Bármerre lengek majd, vagy ha úszom 
nem tudom hol | Mélázom, el nem fogyhat belőlem a csudá-
l a t . . . " És itt következik az élhetőség kerekké-fogalmazása: 
„De gyönyörű, de boldog ünnepre voltam híva". 

Ez a litániaszerűség, a „sorolás", meg a dalszerűség, s 
a két elem, ahogy egymást kioltja és egymás hatását sok-
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szorozza, jó néhány Szép Ernő-vers sajátja, például a Bocsás-
satok meg címűé, ahol végeredményben válogatni lehet az 
elemek közt, ki mit idézhet „maga használatára", vagy ne-
tán, mint másutt említettük, a sorolás jellege, a váltások, az 
azonosságok, a monotónia csekély modulációi azok, amik 
az élhető-hatást kiváltják. Az iménti „ünnepély"-hangulat-
nak mond ellent, íme, a Szenvedni a tulajdon bűnödet, hol 
is megint a „shakespeare"-i jambus visszhangtere teremti 
meg az élhetőség alapját: el sem akarnánk hinni, mennyi 
rémség „vagyunk" mi magunk, s mit kell tudnunk erről, 
mi marad velünk — „Hogy ez te vagy s együtt maradsz ma-
gaddal j Egész nap és álmodban éjszaka | S a föld alatt a 
sírban összezárva". S mégsem úgy átütő ez, ahogy élmé-
nyünkhöz akarnánk, s ahogy Szép Ernő korábbi korszaká-
ban példák sora van rá! 

Jussunk ezekhez. A Balaton — említettük — összefoglalása 
is, tömörítése az addigiaknak, s a későbbi „medál-szerű", 
lényegre kattogósított-fosztott, mintegy „Függelék" jegyű 
életművésznek bevezetője. Amit Szép Ernő költészetéből 
„élni" akarhatunk (amit ekképp lehet, s ami annak, aki 
„rákapott", nélkülözhetetlen aztán már): az említett módon 
történő „kérdezés", s ennek nem okvetlenül kérdőjel a vele-
járója. Az evidencia-érzetet fokozza (bennünk, ismét: azu-
tán), hogy amire kérdez költőnk, már szintén mintha eviden-
cia lenne (eleve az, kétszeresen tehát, akképp az, hogy a 
költészet szempontjából s tárgyában mintegy nem igényel 
taglalást). S erre talán, leszorítva, mégis-hangot lehet lelni 
Mégis-ösvényt, oda! Ezt nem tudtuk, s máig Szép Ernőtől 
lehet századunk magyar nyelvű lírájában a legjobban tud-
nunk (ezt, sajátlag). A Balaton kezdete mindjárt (az előtte 
jelzettek helyi értékével): „Kitől kérdezzem én azt mi vagyok 
én, mért I jöttem én, mi ez az én itt létem?" Persze, hogy 
például Gauguinnek van hasonló című festménye; persze, 
hogy ez a legelemibb kérdés, vakon rálelhet bármi, nem is 
különösebb kedv vagy ízlés, véletlenül összeállhat így mon-
dás. De nem! A helyi érték attól is van, hogy tudjuk, ki 
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mondja, amit hallunk (amit magunkban visszahallunk), s 
az egésznek ez, épp ez a lassú menetelessége, ami nem a 
Füst Miláné, például, ahogyan az a jambus is, a „shakes-
peare"-i jegy sem, ez adja (nem memorizálásra, persze!) a 
millióból-egy állagát. Tömörebben ott van, nagyjából ugyan-
ez — „ugyanez"! de hát ezek a menetelességek nemcsak a 
kérdésen belül hatnak, hanem maga a kérdés is, itt ez a 
Balaton-bé\i, valami enyhe fokozat-különbséget mutat a 
korábbiak mellett —, olyan helyeken, mint például, hadd 
idézzük: „Mit tudok annyit nézni a lombtalan fán, | Mikor 
a levelek már mind leszálltak, j Az őszi rajznak titkos értelme 
van tán, I Amit írnak az összevissza, ágak. | Hogy fejtsem 
meg? Hogy értsem? Mit csináljak?" Ez egy nagy élhető-
hely Szép Ernőnél; s ilyesféle: „Ha én azt tudnám ki a 
legszebb, | Ha én azt tudnám mi a legjobb, | Ha én azt tud-
nám merre tartsak, | Ha én azt tudnám mitévő legyek" stb. 
A látvány, amit nem tudni, „mire" nézünk, mi lesz abból, 
hogy nézzük, már csak ebből is, és kik vagyunk, akik néz-
zük, ki vagyunk általa, mik volnánk nélküle — ezek a kér-
dések mind elhangzanak így. Vagy a képek, ugyanezt mond-
va: „A hullámok meneteltek, a hullámok egymás után, | egy-
más előtt, egymás m e l l e t t . . . " S mintha tréfálna, hallom a 
mai megjegyzést. Joggal hallani ilyet! És persze, hogy nem 
tréfál, jóllehet ez a „ t r é f a . . ."-kifejezés is előjön, épp egy 
fontos helyen. S most hadd idézzünk innen csak egy való ké-
pet, nem a gondolati fokokat ; nehezen felejtem el ezt a szín-ké-
pet is : „Tihany oly szürke zöld volt, Tihany temploma j oly 
sárga fehér, mint az ember álma, emlékben". Ami annyira él-
hető, egyebek mellett : olykor ez a furcsa kifejezési mód, vala-
mi megnyekkentése, nem is csikordítása a lehetőségeknek, a 
nyelv hajlításáénak . . . mint itt ez a váratlan „emlékben". 

A felsorolás, látszólag leginkább utcakő-egyformaság esz-
köz, szintén nagy élhetőséget ad itt: lássuk a Csodálatos 
című verset. Sorolás, tehát, megint. Mi a csodálatos? „Hogy 
mindig életben vagyok" — ennek a kifejezésnek is van így 
valami furcsája, akaratlan-akart kétértelműsége; lehet, hogy 
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a „még" szó híján. Gondoljuk meg! Ismét valami evidenciát 
„érint meg" szokatlan oldalról a vers, súrolva, ahol nem 
szokás. Hogy lenne furcsa az, hogy valaki mindegyre életben 
van? Hogyan kérdez viszont olyat is, hogy ő maga mit 
tud nézni a lombtalan fán? S amit csak eddig idéztünk, ott 
is mennyi az ilyen érték. Ez a jelleg elkezd feltűnögetni Szép 
Ernő verseiben, és elkezdjük alkalmazni, mint lehetőséget, a 
mi kérdéseinkre . . . azokat is megérintjük velük valahogy 
így . . . s ezzel a líra-élhetőség „kategóriájának" mintha 
árnyalatnyit újabb jegyére utalnánk most. A Csodálatos elso-
rolja, mi mindenféle csodálatosságot képzelhetünk: arra | ab-
ban, hogy mindig élünk. S a külsődlegesen kattogó sorokra 
hirtelen rábukik ez a melodrámaibb: „Se szívem még meg 
nem s z a k a d t . . . " — és ez ugyanolyan clown-jelzés, mint 
a furcsa szófűzészet az imént, és lecsap az egészre, váratla-
néi, egy kicsit Kosztolányi „pipacsos út"-verséhez hasonla-
tosan „Se jobb kezem nem lőtt agyon". 

A Senkinek se hasonlónak a parafrázisa. Mert Szép Ernő-
nél a legtöbb vers mintha (bevallottan; vagy clown-trükk 
gyermek-őszinteségével) mindig a parafrázisa lenne valami-
nek. Hogyan is ne! Amikor ez az élt alapállás: „Csakhogy 
leszokjam már azt hogy boldogtalan vagyok, boldogtalan." 
Vegyük észre a leszokjam furcsa hatás-alakját. Még ezen is 
túltesz az a felejthetetlen szakaszkezdés itt, hogy: „Az al-
konyatot átnéztem". Képtelen fordulatnak tűnik fel . . . 
mert mintha germanizmus nyoma lenne, vagy valami olyat 
művelne írója, amit nem szokás — lapozna az alkonyatban, 
ellenőrizné stb. S mi jön még: „Aztán leadom a fejem . . . " 
Leadom! Továbbá: „. . . és a porban a mások lépte nyomát 
figyelem". S kezd elhatalmasodni rajtunk valami olyan érzet, 
ami már: belső válasz. Ha szó szerint nem is. De úgy, ahogy 
a versben ez van: „Az órám felhúzom, aztán elhallgatom". 
Ez a mintegy-kívül-kerülés (önmagán; magunkon), a rálátás, 
a rácsodálkozás : a legszebben, a legtöbb élhető hellyel talán 
a Milyen jó nékem lefeküdni szakaszaiban lelhető fel. A kez-
dete mindjárt : „Milyen jó nékem lefeküdni, [ Eldúrni maga-
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mat az ágyban . . ." Holott az eldúrni túl sajátlagos stílus-
értéknek is látszhat, s ez az élhetőségnek nem alkotóeleme. 
Ám tovább: „Óh istenem, de jó aludni, | De jó is elaludni 
nékem . . . " A második sor, meglepő módon, a majdnem 
népdalküszőbös ismétlés teszi jelentőssé az előzőt! Hanem 
a következőkben már igazi nagy sorpáros jön: „Elveszni a 
piszkos világról, I Mint este a felhő az égen." S mégsem a 
szószerintiség, hanem a jelleg válik eleven „szellemanyagunk-
ká". Aztán ez már alkalmasint szóról szóra: „De jó nem 
hallani fülemnek, | De jó nem látni a szememnek, | De jó 
nem tudni a fejemnek, | De jó nem fájni a szivemnek." És 
fokozódik, ugyanazok az elemek alkotnak variánsokat: 
„Mikor halálom jut eszembe, | Nem is tudok már tőle 
félni, I Hiszen lefekszem és elalszom | Oszt többet soha 
nem kell élni". Ez olyan különös? — kérdezheti valaki. Nos, 
igen, azzá válik olyképp, hogy a vers korábbi mozzanataival 
kerül kapcsolatba már minden mozzanat, viszonyításrend-
szer, élhető tér alakul. A személykettőződés pedig: „Most 
elbúvok, mint búvócskában, | Falnak fordulok bajtól-bú-
tól, I Egy sóhajom maradt: elűzöm, | s fáradt lelkemben an-
gyal dúdol. I I Az ágyam szélire leülnék . . . " Az egyik legé-
lesebb vágás líránkban ! Nem lehet felejteni, nem lehet nem 
élni az átváltozását! „. . . Ha lehetne, mikor elalszom, | A 
villanyt újra felcsavarnám, | S nézném az én idegen arcom." 
S tovább: a képtelenségig így! „Hajamat gyöngéden legyez-
ném, I Igazgatnám a t aka rómat . . . " És nem tréfás, sőt. De 
nem is nárcisztikus. Kivédve minden. Megtoldva ezzel: „Les-
ném, álmomban mit beszélek | És megtanulnám minden 
szómat". Miről szól ez? Az önmagunktól (is) való remény-
telen távolságunkról ? S a vers utolsó szakasza (nem idézem), 
esetleg, még csak nem is igazán kedvünkre való aztán. De az 
sem ront el már semmit. Az élhető helyek megadják azt, 
„ami" a vers. Ez megint a kettőzött evidencia Szép Ernőnél 
oly gyakori jelensége. 

Az Itt volt benne a szívemben látszólag nagy massza vers, 
„félhosszú", ha úgy tetszik, és egymást érik benne, látszólag, 
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az „esetlegességek" — vagy hát dehogy is! Kardos László 
idézi Illyést, arról, hogy Szép Ernő írta magyar nyelven az 
első „középpont nélküli verseket" (említettem ezt más dol-
gozatban); s ez itt erre az egyik példa. Ám nekünk nem így 
van vele tennivalónk; magam épp csak a számomra legin-
kább mindegyre-újraélt, valamire-élhető helyeket emelget-
ném ki. Megint annak említésével, hogy nem memoriter 
anyagokról van szó, kavics-csiszoltságú szentenciákról, egy-
séges és oszthatatlan telitalálatokról. Illyés megállapítása a 
mi „kategóriánkra" is vonatkozik; itt sem a középpont kris-
tályosítása a cél, vagyis a magunk példái sem ily jegyben 
léteznek (nem így értelmezendők). 

Ez a vers viszonylag még meglepő számban szolgáltat 
kerek-egész-részleteket. Azért meglepő ez, mert Szép Ernő 
nagyon szerves versanyagot „produkál", s ha egyszer a vers 
egésze középponttalan, a kifejezés elemei is sugalmazzák ezt a 
(látszólagos) szétszórtabbságot. Az elválásra az a „búcsú 
nyilallás", vagy, „kottából", azonnal-élhető az (talán), hogy 
„Hogy engem nem tudott a rend kifelejteni s én úgy nem 
maradhattam, | . . . hogy itt vagyok használatlan, az élet le 
nem hántotta az éveket testemről | S itt lehetnék . . . | Avval 
a csillár csodálattal, avval a láng vágyakozással, mint aki 
meggyúlva szalad az utcára". A jelleg az, ami megragad 
mindezekből, valami így soha ki nem mondott jelleg: a lát-
szólagos (clown-maszk) túl-egyszerűsítése valaminek — ami-
ről mégis így van feltárva, hogy mennyire összetett, s mint-
egy igazolódunk, hogy mi sem gondolhatjuk (döntéseinkben 
akár) egyszerűbbnek és egyértelműbbnek. 

A túlzás eleme az, amit eleinte bámulattal fogadunk Szép 
Ernőnél ; s (lassan-e ? hirtelen ?) elfogadjuk (vagy : esetleg el-
utasíthatja a kedély, el) a stilizációnak ezt a minden-más-fele 
fokát, ahol a dolgok mintha azt az „oldalukat" mutatnák, 
melyet sem a láthatóság szokása nem csiszolt közkopottassá, 
sem a „kőben-maradás" nem tesz viszonylagossá, csak-sejt-
hetővé (ráfogások kész tárgyává, előnyösen anyag-ködössé). 
A meglátott meglét „rejtelme" a csillár csodálat is (és mel-
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lette, csak mellette lehet az, a „láng vágyakozás"), és a túl-
ságok túlsága az a mozzanatos befejezés. Hanem ha bele-
gondolunk, hogy akár azoknak az időknek (a század első 
negyede-ötöde a kor !) képzőművészete mily evidenciával áb-
rázolt ennél jóval többet is ? ! 

Ennek a versnek (számomra) egyik legfeledhetetlenebb, 
sok-mindenre-jó részlete az alábbi: „Tudjátok hogy én fel-
hőbe voltam fogózva, csak | úgy bírtam itt ti köztetek meg-
állani I Ugy mit a villamoson abba a szíjba fogózva áll | az 
alak. Lássátok eleresztettem magam | És alélok. Végem van. 
A nedves virágok halva | lefordulnak száraikon, | Kisértet-
szél jön, a hideglelős leveleket a kemény | tiszta földön else-
peri messze." A középponttalanság a furcsa központozással, 
a szóalakokkal csakúgy érvényre jut, ahogy az „asszociációk" 
követik egymást. Közelkép és rejtélyes távolság, realitás és 
látomásos-féle révület (ellenőrizhető, bizonyosságos érte-
lemben !) : egymásba zúdul szinte. S az egész oly nyugalmasan 
(bár: erőltetve így, feszülten és visszafogottan) áll. 

Vagy — hogy most csak az élhetés-hasznú elemeket idéz-
zük, s ne a vers különös, netán bizarr értékeit, rendre — itt 
van ez a még alapvetőbb szakasz (s a Magányos éjszakai 
csavargás ban is látható : alapÁ'é/x?-képzete Szép Ernőnek a fa, 
így): „Ó szóljatok egyet, fák, ti olyan nyugodtan | állotok, 
szóljatok már egyszer Imádott magas fák ti ámúltak, ti égre 
figyelő I hűek, ti soha sétára nem mentek, | Mondjátok meg 
nékem mihez tartsam magam. | Súgjatok egy világos szépet 
nékem, | Ti biztosan tudtok valamit, én nem birom [ maga-
mat az élethez igazítani." Itt a clown-tartás mértéke már. 
maszk-alatti rétegeket ér el, állandósítódik a személyiség-
lehetőségben. A dolgok valóbb oldalának feltárásán „túl", 
ekképp, az életre^tekintés túlsága valósul meg a kifejezésben : 
a hitelesség-kedve érdemes-állapot, ahogy az elkopott köz-
nappal nem „szemben", hanem azt meghaladva-használón a 
költészet eszköze mint a tárggyal azonosító közti-elem (egy-
részt) világgá lesz, másrészt az egyes szám első személy (az 
Én) úgy alakul át a rajta-kívülivé, hogy az odaadás felülmúl-
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hatatlanjában is érződik, reménytelen távolság marad, s ezt 
a mindegyre-vágyakozás „hidalja" át, alkalmian (nagy heves-
séggel ezért stb., mint korábban láttuk kép-szélsőségét, sőt, 
mint ahogy az „ámuló" tartás Szép Ernőnél ezt az ember — 
világ kapcsolatot oly magnéziumos hevességgel fejezi ki — s 
eleganciája, majdnem mindig, hogy: mitha körülményes-
kedne; ez a clown-maszk, de ár nem mint a „repertoár" 
darabja). 

Az ifjúság elvesztésének verse az igazi középonttalan. 
Másutt, korábbi rövid összefoglalásokban — mindjárt idé-
zek néhányat — megleljük legfontosabb motívumait (csak a 
módot nem, mely e költeményé! de ez nem szorosabban 
tárgyunk), s a két legjelentősebb félhosszú versben, a Magá-
nyos éjszakai csavargás és a Néked szól szakaszaiban, szintén 
ilyen élhető középponttalanság jegyében (bővítsük ennyiben 
a fogalmat!) állnak, összefoglalódva mintegy, az „életre-szó-
lók". 

Közbevetőleg hadd említsük — esetleg: korábbi dolgoza-
tok nyomán, de most ily szempontból — megint újra a leg-
telentősebbnek tartható, tömör összefoglalásokat. A Mit tet-
tetek velem, megannyi részletével, még inkább a középpont-
talan félhosszú-, hosszú-versek közé tartozik. Amorfabb a 
kifejezési mód is (látni fogjuk: épp az imént említett két 
verséhez képest): „Fáradt vagyok, kihalt, fáradt. Nem is 
érzem mi | történt, nem értem, nem emlékszem. | Úgy elmúl-
tam mint a fülcsengés. Mint | a délignyitó, úgy leestem. | 
Mint a sírás úgy felszáradtam. Mint az ablak úgy | befagy-
tam. j Elsüllyedtem úgy mint Pompéji. Mint a nap, mint | a 
nap lementem." Azért ez is tele van feledhetetlen-egészként 
őrizhető részekkel; ami az élhetőség-eleme, mégis, sokkal 
inkább az ismétlő olvasás, az újabb találkozás eleveníti. Ám 
még foghatatlanabbul - tehát: kilúgozhatatlanabbul is. 
Aligha idézzük kész egészként ezt a különben talán a kész 
egészek szintjét is meghaladó részt: „Nem szabad élni már, 
nem szabad, tudom én azt. | A fal mellé csúszók, úgy tűnök 
mint a vétek. | Szemembe süt majd egyszer itt egy fehér férfi 
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I mit szóltál, hol jártál? szíved hogy nem hasadt meg?" 
Vagy : „A zöld reggel nyitotta szemét. Azok a született | bok-
rok a pázsiton a világosságban ! | Fenn volt a Nap. Szakadt 
a mosoly a kék égből. | A dombon gurultak a bárányok. 
Meleg lett. | Lángolt a kupolás város. Azt hittem a bazár-
ban I örömöt árusítanak. | Azt hittem szerelmet harangoz-
nak. Azt hittem | trombitaszóval barátságra gyűlünk." 

Mennyi mindennek előzménye Szép Ernő: ezért idézem 
ezt itt. Ám ez már a Jóság, jóság versből is kitűnhetett volna 
számunkra; ily részletek nyomán: „Mondd ugye pingálva 
van mind a néma | ünnep s mind az a hajbókos kerti sze-
relem. I Ugye csak legyezőre vannak képzelve s | szőnyegek-
ben alszanak mint álmodott álom, | Ugye hogy nem lehet 
élve sehol ilyesmi. Ugye | hogy mint a hajnal arany rámás 
felleget | Nem lehet megtapogatni mert csak látszanak 
de I nincs ott az égen egyéb mint sima csalódás." Ezek, ne 
szégyelljünk kimondani ilyesmit, nagy vigasztalások is, ha 
úgy kell épp. 

A tömör fogalmazatokról sem okvetlenül a merő idézéssel 
szólhatunk a legreméltebb hitellel. Igaz, az Add a kezed típusú 
vers, amely szinte egyébből sem áll, csak ezen összetevőkből, 
a legalkalmasabban mind a kilenc sorával felvonultandó 
jellegét lássuk legalább : „Add a kezed mert beborúlt, | Add 
a kezed mert fú a szél, | Add a kezed mert este le t t . . . | | Add 
a kezed mert álmodok, | Add a kezed mert itt vagyok, | Add 
a kezed mert meghalok." Vagy, valami kommentárral, a 
Margitsziget : ebben a versben a klasszikus ütem (könnyed-
ségeivel) lassan a légies elnehezülés kifejezője lesz. Annyi 
„történik" csak, hogy valaki a Szigeten ül, könyvvel, ám 
ebből az állapotból akaratlanul, ellenállhatatlanul átkerül 
egy állapoton-túliba, ahol a dolgokat felfokozott élességgel 
látja, s — Kafka kortársa! — létének alapállagára érez; a 
képek gyönyörűek, elemiek, természetesek, de az érzet, a 
könyv becsukása után, eleve valami adottról-lemondás álla-
potában, ott ér véget, hogy : „És az jutott eszembe | Hogy 
egyszer meghalok majd | S többé sohasem élek". A máskü-
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lönben kimondásra alig kerülő (kimondás tárgyaként szo-
katlan) állagok, érzések, evidenciák megszólaltatója Szép 
Ernő, s ezzel ad másoknál (ilyen sűrűségben végképp) föl-
lelhetetlen esszenciát. 

Ám még ezekhez a végsőkig tömörített helyekhez is, valós 
értékük érzékeléséhez, többnyire kell a környezet, a vers 
belső történése, folyamat-jellege. A Sétálás például a legköz-
napibb jelenetek egyikét villantja: valaki jár-kel. S a „vég-
következtetés" előtt, s megannyi természetesnél természete-
sebb kép után, ez jut eszébe egyszerre: „Eszembe j u t . . . 
eszembe jut, hogy élek". Ezek nagyon fontos lét-érvényű 
megfogalmazások; csakhogy nem a szavaikkal, a hangalak-
jukkal, még csak a helyi értékükkel sem : hanem azzal, hogy 
valaminek, ami evidensnél evidensebb, még mindig lehet 
megfogalmazása, logikus és versbe (bármi szerveződésbe) 
illő kifejezésalakja stb. S a vers vége, mintha a költő maga 
is érzékeltetni akarná, hogy ő érzi, érzi: „Élek. Megállok. 
Ámulva, leverten | Széjjel nézek, mint az őrült a kertben." 
Nem arra érti ő ezt, hogy elmegyógyintézeti ápoltnak vélheti 
magát, aki arra, hogy „él", külön úgy eszmél rá; hanem 
hogy mindaz, amit tapasztalt, ez mind, ez „az" élet — ez 
olyan, mint egy őrület. S amit ez kifejez; hasonlattá fordul 
át I vissza megint az egész. De csupa „élet" az anyaga, és 
ezt nem veszíti fogalmiságokká többé. „Józanul" ez is szinte 
elgondolhatatlan. 

Közvetlenül e vers előtt lelem a Mondd címűt. Ez így kez-
dődik: „Mondd van valakid? | Nekem senkim sincs, | Akit 
szeretnék, nem tudom merre lakik"; s a végződése: „Lelked-
ben érzel I Egy néma rabot | Fel s alá járni fejére kapcsolt 
kézzel?" De ennek a költeménynek egy másik motívuma, a 
felhős is megjelenik másutt végső élhetőséggel: „Nincs egyéb 
örömöm, I Mint a felhők az égen, | Nincs egyéb szerencsém, | 
Mint a felhők az égen, | Nincs egyéb újságom, | Mint a fel-
hők" stb. Dehogy egyetlen ikerpéldánk ez; maga e motívum 
is előfordul — például — ilyképp még: „Járok-kelek, meg-
állok, I Nézem a házakat, | Nézem a kocs ika t . . . " S a többi, 
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mint a margitszigeti alkaioszi vers, fut ez a maga szabály-
talanabbjában ; s a vége — átéljük egyszersmind azt az „eszem-
be jut"-motívumot is: „. . . és a felhőt az égen | S mindig 
gondolkozom, | De amit gondolok | Úgy elmegy mint a zaj, 
I Úgy elmegy mint a füst, | Úgy elmegy mint a víz, | Úgy el-
megy mint a felhő". S valóban, nem képtelenség-e, hogy 
mindig gondolkozunk, ha aztán mindennel ez történik, ami 
ekképp volt „birtokunk"? A vers élhetősége, külön is, e 
furcsa példaszerűség, a zárulásé, szervességé: hogy mintha 
saját eszközét igazolná (még azt is!) már-jóval-többjével, az 
eszköze-általival is. 

A Ha én azt tudnám legyen még a rövid versek közül az 
utolsó, amelyet idézünk. A költői életműben visszafelé ha-
ladva (nagy közökkel is, persze), mintegy visszaérkeztünk a 
kezdetekhez. Szép Ernő motívumai e lírai pálya kezdetein 
körülbelül készen álltak. A kései szakasz, így, már-már idé-
zőjelben érvényes tartalommal, hiszen az élet nem zárult le 
akkor, csak a líra, a formára-is-líra hallgatott el, hitellel 
hallgatott (bár nem gyakorlati válaszként, nem céllal, nem 
tudott-konkrét okkal), az utolsó versek ideje az alaptémákat 
ismét tömörítve hozza, közben lassan szétbomlik középpont 
nélküli versekké a művek sora, melyet tömörebbek sora is 
tarkáz. Az élhetőség-elem azonban, mint láttuk, nem idéze-
tek halmazaként érzékelhető e költészetben; itt, mint már 
utaltunk rá, valamennyi példánk közül a legkevésbé így. 
Ennek ellenére, a két vers, melyet — rövid átfutásra — utol-
sókul hagytunk, bővelkedik ily mozzanatokban. 

A Magányos éjszakai csavargás alaphelyzete — „A rendes 
kávéházból jöttem ki késő éjjel, | Az ajtóban megálltam, 
mély lélekzetet vettem, | Felgyűrtem a kabátom gallérját, széj-
jelnéztem" —, még fanyarabb változatban, a Kosztolányi 
féle New York . . .-éval egyenértékű és jellegű. Alapkép 
valamire; s annál többre is. Ám a nagy elioti Prufrock-
kezdéssel való egyenrangjára már másutt próbáltam rámu-
tatni; és az idő is „egyezik". Az „eszembe jut"-motívum 
rokona pedig ez az egyszerű kijelentés: „Elkezdtem men-
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ni". Ezt sem szokás így mondani versben. S főleg oly kihalt 
hangtérben, ahol előtte ezt hallhattuk: „Elfelejtettem, kik 
közt ültem és mit beszéltünk . . . | | Van úgy, hogy nem birok 
már az emberekre nézni, | Hangjuk sérti a fülem, a testszín 
fáj szememnek, | S lelketlen szemgolyóik járása összebor-
zaszt." Nagy természetessége miatt éljük (át, s áttételként 
bármi másra is) ezt: „Nem tudtam, hova menjek, | Mentem, 
mert csöndes éj volt és jól esett a járás." A meglendülések, 
oldódások ugyanígy érintenek minket: „Mentem mert vitt 
a járda a tág Andrássy-úton . . . " De ennek az ellenkezője 
sem hat másképp: „Mentem, mint egy darab léc, kit a csen-
des folyó visz . . . " Vagy ahogy jelenetek kezdődnek hir-
telen, például „egy ház előtt eszembe jutott, hogy laknak 
benne". Most ez a felfogás már ismerősünk! S e képtelen-
rendhagyóvá tett köznapiasságból bontja ki a közöny kép-
sorait, az eltávolodottságéit. Ám közben — élhetés! — ő 
maga: maga marad. Visszazuhan alaphelyzetébe. Falaknak 
ütődik, egy lámpát s ú r o l . . . - : „nem vigyáztam azért 
sem . . . " És itt elragadja érzeteinket : „És szivemet meglepte 
az olvadás lágysága". Egyenérzettel folytatja, ugyanoly hang-
vétellel: „Megint elért az élet." S ennek tragikuma követke-
zik: „Elmúlt napjaim jöttek . . . " S ő? „Sóhajtva elfordúl- , 
tam, szemem félig behúnytam . . . " S valami szinte komikus 
képpel veszi a dolog élét! Ebből vezet át saját jelenetébe, 
ahol az angyalok lejönnek hozzá, mintha operaházi tánc-
kóruslányok volnának. S „egyszerre kezdenének beszélni, 
össze-vissza", és mi ezeket a kérdéseket megrendülten mond-
hatjuk el „magunkra" is: „Hogy vagy? Sokat búsultál? 
Mitől vagy olyan fáradt? | Ugye csúnya volt minden?" -
Itt Szép Ernő mintha súgna nekik, befolyásolná őket! . . . — 
„Örülsz most? Hitted volna?" 

Milyen hihetetlen, ahogy a hihetetlenre efféle képeket 
fogadtat el, élhetőkül : „Én sírnék és nevetnék, és azt hinném, 
ez álom" (majd ez, szinte kifejezésre így, visszatér a másik 
versben!), „Hó pendelyök morzsolnám, szárnyokat tapo-
gatnám, I Egy angyal átölelne, mert látná hogy szédülök". 
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A könyv, melybe minden fel van írva, amit ő mondott és 
gondolt, sóhaja, panasza, hozzá intézett rossz szavak, rendre. 
Ám a valóság — erre is lesz hasonló hely amott — erősebb; 
szelíd kérlelhetetlenséggel közli: „De már a hídon voltam, 
míg ezen spekuláltam", s ott ő „a korlátnak b o r ú i t . . . az 
éji vizet nézni". Megint egy ilyen, a sorfelezés ellenére, próza-
se-szinte sor: „Fölemelkedtem, mert nem akartam gondol-
kozni". S a Weingruber-kioszkot kezdte „szemügyre ven-
ni". Persze, puszta országként már. S hirtelen, mind e halot-
tas élet-képből valami még véglegesebbnek a hangja kezd 
szólani: „A nyár elment. A terrasz teli puszta asztallal, | Az 
asztalokon székek . . . " S mindez mintha hihetetlen színpad 
volna. Holott ő maga készséggel cáfolja: „Cipőim lassan 
visznek . . . " Mi lehet akkor rendkívüli? A fák motívumát 
éljük megint: kísérik kétfelől némán. „Fák jöttek, leveletlen, 
füttyetlen és szellőtlen, j Mint rabok a rabsétán . . ." És: 
„Menni, olyan jó menni". Legtitkabb vágyainkat éljük, a 
kivételes pillanatokéit, az élettől nagyon távoliakét, melyek 
mindazonáltal nem vesztések, nem lemondások, nem táma-
dóak, sem megalázók? „Meddig lehet így menni? | Megyek, 
gondoltam, mennék így most túl árkon-berken, | Elhagyni a 
ligetet, a várost és határát". S milyen mély óhajunk tör fel 
esetleg, ha ezt éljük: „Megszökni, mint hazulról egyszer 
gyerekkoromban . . . " Szinte belefeledkezik ő is! De vissza-
térés ez, az elején mondott „felejtettekhez": „Itthagyni a 
lakásom, sok könyvem, sok nadrágom" (!?) — „Barátot, 
nőket, múltam, nevem, minden emlékem." 

(S még egyszer mondjuk: nem a vers jeles értékeit akarjuk 
mind felsorjáztatni; és az is lehet, mindaz, amit idézünk épp, 
csak mustra.) A Néked szól még kevesebb konkrét cselek-
ményt (?!) görget, így szóról szóra idézhető elintézhetetlen 
élhető-helye talán még több! A kezdés azonnal a teljes meg-
közelítésé, a másik személy keresése: „Néked ki száz év 
múlva sétálsz a sétaúton | S botoddal, ha szokás lesz akkor 
is bottal menni, | Unottan piszkálsz száraz levelelek, közt, e 
semmi | Foszlány papírt barátom, révedve Néked nyújtom". 
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S a folytatás mintha középpontot ismerne, kibontja „hagyo-
mányosan" e kép lehetőségeit; hadd utaljunk csak ezekre: 
a meleg leheletre, mellyel ő a szavakat e papíron üzeni, a 
papír sárosulását, maszatolódását; a Másik Fél küllemét-
szivét elemzi, mely talán olyan lesz, mint övé; „tán még a 
képed is meg járásod is s a romló | Években éppen így 
csüngsz majd a végtelenségen". A romlók évek! S közben 
„Jobbkezem adnám Néked, ki ott jársz messze t á v o l . . . " 
Egy feledhetetlen sor; sorpár inkább: „Te is leszel majd 
úgy hogy lelked holt múltban érzi | Igaz hívedet s avval be-
szélni vágyva vágyói". A felező (ál- vagy valódi-alexandri-
nus) sorok, a nem túlságosan behízelgő rímekkel sem arra 
valók igazán, hogy „betéve" fújjuk őket. Megint a lassú 
tűnődés állapotát teszik átélhetővé ezek a vers-helyek. Hir-
telen átforrósodások következnek, és e hőfokokat, kiraga-
dott példákra emlékezve később, mindegyre tudjuk-érezzük : 
„Téged tudósítlak hogy itt voltam a világon . . . " S tovább: 
„Hogy szívem vert s halk h-val mindegyre lélegzettem, | 
Fenn voltam és alúdtam, mozogtam, i t t am-e t t em. . . " Az 
evidencia, megint, szóra bírhatóan! És akkor, összeomlás-
szerűen : „Isten felől hallottam s meg kell itt halni, látom". 

A visszatérés élhetőségével folytatódik a vers (ezek után 
mi mással!); majd a különben oly ritkán kifejtett, említésre 
sem érdemesnek tudott-hitt dolgok sorakoztatásával : „Járás 
közben megálltam utcákon, úton, kertben . . . " S rádöbben 
(ámúlva!): él; s próbálja hangját: „ha!" — „De mi végre? 
„. . . és magam meg nem ismertem". Ezek nagy létköltészet 
elemei, ha úgy akarjuk nevezni; bár ennek semmi jelentősége 
az élhetésben. 

S még mulatságos is, ahogyan erre többször volt alkalmam 
rámutatni, mókás, ahogy ilyesmit így mond: „Szerettem vón 
egyetlent, határtalant c s i n á l n i . . . " Mármint a tartalmára 
értve! Mi lett volna az? Megint csak: „Hírt adni: itt va-
gyok". S kezdő nap módján mosollyal sütni „szegény világ-
ra". Ez a nagy Szép Ernő-hangvételek egyike, ez a „sze-
gény . . . " S miket akart volna még? Visszatérő motívumai 
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az élhetőségnek: „Ki él, mindenkit látni s mindenkivel be-
szélni I És meghallani mindent és mindenütt ott lenni . . . " 
Ráadásul: „S időkben és mezekben mindenki helyett élni". 
Ezek legtitkosabb óráink magunk által is — „szegény mi !" — 
megmosolygott gondolatai; de nem kiholtan, legföljebb 
örök-érvénytelenül. 

Vagy ez képtelenebb talán? „Egy-egy ismeretlennek nya-
kába vágytam e s n i . . . " Szép Ernőnél ez a mindenkori végső 
konkrétság is elsodró erejű; ennek mindenkori lehetősége, 
bújkálása a bármi-gondolati-felszín alatt. E kérdéseket tette 
volna fel: „Oh élsz te is? Hogy hínak, mondd? Mit gondolsz 
magadba?" Amit ő álmodott magának az angyaloktól, 
kvázi Operaház . . . azt kész megadni másoknak, amennyire 
tőle telik. Amennyire telt volna. S még: „Tudod hogy egy-
szer élünk ? És őt karon ragadva | Sietni el vele a boldogságot 
keresni." Sok minden című tárcakötetében van mindjárt az 
elején egy írás, amelyik erre fájó csattanóval válaszol. Amit 
Szép Ernőnél ekképp, felhangként, megélhetünk: hogy jobb-
bölcsebb-fájóbb alap-tudása ellenére tartja kötelességének, 
hogy mind ezeket a dolgokat így elmondja. Mert ezek: vol-
tak. S bár nincsenek „meg" — léteznek. Ez is létezéskölté-
szet. 

A látszólag naiv, a — miért ne? — életképes hang mellett 
azonnal ott a meditációé, a reflexióé: „Hallottam: boldog-
ság. És azt mondták hogy az nincsen. | De hiába mondták 
meg, mégis csak azt kerestem . . . " Ez a meg: külön hatású! 
És valami feledhetetlen, még szó szerint is idézhető akár : 
„Azt hittem énvelem majd kivételt tesz az isten | És tréfa-
rabság lesz az élet mézes-bilincsen". Alig ad hozzá ehhez 
valamit is — !! — egy ilyen gyönyörű sor (és gondolat!): 
„Egy aranyat kerestem kit senki el nem vesztett. . ." Ha 
akarjuk, most valami édességbe is beléfúl a vers. De kilábal, 
bekötött szemmel mintegy, és így tudja folytatni: „Izennem 
kéne Néked. Mindent szivárvány-ívre | Felnyújtanék hogy 
Hozzád jusson. Te, fáj a mellben | A szív. Mint égett seb, 
mint villámlás vak tengerben, | Mint haldokolni szomjan, 
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úgy fáj az ember szíve". Vagy, ahogy hirtelen megrohan a 
közlendője, s az egész érzet: „Te nem lehet leírni milyen szép 
volt az ég fenn | S milyen szép volt a nagy víz s a föld akár-
mely tájon j Milyen szép volt. Tán jobban csodálom sem-
hogy fájjon : I Hogy az élet, az élnivaló nem szép itt mégsem". 
Ezzel hirtelennél is hirtelenebbül „elintéz" végeredményben 
mindent. Végszava van meg itt, vég-érzetünk élhetősége. 

Ám tovább részletez! S szeretjük élni az ily már-még váltá-
sok lehetőségeit is. Hogy: van tovább! „Az igazit beszélni, 
azt úgy szerettem volna . . . " Hogy erről mégis beszámol-
hatunk! Hogy ilyen törekvés: létezik. „S a magánosság lett 
a legjobb barátom, látod", halljuk, megint vigasztalón a 
vigasztalanságban (ott). A mindennapok: „Számolni kell 
hány évnél tartok s eltűrni halkan | Hogy a nap itthagy min-
dig s kivánni kell jóestét . . " Megint: amit nem szokás külön 
megemlíteni, mondani! S ily lényeges mondásra fut ki: „Már 
azt hiszem, meghaltam". 

Az „élnivalóról" még: „Az életet barátom szétszórja itt az 
élet". Ez megint bárhova-magunkkal-vihető sor. A követ-
kezők kissé részletezőbbek, de nem csekélyebbek: „Én nem 
tudom mit éltem s mi az, hogy én itt voltam, | Már minden 
igazságnak, mely itt jár, udvaroltam, | Fáradt vagyok, 
nincs kedvem s magamról nem beszélek". 

És akkor, lassan bár, mégis váratlansággal : „És képzelem 
még mindig, sejtem, gyanítom, várom | Hogy a boldogság 
fog majd egy reggel rám köszönni | S elment időm kezd 
majd mint tavasz jön, visszajönni ] És minden szépre fordul 
s azt hajtom: álom, álom". Ez, számomra, mint az egyik leg-
szebb tartalmú magyar nyelvű versszak, úgy élhető. De a 
következő sem sokkal kevesebb, azt hiszem: „Én mindennap 
megnéztem a felhőket az égen j Mert szépek voltak, szépek 
szépség fölött, túl szépek | És tudtam mindörökre múlnak 
mint álomképek, j Ez fájdalom s öröm volt együtt s így volt 
jó nékem". Az Akom-bákom egyik szakasza: „Mire való az 
eget is annyit nézni, | Figyelni felhők álomarcú népét? | So-
hase tudtam emlékembe bevésni j Egyetlenegy felhőnek hű 

6* 
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arcképét, | Kelnek, bomolnak, múlnak és az ég kék". Ahogy 
ezek a képek egymásra következnek, az évek és a versek 
során, közös „egyszerűbbjük" is kialakul: abban, ahogyan 
élhetőségeinkké, „a magunk létének hasonlataivá" lesznek. 

Ahogy a felhők pártján van, közli a Néked szól következő 
szakaszában, mégis mindig kénytelen az emberekkel lenni, s 
így: „mentem szorongva köztük színházba, háborúba". Itt 
is felfoghatatlan a nem várt közelség, két szóé, melyek össze 
is illenek, nem is: a két helyhatározóragos szó. Vagy néha 
már önmagán bukik át, megfejthetetlen-félévé lesz a sor: 
„Elmúlni vágyom s vágyom. S felélni, jönni, lenni . . . " 
Aztán az extázist ez az illúziótlan, mégis fenséges négy sor 
követi, zárva a verset, a nagy kiáltások sora után: „De ez 
mind annyi volt mint mikor a sűrű nyájban | Egy juh nyug-
talanul megy, fejét felfúrja, béget, | De elnyomják és nem 
látsz közöttük különbséget | Ahogy tűnnek mind a nagy 
porban, alkonyattájban." 

Ahogy most József Attila, Jékely Zoltán, Kosztolányi 
Dezső, Pilinszky János költészetének ily szempontú vizsgá-
latával a számomra ekképp, feladatként, legközelíbbnek ér-
zett anyagot a Szép Ernőével megtoldottam, talán nemcsak 
a pillanat műve az a benyomás, hogy ez utóbbiban a legin-
kább foghatatlan az élhetőség konkrét matériája; itt hagyat-
kozik ez a leginkább folyamatszerűen az egészre. Természe-
tesen ez is „változat" csupán: megannyi még lehetséges, még 
vizsgálandó, esetleg még meg sem valósított variáns világá-
ban. 

TANDORI DEZSŐ 



AZ OKTATÁS 
MŰHELYÉBŐL 

HALÁL ÉS FÖLTÁMADÁS 
JUHÁSZ GYULA KÖLTÉSZETÉBEN 

A lélek természete kettős. Akárcsak a fény, egyszerre kíván 
lenni részecske és hullám, önmagában megálló autonóm egy-
ség és másban, másokban föloldódó áramlás. Meg kell húz-
nia önnön határait, de benső késztetései folyton túlléptetik 
vele e határokat. Ha kapcsolatba akar lépni bárkivel vagy 
bármivel kívül önmagán, akkor meg kell nyitnia a határát-
kelőket, hogy önmaga és a Más ki-be áramlásából megszö-
vődjék kettőjük kapcsolata a kommunikáció és/vagy a meg-
ismerés pókfonalain. Azonban a fonalnak meg kell maradnia 
két végű fonalnak. Az én és a Más, mint meghatározható 
terjedelmű egységek különbségének nyilvánvalónak kell 
lennie. 

Ideális esetben a két erő, a föloldódás és a lehatárolás benső 
egyensúlyban van. Minden föloldódás egy új teljesség elő-
foka, és minden határépítés az elkövetkezendő biztonságos 
föloldódások záloga. Akiben azonban a két erő egysége föl-
borul, annak megrendül a külvilághoz való viszonya is. 
Észrevétlenül és önnönmagát egységként megszüntetve át-
folyik valami másba, vagy saját énje szűk határai közé épít 
föl egy mások által átjárhatatlan világot. A két erő egységé-
nek, összehangolt működésének köszönhető én-építés vagy 
én-teremtés helvére mindkét esetben az én-vesztés jelensége 
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lép. Az én örökre elveszik valamiben : vagy látszólagos ön-
magában vagy a külső világban. A különbségek csak lehellet-
nyiek: az önmagába-vesző énen belül is egy külvilág van. 
A két erő egyensúlyának föllazulása maga is általában korai 
én-vesztés élményekre vezethető vissza. Ezek az élmények 
okozói lehetnek egyben az érzelmi fejlődés rendellenességei-
nek, az érzelmi éretlenségnek. 

Juhász Gyula kórtörténete hemzseg az én-vesztés kínzó él-
ményeitől.1 Hol „szellemi felépítménye" megszűnésétől ret-
teg, hol az elkárhozástól. A halált megváltásnak tekinti, de 
riasztja a megszűnés gondolata. Gyakran álmodja azt, hogy 
teste egyre kisebbedik, majd eltűnik. Máskor álomközi álla-
potban úgy érzi, már meg is halt. Állandó rémeként kísért az 
elbutulástól való félelem. Gyógyíthatatlannak tudja magát, s 
azt mondja, megszűnt gondolkodni. Egész testében „idegen-
szerű érzést" észlel, szeretne „bőréből kiugrani". Máskor az 
agyában lévő ürességről számol be. Betegségének magyará-
zatakor szervi (esetleg öröklött) okokra vezeti vissza állapo-
tát, vagy dementia praecoxra gyanakodik, vagy összekap-
csolja e kettőt. A racionalizálás és a kompenzálás hasonló út-
jait jár ja be később az irodalomtörténet is: akárcsak Juhász 
Gyula, kutatói sem vetik föl lehetséges okként az érzelmi 
éretlenséget, amely oly éles ellentétben állana az érett gondo-
latisággal.2 Azonban emocionalitás és intellektus viszonya 
változatos formációkat mutathat. S megjelenik Juhász Gyu-
lánál versek formájában az öndiagnózis cáfolata is. Míg le-
épülő értelmét hangoztatja, a zárt formák (például szonett) 
vitathatatlan mestere, s mialatt a kórházban elbutulásról be-
szél, költészetében filozófiai szinten veti föl vagy oldja is meg 
problémáit.3 A formai tökély és a gondolati csiszoltság ki-

1 Lásd Miskolczy Dezső: Juhász Gyula betegsége és halála. In: 
Communicationes ex Bybliotheca Históriáé Medicae Hungarica. 
1963. 1 6 5 - 2 0 3 . 

2 Kivéve Féja Géza: Juhász Gyula rejtélye. Kortárs 1958. 250 — 
256. 

3 Vö. Borbély Sándor : Juhász Gyula. Gondolat Kiadó, Bp. 1983. 65. 
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válóan alkalmas nemcsak szellemi épségének bizonyítására, 
hanem érzelmi éretlensége elleplezésére is. Betegsége fizikai 
eredetét mellesleg semmiféle vizsgálat nem mutatta ki. 

Röviden megpróbálok válaszolni arra, hogy miként bil-
lent meg végképp Juhász Gyulában a benső erők egyensúlya. 
Az én-vesztést úgy határozhatjuk meg, mint olyan föloldó-
dást, amelyet nem követ lehatárolás. Tehát nem a föloldódás 
megjelenési módjaiban különbözik az én-építő mechanizmu-
sok eredményeitől, hanem a föloldódás véglegessé válásában. 
Minden emberi életben a föloldódás négy módja adatik meg 
lehetőségként, s a föloldódás késztetésének valamiképpen 
mindig ki kell elégülnie. Ez a négy lehetőség: a szerelem, a 
hivatás, a betegség és a halál. Mindegyik éppúgy állhat az 
én-építés, mint az én-vesztés szolgálatában. Juhász Gyula 
életútját nézve azt láthatjuk, hogy a szerelemben nem ada-
tott meg neki a föloldódás, s így az újbóli lehatárolás sem — a 
költő egy esetleges korai én-vesztés élményre visszavezet-
hető érzelmi éretlenség miatt képtelen volt effajta kapcso-
latra. 

Tudjuk, hogy Juhász Gyula nagyon gyenge újszülöttként 
jött a világra, s életbenmaradásának bizonytalansága mentén 
kötődött a szokásosnál szorosabbra — egy egészen soha meg 
nem valósult leválásig — édesanyjával való kapcsolata. Hi-
vatásában sem oldódhatott föl, bármennyire készült is bi-
zonyítani; művészként és tanárként egyaránt kudarcok és 
csalódások sorozata érte. Csak a tébolyban és a halálban 
oldódhatott föl tehát a lélek, amely szenvedett kényszerű le-
határoltságától. A halálban való föloldódás hazatalálás, a 
magány megszűnése; akár a személyes keresztény Istennel 
való találkozást, akár az ős-egybe való visszaolvadást értjük 
rajta. Éppilyen hazatalálás a téboly is: Nakonxipán birodal-
mában ismerősök nyújtanak kezet. A föltámadás és az örök 
visszatérés motívumaival jelezhetjük a halál-én-vesztés-föl-
oldódás utáni újbóli lehatárolás lehetőségét — s a másik ol-
dalon (mint látni fogjuk) ugyanezen motívumok fosztották 
meg Juhász Gyulát a végső föloldódás vigaszától. 
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A Juhász Gyula-kép fölvázolt problematikusságának meg-
felelően a halállal kapcsolatos versekben arra kerestem vá-
laszt, hogy mi a halál módja, szerepe, és hogyan viszonyul 
ehhez a lírai én. Az alaphangulatot, amelyből a megoldások 
szétágaznak, Juhász Gyula szavaival a következőképpen ha-
tározhatjuk meg: „gyötör az élet és félem a halált" — írja 
1907-ben a Pogány örömök című versében. Az élet vágya és 
az osztályrészül jutott inadekvát létezés fájdalma, a megsza-
badulást jelentő halál igézete és a végső semmivé foszlás fé-
lelme: ez az a négyes meghatározottságú erőtér, amelyben 
Juhász Gyula halálfölfogása elhelyezhető. 

Az egész életműben körülbelül félszáz versben jelenik meg 
a halál motívuma, s növekszik a halálversek száma, ameny-
nyiben ide soroljuk a több értelmezési lehetőséget is megen-
gedő megszűnés-verseket is — amelyek képi rendszere álta-
lában a tébollyal és a halállal egyaránt megfeleltethető. 

A „tiszta" halálversek mintegy fele a passzív halálvárást 
jeleníti meg, és csupán öt versben szerepel szó szerint az ön-
gyilkosság. Ez az öt vers: az Egy fiatal öngyilkosnak (1905), 
az Öngyilkosok (1906), a Vita somnium breve (1907), az Örök 
búcsú (1920) és a Nosztalgia (1922). Első pillantásra föltűnő, 
hogy egy kivétellel milyen messze esnek ezek a dátumok a 
költő súlyos lelki válságainak időpontjaitól. Az Egy fiatal 
öngyilkosnak és az Öngyilkosok című versekben az öngyil-
kosság mint pozitív tett, szabad választás eredménye jelenik 
meg, szemben a halálvárás passzivitásával, azzal az attitűd-
del, amely a sorsra vagy a véletlenre bízza a földi élettől való 
megszabadulás pillanatát és módját. Az élet : halálvárás — ez 
csendül ki gyakran más költeményekből is. A Vita somnium 
breve című versben a várakozás ellenkező előjelt vesz föl : az 
élet nem a halálra, hanem a társra való várakozás. Az élet-
beni dolgokra való várakozás és a halálvárás döntő különb-
sége az, hogy az életbeni dolgok eljövetelére nincs semmi 
biztosíték, a halál ezzel szemben mindig „megbízható". Itt 
sem élet és halál, hanem öngyilkosság és halálvárás jelenti az 
alternatívát, azonban a halál-váró lét értékesebbnek bizonyul : 
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föl nem adott álmokkal lehet így távozni a világból, míg az 
öngyilkosnak már nem lehetnek álmai. A várakozás, az álom, 
önértékké válik. Az előző két versben az öngyilkosság olyan 
fizikai én-vesztésnek bizonyult, amely eszmeileg mégis ön-
építés: a leélt élet igazolása. Ezzel szemben a passzív halál-
várás olyan eszmei én-vesztésként jelent meg, amely már a 
halál bekövetkezte előtt végbemegy. A Vita somnium breve 
újdonsága az, hogy az álom irányította várakozás lép a halál-
várás helyébe, a várakozás én-vesztő mechanizmusból én-
építővé lép elő — passzívból aktívvá lesz. Különbség még, 
hogy a lírai én itt nem harmadik személyről, hanem önmagá-
ról szól, s az öngyilkosság motívuma időben a múlthoz kö-
tődik. A saját öngyilkossági szándék közvetlen élménye le-
het az — az 1907-es lévai eltűnésre gondolok —, ami a gon-
dolati és nézőpontbeli változásokat előidézte.4 Az Örök bú-
csú című versben az öngyilkosság már csak hasonlat: ,,S mint 
öngyilkos, aki megáll a hídon"; a Nosztalgiában pedig a 
múlt minősítetlen eseménye. 

Ekkor Juhász Gyula már az első komoly, 1914-es öngyil-
kossági kísérlete és az 1917-es Moravcsik klinikai kezelése 
után van. A Nosztalgia című vers záró sorai: „Valaki aki 
bennem szendereg, | Volt őrült és jós, öngyilkos, beteg, I És 
nem lelte meg még az életet!" — már átvezetnek egy másik 
problémakörbe. Itt kerül először így egymás mellé öngyilkos-
ság és őrület. Juhász Gyula egyik utolsó interjújában mondja: 
„Az én betegségem : menekülés ebből a mai világból."5 Ezt 
a vallomást nyugodtan kezelhetjük az idézett verszárlat ér-
telmezéseként. Most csak visszautalnék a halál és a téboly 
közötti, bevezetőben említett kapcsolatra. Halál és téboly 
egyaránt az élettől való menekülés, a teljes föloldódás lehe-

4 Lásd Péter László: Ady cikke Juhász Gyula Lévai eltűnéséről 
ItK 1960. 2 4 5 - 2 4 9 . és Juhász Gyula levelezése, JGYÖM 9. kötet, 
Akadémiai Kiadó, 1981. 128. és 129. lev. és jegyzetei, és a kórtör-
ténet megfelelő részei. 

5 Idézi Péter László: Mint korált a tenger, in: Múzsák Múzeumi 
Magazin 1983/1. 1 8 - 19. 
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tőségei. Juhász Gyula tébolyról írott versei, amelyek száma 
a halálversekével közel azonos, számos visszatérő motívumot 
tartalmaznak. Ezek közül röviden az élő-halottságot emel-
ném ki. 

Először nem költői műben, hanem egy Nietzsche-tanul-
mányban szerepel a kifejezés, 1906-ban: „az őrültség elborí-
totta elméjét 1889-ben, és élete utolsó évtizedét mint élő ha-
lott, Weimarban élte le".6 Ugyancsak ebben az írásban hasz-
nálja Juhász Gyula — szintén Nietzschével kapcsolatban -
a „megváltó halál" kifejezést. Lírájában — nem véletlenül -
1917-ben, a költő említett kezelésének évében jelenik meg a 
motívum a Döblingben és az Ének Tompa Mihályhoz 1917 
őszén című versekben. S visszatér a következő négy évben: 
1918-ban a Köszöntő, 1919-ben Az élő halottak háza, 1920-
ban a Harmónia és 1921-ben a Két élő halott című versekben. 
1929-ben, amikor a költő másodszor kerül kezelés alá, előbb 
a Schwarzer Szanatóriumban márciustól novemberig, majd 
november 22-től a szegedi klinikán, a motívum négy versben 
szerepel. Ezek: az Élő halottak, a Baudelaire halála, Az el-
borult magyar és a Néma jajszó. Hogy az élő-halottság Juhász 
Gyula szájából mennyire nem metafora, azt jól bizonyítja a 
költő kórtörténete. Az élő-halottság éppúgy én-vesztés mint 
a halál, de fájdalmasabb, mert akár a halálváró élet, eszmei 
és nem fizikai megszűnést jelent. S az Ének Tompa Mihályhoz 
című versben kimondatik egy ebből adódó még súlyosabb 
különbség: „Feltámadunk — mondja. | Csak élő halottnak 
nincs vigasztalója." Az élő-halottság legmegrázóbb ítélete 
tehát a föltámadás megtagadottsága. 

A föltámadás különböző alanyokhoz kapcsolódik az élet-
műben, s hogy kinek adatik meg, az szoros összefüggésben 
áll az adott képzetkör sajátos jelentésével, szerepével. 

A föltámadás motívuma először 1905-ben jelenik meg Ju-
hász Gyula költészetében, ekkor még megszemélyesítő meta-

6 Juhász Gyula: Nietzsche, in: J G Y Ö M 5. kötet, Prózai írások 
1898-1917. Akadémiai Kiadó, Bp. 1968. 9 3 - 9 8 . 
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foraként. Az Egy régi nőnek című versben a „holt ifjúság" 
föltámadásáról esik szó. A múlt föltámadása nem más itt, 
mint az emlékezés aktusának megfelelője a tárgyi oldalon. 
Hasonló kontextusban még egyszer, 1921-ben tér vissza a 
motívum — a Flaubert emlékének című versről van szó, ahol 
az álmokkal (múltbeli vágyakkal) kapcsolódik össze. Ez 
azonban egy másik gondolatkört is érint, így később tárgya-
lom. 1908-ban három helyen is előfordul a „föltámadás": 
A föltámadott, a Pilátus és a Lázár föltámadása című versek-
ben. Az elsőben Krisztus jelenik meg egyes szám harmadik 
személyben, s a költő nézőpontja az egyénieden elbeszélőé. 
A második versben az elbeszélő maga Pilátus, egyes szám 
első személyben, de még idézőjelek között. Krisztus itt nem 
föltámadottként, hanem Lázár föltámasztójaként szerepel. 
Mintegy az eddigiek logikus folytatásaként a harmadik vers-
ben Lázár szólal meg, idézőjel nélkül, egybecsúszva a lírai 
énnel. A föltámadott isten csodálatától a föltámasztó istenen 
való pilátusi megrökönyödésen át a föltámasztott emberrel, 
Lázárral való azonosulásig megtett út a probléma bensővé 
válását és elmélyülését jelzi. Egyelőre csak arra hívnám föl a 
figyelmet, hogy Juhász Gyula mind a föltámadottal, mind a 
föltámasztóval, mind a föltámasztottal képes azonosulni az 
adott motívumot variáló versek sorozatának bizonysága sze-
rint. Krisztus föltámadása még kétszer, 1914-ben és 1916-ban 
bukkan föl a Föltámadás után és A föltámadott című versek-
ben. Az utóbbiban merül föl először a földi élet és az örök-
lét (de nem a halál!) szembeállítása — s a mérleg a földi élet 
oldalán áll. Lázár föltámadása csak később, az 1924-es év 
két versében tér vissza. Ezek: a Lázár az égben és A föltáma-
dott Lázár címűek. A Lázár az égben az 1916-os A föltámadott 
gondolatait folytatja, s a földi élet és az öröklét vitájában 
megint csak az utóbbi marad alul. A föltámadott Lázár alap-
helyzete viszont ellentétes ezzel : Lázár itt a holtan maradást 
választaná a föltámadás helyett. A motívum különféle elő-
jelű variánsai nemcsak arra hívják föl a figyelmet, hogy a 
költőben ambivalens érzések küzdelme folyt, hanem gondo-
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lati síkon is különféle megoldásokat adnak. A probléma az, 
hogy a föltámadás után is meg kell halni, vagy hogy a halott-
nak is föl kell/lehet támadnia. A föltámadás relativizálhatja 
és bizonytalanná teheti mind az életet, mind a halált. Ez a 
gondolat később általánosabb síkon is visszatér, és filozófiku-
sabb megfogalmazást nyer az örök visszatérés motívumát 
hordozó versekben. A föltámadás motívum ilyen mindenkire 
kiterjedő érvénnyel szerepel a Húsvétra (1919), a Macska-
zugban (1924) és a Mortui (1925) című versekben. 

És most szeretnék válaszolni arra, hogy miért válhatott 
Juhász Gyula számára ennyire központi problémává a föl-
támadás; mi volt az az azonosság, amelyet Krisztus és Lázár, 
illetve önmaga között fölfedezett, s amely lehetővé tette, hogy 
föltámasztó, föltámadott, vagy Krisztusként egy személyben 
mindkettő lehetett. 

Az Egy régi nőnek című versben az ifjúság támad föl az 
emlékezés által. A Flaubert emlékének esetében az álmok, a 
vágyak föltámadása a kimondástól, a szóba öntéstől függ. 
A Pilátusban Krisztus utolsó jellemzője, hogy „szelid szavá-
val" támasztja föl Lázárt. Az 1912-es Bánk Bán című versben 
az író föltámadását művének mindig újbóli befogadása jelen-
ti. Az Ének Tompa Mihályhoz 1917 őszén-ben „Föltáma-
dunk — mondja" a temető. Az 1918-as Anasztázia című 
versben a föltámadás a megénekeltséggel azonos. S végül az 
1934-ben íródott Szavak záró sorai így hangzanak: „Ölnek 
és feltámasztanak. | Szavak, csodálatos szavak." Úgy vélem 
a szó, a költészet kimondó ereje volt Juhász Gyula számára 
az a kapocs, amelynek révén azonosulhatott Krisztussal, 
a szó által föltámasztó\a\ és Lázárral, a szó által föltámasz-
tottal. Mindkettő lehetett egyszemélyben, mert a szó által 
mindig önmagát sikerült föltámasztania — vagy meghalat-
nia.7 Amit a Szavak című versben leír, azt a jelenséget a 
beszédaktus elmélet ma illokuciós funkciónak hívja. Az illo-

7 Vö. Kézdi Balázs: A tagadás és öngyilkosság. Psychiatria Hun-
garica Tanulmányok 1988. Ш. évf. 1. sz. 15—23. 
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kució: a kimondva cselekvés, a tett értékű szó. A kimondott 
nyelv visszahat a kimondóra. A költő - tudatosan vagy tudat-
talanul — mindig érzi ezt, s ítélkezésre használja föl a nyel-
vet. A szó által újraépíti veszni tűnő énjét, s a szó általi halál-
ban elveszíti, föloldja időlegesen önmagát. 

Befejezésül hadd idézzek a föntiek jegyében abból a cikk-
ből, amelyet Juhász Gyula 1922-ben, halálhíre elterjedésekor 
válaszként fogalmazott meg: 

„Testvéri üdvözletét küldi minden jó emberének egy sokszor meg-
haló és mindig feltámadó költő és csak azt mondja mélyen meghatva 
a szeretettől, amely erősebb a halálnál, hogy a viszontlátásra."8 

HÁRS G Y Ö R G Y PÉTER 

A KETTŐS VILÁGREND VERSE 
(JÓZSEF ATTILA: FALU) 

A falunak mint életszíntérnek, s az általa metonimikusan 
jelzett közösségnek, a parasztságnak a József Attila-i világ-
képben elfoglalt helyét „archimédeszi pontként" jelzi a 
Falu.1 A vers ugyanis azon művek sorába tartozik, amelyek 
a társadalmi valóság egy meghatározott részének definitív 
leírását, értelmezését hivatottak adni. Ez a költői szándék 
rekonstruálható a Medvetánc kötetkompozíciójából is.2 

Az összegző célzatú kötet utolsó versciklusába veszi fel 
József Attila az 1933-34-ben keletkezett verseket. A Re-

8 A halottaiból feltámadt költő az „Arad és Vidéké"-hez idézi 
Péter László: Adatok Juhász Gyula életrajzához. ItK 1959. 307— 
328. 

1 A verset korábban Szabolcsi Miklós elemezte. In: Szabolcsi Mik-
lós: Költészet és korszerűség. Magvető Kiadó, Bp. 1959. 95—107. 

s A kötetre vonatkozó adatokat, valamint a vers szövegét a József 
Attila Összes Versei 1—2. (közzéteszi: Stoll Béla) Akadémiai Ki-
adó, Bp. 1984. közli. 
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ménytelenül, a Számvetés cikluskezdő kiemelt helye az érett 
korszak gondolati verseinek struktúrájára emlékeztet. Ezek-
ben ugyanis konzekvens szerkesztői elvként jelenik meg a 
verskezdetben a hit et nunc rögzítése. A költői jelenlét versbe 
emelése az önmeghatározás szándékát húzza alá, amelyet 
majd követ a világ lényegének feltárása, s az ebből adódó 
politikai-etikai viszony rögzítése. A Reménytelenül és a 
Számvetés közös lelki tája, a „homokos, szomorú vizes sík" 
és a „komor ég" hasonló sorsértékelést jelez: a reménytelen-
ség elfogadását, amikor is az embernek nem adatik meg több, 
mint okos fejével biccenteni, illetve az e világi otthontalan-
ság tudomásulvételét, amikor nincs esély: „Mindentől föl-
mentem magamat, | mert nem lesz utolsó ítélet" (Számvetés). 
Az ezt követő Téli éjszaka, Haszon, Elégia, Falu a létet más 
aspektusból értelmezi: az egyéni sors — a Falu kivételével: 
a költő-sors — integrálódik a társadalmi, történeti valóságba. 

Mivel a költőség, ez a társadalmi munkamegosztásban ki-
alakult és elfogadott szerep3 nem válik még le ezekben a 
versekben az egyénről, érthetően az egyén sorsa, életlehető-
ségei itt még nem domináns kérdések. A Reménytelenül, a 
Számvetés megkülönböztetett helyzete viszont jelzi, a kötetet 
és a ciklust összeállító József Attilának 1934 őszén az egyéni 
lét értékelése, a valóságban elfoglalt helyének definiálása 
alapvető igénye. A két verscsoport kapcsolatát — a ciklus-
szervező szándék mutatja — az Eszmélet felismerő szakaszá-
ban megfogalmazott ok —okozat viszony határozza meg: 
„lm itt a szenvedés belül, | ám ott kívül a magyarázat." 

A Falu az objektív valóságot elemző verscsoport utolsó 
tagja, mert a ciklus következő hét verse már más szemléle-
tet, más költői szándékot formáz. Az „apró gyermek"-kor 
visszavetített sérelmei (Iszonyat, Mama, Egy kisgyerek sír), 
a kínzó anya-hiány, a szeretlenség az egyén sorsmeghatározó 

3 József Attila értelmezése. József Attila Összes Művei 111. (Szerk. : 
Szabolcsi Miklós) Akadémiai Kiadó, Bp. 1958. 194. 
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élményei, amelyek mögül eltűnt a társadalmi valóság. A köl-
tőt az autonóm lét megteremtésének igénye vezérli (Eszmé-
let), a „meglett ember" eszményének kialakítása. A Falu je-
lentőségét a kronológia is aláhúzza. A világkép elmozdulá-
sának határán, a kései költészet már formálódó motívum-
rendszerének (magány, büntetlen-bűnösség, gyermeki ki-
szolgáltatottság, anya-élmény) szomszédságában születik ez 
a vers,4 az életműben utolsó kísérletként a történeti-társa-
dalmi valóság egyik alapvető szférájának, a falunak átfogó 
ábrázolására. 

Az életrajzi keretek — és részben az ihlető körülmények — 
ismertek. József Attila 1934 első felében Hódmezővásár-
helyen tartózkodik. A csődbe jutott élettársi kapcsolat és 
nyomasztó anyagi, megélhetési gondjai elől menekül, s mint 
ekkor írt levelei mutatják, a személyiségében végbemenő 
változásokat regisztrálja, értelmezi. A tartózkodási hely, a 
vidék pedig ismét elé tárja a sokszor látott, élménnyé vált 
tájat, az alföldi falu világát. József Jolán a versben a szabad-
szállási emlékekre ismer,5 ám valószínűbb, hogy a költő „ a " 
faluról és annak sorsáról, mint topográfiai tényektől elvonat-
koztatott absztrakcióról, történeti jelenségről ír. Ezt látszik 
alátámasztani a Nagy Lajoshoz írott levél, amelyben a Kis-
kunhalom — talán a másik ihlető forrás6 — rá gyakorolt ha-
tásáról vall József Attila: „Bennem szinte szorongást keltett 
a Kiskunhalom végzet szerűsége".7 („Hallgatom az álmodó 
falut I Szorongó álmok szállnak . . . " — tér vissza a gondolat 
a Faluban.) 

4 Az életszakaszt Szőke György elemzi. Szőke György: Az 1934-es 
stáció (József Attila kései versei világának formálódása egy év vers-
termésében). In: Költőnk és korunk (Tanulmányok József Attiláról). 
OPI Bp. é. n. 3 2 9 - 3 4 1 . 

5 József Jolán: József Attila élete. Cserépfalvi Kiadó, Bp. 1940. 
49. 

6 A kapcsolatot Szőke György is felveti. I. m. 335. 
' József Attila válogatott levelezése. (Sajtó alá rendezte: Fehér 

Erzsébet) Akadémiai Kiadó, Bp. 1976. 299. 
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A vers a falusi est képeivel indul és az éjszaka csöndjével 
zárul. A parasztság életének színterét adó megjelenített ter-
mészeti világot a lágy minőségek dominanciája jellemzi. Lé-
nyeges tehát a különbség József Attila más éjszaka-verseihez 
képest — hívja fel a figyelmet Szabolcsi Miklós. A költő 
azokban „kegyetlen hideg téli éjszakáról vagy borzongató 
hűvös őszi sötétségről ír, de most itt langyos, álmosan hu-
nyorgó lágy estében vagyunk".8 A rideg fagyott éjszaka az 
emberi világ elidegenedettségének érzékletes képe, amely 
alapvetően a városhoz kapcsolódik (Külvárosi éj, Téli éj-
szaka). Bókay Antal e szemléleti feleződés alapján a költői 
világképben a közösségi lét két alapvető, történelmileg egy-
másra épülő, ám minőségében egymást opponáló színterét 
mutatja ki: a falut, amelynek lényege — értelmezése sze-
rint — a természetességben, az ősi harmóniában, az érzelem-
ben összpontosul, míg ezzel szemben a város világában az 
értelem próbálja feloldani az elidegenedettséget.9 A világkép 
kiteljesedésének időszakában azonban a művekből feltáruló 
faluképet nemcsak az éj megjelenítésének ilyen oppozíciója 
jellemzi. Árnyalja az ez idő tájt is meglevő fa lu-város-
motívum-párhuzam, továbbá az a tény, hogy az ugyanabban 
a periódusban íródott Határ, Holt vidék tája hasonlóan hi-
deg, kegyetlen, mint a városok világa. 

A szabálytalan alaprajzú falu, a jellegzetes alföldi település-
forma látványa10 bensőséges képet idéz, a vacsorát, a gő-
zölgő paprikás krumplit. A meghitt jelenet mint a hasonló 
képi kifejezés inspirációja megfigyelhető az Emlék című vers-
ben és az Ódában is: „Az ifjú nyár | könnyű szellője mint 
egy kedves | vacsora melege száll". A nyitó képekben meg-
mutatkozó hangulat kiteljesedik a vers természeti világában. 
A lágyság („langy este", „Lágy borongás", Nagy bársonyok") 

"Szabolcsi Miklós: i. m. 95. 
9 Bókay Antal : Elidegenedés és emberi teljesség. A Téli éjszaka 

világképe. It 1977. 654., 658. 
10 Eperjessy Kálmán : A magyar falu története. Gondolat, Bp. 

1966. 54. 
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sajátos miniatürizálással egészül ki. A falu világának jelleg-
zetes növényei („akácocska", „bodza-ág", „vadzab") kicsi-
nyek, antropomorfizáltak, s a létezésüket jelző igék is pilla-
natnyi, apró mozgásokra utalnak („áll kicsit", „babrál", 
„belé reszket"). A természeti világ egysége — láthatóan — 
ebből a kicsinyítettségből ered. 

A címben jelzett neutrális megnevező forma (falu) az első 
versszakban szemléletet és értékrendet sejtető alakváltozat-
ban tűnik fel: „falucska". (József Attila költészetében a 
falu-motívum 28-szor fordul elő, a becéző kicsinyítő képzős 
forma azonban csak egy versben (Komoly lett már) és a 
Porhanyó kévébe kezdetű töredékben bukkan fel.) A minia-
türizálás ilyen dominanciájával a falu-versek közül is kitűnő 
ábrázolásmód okát kutatva a verskörnyezet hasonlóságára 
figyelhetünk. 

A világ arányosságának, illetve aránytalanságának prob-
lémája erre az időszakra olyan kérdéskörré állandósul József 
Attila gondolkodásában, amely kikényszeríti az én-világ-
viszony tisztázását, és kínzóan felveti az egyén életstratégiá-
jának eshetőségeit. Ez történik meg a korábbi pszichiáterhez, 
Rapaport doktorhoz írott 1934. áprilisi — májusi levelekben. 
Ezekben az arányok rendszerét a gyermek — felnőtt-szim-
bolika értelmezi. 

„Egyáltalán nem érzem, hogy nagyobb volnék, mint csecsemő ko-
romban voltam, de azt sem érzem, hogy csecsemő koromban vagy 
bármikor kisebb lettem volna, mint most vagyok. Érzésem szerint 
mindig befejezett és állandó nagyságú voltam, mint az egység. Azt 
mondhatnám, hogy a külvilág változott meg, a többiek lettek hoz-
zám képest kisebbek és ez nagy zavarba ejt." 

— írja egyik levelében.11 Bár az ábrával is értelmezett viszony 
ellenkező előjelű konfliktusban testesül meg az ezután írott 
versekben, a Falu láthatóan a fenti arányrendet mutatja: a 
táj, a környező világ kicsinyítettsége mellett a költői én ará-
nyos, „felnőtt". 

11 OSZK Kézirattára Analecta 11.180. 

8 и 91/1 
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Ezt a versbéli ábrázolásmódot kiegészíti a levelekben meg-
fogalmazódó másik antinómia-pár sajátos elhelyezkedése. 
Az egyénnek a világban elfoglalt helyzetét illetően kétféle 
viszonyulási lehetőséget mutat fel József Attila: az érzelmi-
érzékit és az értelmit.12 A megismerés ilyen hierarchizált 
szinteződése az érett költészet viszonylag gyakori motívuma, 
az Eszméletben pedig a prelogikus érzéki lét és az azzal 
számotvető tudat közti ívet felépítő kompozíciós elvként 
jelenik meg. A kronológia szempontjából az Eszmélethez 
közel álló Falu jelenségvilága és kompozíciós rendje ugyan-
ezt a logikai sort mutatja. Az apró jelenségekből összeálló 
tájat, környezetet átható érzelem a harmadik versszak alig 
rejtett szexuális érzékiségében teljesedik ki : 

„Akácocskát babrál a homály. 
A fa telt kicsi keble 
beléreszket, csöpp sóhaja száll — 
lebegő lepke." 

Ezzel szemben a költői ént a hallgatás, s az ebben az állapot-
ban végbemenő gondolkodás intellektuális tevékenysége 
minősíti: „ . . . míg elfed hallgatag | a lágy borongás bokra". 
(Megjegyzendő, a Falu verskörnyezetéhez tartozó Medve-
táncbzM verseknek is közös sajátossága a kicsinyítő világ-
szemlélet, azzal a lényegi különbséggel, hogy a Szappanosvíz 
futó, rángó buborékja, s a Mama, Iszonyat, Anya kisgyer-
meke szenvedi kicsinységét, mint meghaladhatatlan állapo-
tot.) A táj az idő múlásával feloldódik a sötétségben, amely 
azonban — e szerkezeti egységet beteljesítve — nem félel-
metes, titokzatos, hanem őrzi a pozitív egységet: „ugatások 
némán hullanak | nagy bársonyokra . . . " 

A társadalmasított természetben, a faluban élő ember vi-
lága azonban más. Kitűnik ez abból is, hogy amint életük 

12 Az érzelem és az értelem ilyen kettősségét Bókay Antal, Jád 
Ferenc és Stark András, a freudizmusra visszavezetve, a József 
Attila-i embereszmény sajátos vonásának tekinti. In „Köztetek let-
tem én bolond. . ." Magvető Könyvkiadó, Bp. 1982. 47— 53. 
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egy konkrét mozzanata kerül előtérbe, a kicsinyítő értékmód 
eltűnik. Az alkonyat—este —éjszaka időfolyamatában a lám-
pagyújtással jelenik meg először az ember: 

„Lámpát gyújtanak az asszonyok. 
És erőlködve, rángva, 
égbe röppenne, mint elnyomott 
lélek, a lángja." 

Az ember feltűnése most még intermezzo csak, a lámpagyúj-
tás a táj, az este külső humanizálására irányul. Haladván az 
estében, a lángok ellobbannak, és a természeti fényforrás 
(„anyás hold") ismét visszaállítja a harmóniát. A táj fénnyel 
telítődik: „Egy fény a rét." S ebben a ragyogásban sajátos 
érzelmi relációkban jelennek meg az ábrázolt világjelenségei : 
„Az anyás hold-világa | elé nyújtja kövér tenyerét | egy bodza-
ága." A képben felismerhető az anya-gyermek-kapcsolat 
asszociatív rajza, ahogy a kisgyermek nyújtja anyjának 
kövér kis, párnás kezét. Az életműben ez az ábrázolás 
nem egyedi. A Határban ugyanezzel az absztrakcióval ír 
le József Attila egy tájrészletet: „Amott fut egy kis ér | 
s itt ház ül. Kisfia az ól, idenéz." Filozófiailag elvont fo-
galmak érzékletes ábrázolásához is ezt a viszonyt hasz-
nálja fel egy 1935-ös töredékében: „. . . a szabadság sé-
tára megy. I Hős népe ágat lenget, | s ő kézenfogva vezeti | 
szép gyermekét, a rendet!" (Május). Az anya — gyermek-
kapcsolat egyébként is ez idő tájt már gyakorta vissza-
térő motívum.13 A szemlélő számára fragmentumaiban fel-
tűnő táj egy másik elemének ábrázolása ugyancsak jellemző 
erre a világképi stádiumra : „A vadzab ki kardot vont elő, | 
fejét mélyen lehajtja." A metaforikus ábrázolás az ágaskodó, 
hegyes növény képén keresztül a kudarcot érzékelteti a ki-
vont kard leejtésével, s a vereség beismerését sugalló lehaj-

13 Az anya-motívumot és annak világképi szerepét a legátfogóbban 
Szigeti Lajos Sándor tárta fel. In: Szigeti Lajos Sándor: A József 
Attila-i teljességigény. Magvető Könyvkiadó, Bp. 1988. 

10* 
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tott fej képével. A természeti világ rajzát ebben az éjszakát 
leíró szerkezeti egységben a pajta képe zárja: „Most a dicső-
ség és az erő | a repedt pajta . . . " A paraszti élet e meghatá-
rozott és fontos színtere az éjszakában sajátos metamorfózi-
son megy keresztül. Jellemző tulajdonsága ugyanis a „re-
pedt", tehát nem egész, ám most — mint a mondat elejére 
helyezett időhatározószó is kiemeli — átlényegül. Ez az át-
változás pedig azt a pontot is jelenti, amelytől megkezdődik 
a vers jellegének átformálódása. Az eddigi két szakaszban a 
leíró jelleg érvényesült, az újabb kipontozás a meditativ rész 
kezdetét jelzi. Az intellektuális tevékenység mint folyamat 
jelenik meg ebben a szerkezeti egységben (a jelenséget hor-
dozó lexikai elemek arányának ugrásszerű megnövekedése is 
mutatja ezt, hisz a 16 sorban 6 szó utal a földerülő értelemre, a 
megértésre, annak tárgyiasulására, a megnevezésre pedig 13), 
s ez a költői jelenlét aktivizálódásával van összefüggésben. 

József Attila faluszemléletét és a Falu világképi helyét ér-
telmezi a költői jelenlét specifikussága is. A város peremén, 
Óda, A Dunánál, Hazám epikus kezdésével rokon a költői én 
helyzetének bemutatása. Mintegy beleolvadva az est sötét-
ségébe tűnik fel először a versben: „S körülem míg elfed 
hallgatag | a lágy borongás bokra . . .". Magatartása a hall-
gatás, a borongás szótlansága. A tevékenység intenzitását a 
„borongás" tükrözi — hasonlatosan A Dunánál érzékletes 
leírásához: „Alig hallottam, sorsomba merülten . . . " . A me-
rengő szemlélődés tárgya a táj, amely belesimul az est-éj-
szaka sötétjébe. A pajta megjelenéséig az érzékek-érzelmek 
konstatálása jellemzi ezt a tevékenységet, ám a pajta csend-
jét már csak az intellektus képes megfejteni és megérteni: 

„ . . . Benne csend van. Mintha valami 
elhangzott volna csengve. 
Fontolni lehet, nem hallani. 
Nincs, csak a csendje." 

Az eddig csak a tájban lévő és belesimuló költői jelenlét 
most — az értelmezési folyamat kiindulási pontján — a pa-
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raszti élet és tevékenység egy meghatározott részéhez kap-
csolódik. A lényeg egyelőre rejtőzködőn van jelen, hisz 
„Mintha valami | elhangzott volna csengve". Ez pedig csak 
mérlegeléssel, logikai úton tárható fel, mert „Fontolni lehet, 
nem hallani". Az érzékelés, hallás feltételessége logikusan 
helyezi előtérbe a megfontolás tevékenységét. Annál is in-
kább, mivel a versszakot átlósan keresztbe fogó, megismé-
telt „csend" hordozza nyilvánvalóan a megismerni kívánt vi-
lág lényegét. A közvetlen megismerés számára ez ugyanis 
nem adott: „Nincs, csak a csendje". A csend ily módon szub-
sztanciális eleme a pajtának, illetve természetesen az általa 
metonimikusan jelzett világnak. A megfontolás, majd a föl-
derülő értelem eredménye a megvilágosodás: 

„S ahogy földerül az értelem, 
megérti, hogy itt más szó 

nem eshetett, mint ami dereng: 
eke és ásó." 

A megmutatkozó lényeg tehát a munkaeszköz és a benne 
implikálódó munka. Sajátosan, a szó fejti ki a költő munka-
értelmezését. „Szó, mert velük szólal a paraszt | napnak, eső-
nek, földnek . . . " . Az emberi lényeg eszerint a humánum, a 
szólás tevékenységében tárgyiasul. Ezt a definíciószerű meg-
határozást még követi, mintegy további okfejtésként, egy 
háromtagú hasonlatsor. A közös összefogó elem a „szó". 
A megnevezés mint a humanizáció és mint a dolgok lényegé-
nek megragadása József Attila névvarázs-elméletében tűnik 
fel először, azonban a későbbi előfordulásait is számbavéve 
látható, hogy jellemző szemléletet takar.14 A költészet, a szó 
ilyen szerepét a legpregnánsabban a Brassói Lapokban meg-
jelent nyilatkozat érzékelteti: „A költészet megoldási kísér-
let az ember számára. Azt, ami nem sikerült a valóságban, a 
kultúrában vagy a természetben, azt a költészetben oldja meg, 

14 Az elmélet forrásait és lírai tükröződését Tverdota György 
elemzi. Tverdota György: József Attila szókultusza. Jelenkor 1986/9. 
8 3 4 - 8 4 3 . és 10. 9 1 4 - 9 2 1 . 
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avatja valósággá."15 A szó = munka azonosítás az objekti-
válásnak ezt az értelmezését sejteti a Faluban is, s ezt az is 
jelzi, hogy a paraszt - természet-viszonyt azonnal követi a 
költő —„gondos idő"-kapcsolat. A kézirat első változata 
markánsabban, a személyesség hangsúlyozásával is mutatja 
a logikai egybefonódást. Ez a sor olvasható: „Szó, mint 
költeménnyel szólok én". A munkaeszközökkel való „szó-
lás", a paraszti munka eredményességét determináló termé-
szeti jelenségekkel való kapcsolat így a humanizációt legjel-
lemzőbb emberi tevékenységként tünteti fel. Ez teszi lehetővé 
(vö. „itt más szó nem eshetett"), és ez ad értelmet a létezés-
nek. A párhuzam következő két hasonlata már a kései Jó-
zsef Attila-versekre jellemző módon a kiszolgáltatottak as-
pektusával egészíti ki az egyén — közösség-relációt. Az ön-
tudatlan csecsemő szocializálása, az emberi kapcsolatterem-
tés eszköze a mosoly, és ezzel együtt a szeretet manifesztáló-
dása. Hasonlóan ahhoz, ahogy a lovát megveregető ember is 
szeretetét fejezi ki a neki alárendelt élőlénynek. 

A felismert lényeg, a „tiszta értelmű szó" tudatosítása 
figyelhető meg a költői jelenlét harmadik fázisában: 

Hallgatom az álmodó falut. 
Szorongó álmok szállnak, 
meg-megrebbentik az elaludt 
árnyú fűszálat." 

A vers korábbi pontjain feltűnő költői én most már kiemelt 
pozícióban jelenik meg. Az ezt kifejező ige pontosan tükrözi 
a szemlélődés folyamatának eredményét, illetve ezzel együtt 
a költői magatartás változását is. A tárgyas ragozású forma 
az irányultsággal az egyén és tárgy viszony határozottságát 
foglalja magába. A költő már nemcsak hallgat, illetve a hall-
gatása nem merül ki a borongásban, hanem hallja is az ál-
modó falut. Az álom pedig nem felszabadító, a nappali lét 

15 Molnár Tibor: Beszélgetés a magyar Panait Istratival. József 
Attila három pohár sör mellett egy különös életről, különös lélekről 
beszél. Brassói Lapok 1936. június 5. XLII. évf. 153. 4. 
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szorongásai nem szűnnek meg. Ezt a nappali, azaz valóságos 
társadalmi, gazdasági létet az álom ismételt megjelenésével a 
„parasztokhoz" kapcsolódó jelzők minősítik: „Alszanak a 
nyers, nehéz szavú, | kiszikkadó parasztok." A falu lakóinak 
életmódját, életlehetőségeit értékelő megállapítások tárgy-
szerű polémiát jelentenek a romantikus falufelfogással, illetve 
a mitizáló vágyképekkel, és a József Attila-i falu-képet is 
hűen érzékeltetik. A nehéz sorsra, életmódra utaló „nyers", 
a zárkózottságot is sejtető „nehéz szavú" persze nemcsak a 
lépten-nyomon dalra fakadó paraszt-ábrázolatot vonja két-
ségbe, hanem magyarázatul szolgál a falu világában a barbár 
egzotikumot látó szemléletnek is. A harmadik jelző („ki-
szikkadó") befejezettséget is sugalló jelentésköre az életlehe-
tőségek korlátozottságával ugyanis az okokat is feltárja. 

A falu sorsának, jövőtlenségének felismerését és az ebből 
adódó etikai viszonyt, költői magatartásmódot a verszárlat 
értelmezi: „Dombocskán, mint szívünkön a bú | ülök. Vir-
rasztok." Ez az érett költészetben több alkalommal is meg-
figyelhető záróformula (A város peremén, Téli éjszaka, 
Elégia) a versfolyamatban az egyén — valóság-viszonyban 
végbemenő változást tudatosítja.18 A Faluban a virrasz-
tás ennek az etikai viszonynak a megjelenési formája, az 
ébrenlét fegyelmével követi a költő a közösség sorsát. 

A Falu záró darabja annak a költői korszaknak, amelyben 
József Attila az egyén szerepét és lehetőségeit a történeti va-
lóság aspektusából vizsgálja. Ennek eredménye a „rokon" 
szerep átlényegítése, amikor is vállalja, hogy a „tudatos jö-
vőbe látás" képességének köszönhetően megszerkeszti ma-
gában a harmóniát. Az életrajzi tényekből s a művekből 
együttesen következik, hogy az 1930—33-as időszakban Jó-
zsef Attila a munkásosztályt tartja történelmileg adekvát 
osztálynak. Ám az ugyanezen időszakban is keletkező falu-

16 Bókay Antal A város peremén elemzésével mutatja be ezt a 
folyamatot. In: József Attila-versek elemzése (Szerk.: Szabolcsi Mik-
lós). Tankönyvkiadó, Bp. 1980. 1 4 4 - 183. 
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versek, folklorisztikus vonatkozású művek (A kanász, A he-
tedik, Medvetánc stb.) arról tanúskodnak, hogy az elköte-
lezettség nem kizárólagos, és nem feltétlen hierarchikus. 
A Falu struktúrája, a költő - valóság-viszonyból kibontakozó 
szemlélet is ezt támasztja alá. Az ábrázolt természet minő-
ségét illetően a „város" világával összevetve lényeges különb-
ség mutatkozik ebben a műben. Ugyanakkor a társadalmi 
valóság két szféráját reprezentáló Falu és Téli éjszaka között 
nem egy tekintetben rokonság fedezhető fel. 

Láthatóan a Falu világát, tájszemléletét idézi egy a Téli 
éjszaka akusztikus és képi egységéből másságával kitűnő 
rész: 

„A távolban a bütykös vén hegyek, 
mint elnehezült kezek, 
meg-megrebbenve tartogatják 
az alkonyi tüzet, 
a párolgó tanyát, 
völgy kerek csöndjét, pihegő mohát. 

Hazatér a földműves. Nehéz, 
minden tagja a földre néz. 
Cammog vállán a megrepedt kapa, 
vérzik a nyele, vérzik a vasa. 
Mintha a létből ballagna haza 
egyre nehezebb tagjaival, 
egyre nehezebb szerszámaival." 

A vers egészébe szervesen beletartozó jelenet- és értelmezés-
sorban a Falu szerkezeti előképére ismerhetünk: természet-
tanya — „földmíves". Az egyes részekhez, érzékelhetően, itt 
is más minőségek tartoznak. A természet harmonikus. Az 
„alkonyi tűz" fényesen vörös, a tanya „párolog". A „völgy 
kerek csöndje" az áttetsző nyugalmat sugallja, hisz a vers-
kezdetben megjelenő minősítés („Csendes vidék"), itt már 
kiegészül a „kerek" jelzővel, ami az arányosság képzetén 
keresztül a csönd állapotának teljességét érzékelteti. A számba 
vett jelenségek legkisebbike, a „pihegő moha" is a Falu 
miniatürizált lényeivel mutat rokonságot. A szakasz végén 
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az antropomorfizált képsorozatot az önmagában egység-
élményt jelentő kicsiny növény zárja, beteljesítvén így azt a 
harmóniát, amit a természet képvisel. A „földmíves" meg-
jelenésével azonban — mint a Faluban is — más irányt vesz 
a vers (részlet), más minőségek jelennek meg és válnak ural-
kodóvá. 

Itt is a társadalmasított, dolgozó ember felbukkanása je-
lenti a fordulópontot. Az őt leíró 7 sorban háromszor ismét-
lődik a „nehéz", sőt az „egyre nehezebb" az állapot foko-
zódó folyamatszerűségére utal. De ugyanezt az elnehezülést, 
a kegyetlen fáradtságot implikálja a „minden tagja a földre 
néz" is, hisz a leroskadó, felegyenesedni nem tudó ember bu-
kik a földre, mintegy eggyé válva azzal. Az ember állapota 
rávetül a munkaeszközre, a kapára is. Az is „cammog", és 
az alkony vörös fényeinek villanásában mintha vérezne.17 

A munkaeszköz lényegi tulajdonsága a „megrepedt", hisz 
ez utal az embertelenül nehéz munkára és annak következ-
ményére. A nehéz paraszti életet ugyanígy a munkaeszköz 
állapotával, sőt ugyanezzel az állapothatározói értékű jelző-
vel ábrázolja József Attila a Faluban is („repedt pajta"). 
A kizsigerelő munka jellegének embertelenségét pedig egy 
hasonlat összegzi: „Mintha a létből ballagna haza 
A hasonlat, épp annak struktúrájából következően, fokozó 
értékű, hisz a „lét" fölérendelt fogalom lévén, a munka ennek 
csak egy része. Ily módon tehát a hasonlítás azt az állítást 
foglalja magába, hogy a paraszti munka nehézsége csaknem 
annyira elviselhetetlenül kegyetlen, mint maga a lét és a léte-
zés. Ez utóbbiba viszont beletartozik az otthoni lét is. 

A földműves alakjának, sorsának szcenikus ábrázolása 
mellett motívum-hasonlóságra is figyelhetünk. Mivel a Falu 
és a Téli éjszaka természeti világa alapvetően más, a motí-
vumok egy része egymást ellentétező minőségben tűnik fel. 
Egy másik csoportja viszont azonos vagy hasonló minőséget, 

17 Kecskés András: Téli éjszaka. In: József Attila-versek elemzése. 
1 0 0 - 132. 
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jelentést, funkciót hordoz. Mindkét vers nagy totálszerű kép-
pel indít, mintegy széttekintve az adott jelenségvilágon. A 
szemlélt világ lényege az azután következő sorokban tárul 
fel, mégpedig a megismerés egyfajta logikáját követve: a 
makrótól a mikróig, a miniatürizált jelenségekig halad a te-
kintet. A világ bemutatásának ilyen megismertető, leíró jel-
lege mögül viszont — a két műben hasonló módon — elő-
tűnik egy másik szándék is: a bemutatottak értelmezésének 
igénye. 

A Téli éjszakában hosszas retardációval (45. sor) tűnik fel 
a címben jelzett, fogalmilag megjelölt jelenségvilág. S ennek 
csak részben oka az alkony —éjszaka tényleges versidő. A két 
alkalommal is jelzett közeledő éj (28.: „Már fölszáll az 
éj . . .", 30. : „A kék, vas éjszakát már hozza . . . " ) lényegét 
kutatja ugyanis a közbeékelt rész. A konkrét jelenség elosz-
lik a végtelenben, dekonkretizálódik, s így csak a megfogha-
tatlan, a sejtés marad : „Csengés emléke száll". 

A leírások, a hasonlatszerű következtetések, az empíria 
után itt, a versben először, kikristályosodik az elemző érte-
lem tevékenysége: „Az elme hallja." A felismerés tartalma 
pedig a téli éjszaka — s az általa metaforizált elidegenedett-
ség — visszavonhatatlan ittléte. S valóban, ez az a pont a 
versben, ahol az alkony éjszakába fordul, s ahol a téli éjszaka 
definitív leírása a vers menetét is módosítja: „Tündöklik, 
mint a gondolat maga, | a téli éjszaka." Ugyanezen motívu-
mok jelölik ki felismerés folyamatát a Faluban. A (megfon-
tolás ott is az elme tevékenysége, amelynek végső aktusa a 
„földerülő értelem", a szemlélt világ lényegének megértése. 
A világ megismerésének hasonló láttatása érthetővé teszi, 
hogy a költő és a valóság viszonyát érzékeltető magatartás-
forma is rokon a két versben. A tájban benne levő, szemlé-
lődve figyelő költői jelenlét némileg manifesztebb a Faluban, 
hisz egy jelzés utal erre. Igaz viszont, ez merőben más pozí-
ció, mint a verszárlat(ok)ban kirajzolódó. A Téli éjszaka az 
elidegenedett világ módozatainak számbavétele után konklú-
ziószerűen fogalmazza meg a lehetséges magatartást: 
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„Hol a homályból előhajol 
egy rozsdalevelű fa 
mérem a téli éjszakát. 
Mint birtokát 
a tulajdonosa." 

A költő tevékenysége a gondolati felmérés. A Falut író 
József Attila már „nem tartozik a harcosok közé", de a vers-
zárlatban megfogalmazott etikai viszony hasonló a Téli 
éjszakában látottakhoz. Mindkét versben a kiemelt egyes 
szám első személyű forma („hallgatom" — „virrasztok", 
illetve „mérem") az intellektus felelősségét és a közösséghez 
tartozást is jelenti. A Téli éjszaka hasonlata a jogszerűségre 
és a gondoskodás kötelezettségére való utalással nyilván-
valóbbá teszi az együvétartozást. Azonban a Falu utolsó há-
rom versszakának logikai konstrukciója ugyanezt a kapcso-
latot rejti magában: „hallgatom" — (a megértett sors) — 
„virrasztok".18 

így jut el József Attila a Falu záró pontján a küldetésszerű 
költősors megfogalmazásához. Ahhoz a magatartáshoz, 
amelynek eredőit ebben a versben nemcsak a valóságot objek-
tíven szemlélő tiszta racionalitás alakítja ki. A falu termé-
szeti világa ugyanis az érzelmek tükrében válik láthatóvá, 
mégpedig a kései versekben dominánssá váló kudarcélmény, 
az ambivalens gyermeklét, a sorskémlelő hallgatás színezeté-
ben. A kipontozásokkal arányosan részekre tört struktúra 
első két egysége valóság és egyén viszonyában ezt a szem-
léletmódot, a világnak ilyen föltáruló rendjét mutatja. A má-
sik kettő azonban már más módon közelít, a földerülő érte-
lem a lényeget kutatja, az objektív valóság törvények igaz-
gatta megértett rendjét. A verszárlatban pedig az érzelem és 
értelem egységére épülő magatartás tűnik fel, amit két évvel 
később így értelmez József Attila A hetedik egyik sorára vo-

18 A virrasztással jelölt magatartásban Tamás Attila az elidege-
nedett lét megértésének kifejeződését látja. In: Tamás Attila: Költői 
világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig. Akadémiai Ki-
adó, Bp. 1964. 1 5 5 - 156. 
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natkozóan: „Mennyi érzelem, szeretet, romantika, vágyódás 
fűződik a faluhoz, holott a falu lényegében piszkos, poros, 
egészségtelen. Költő az, aki nem sajnálja a falura, emberek-
nek erre a szerencsétlen összességére a márványt."19 

N. HORVÁTH BÉLA 

A NEOAVANTGÁRD ÉS A POSZTMODERNIZMUS 
- A HAZAI STÍLUSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK 

TÜKRÉBEN 

I A neoavantgárd 

A neoavantgárd összefoglaló elnevezése mindazoknak a 
művészeti irányzatoknak és mozgalmaknak, amelyek a má-
sodik világháború után a művészi jelrendszer radikális meg-
újítását, és ezzel együtt rendszerint egy ú j kultúra megterem-
tésének programját, utópiáját tűzték ki célul. A neoavantgárd 
rendkívül tág fogalom ahhoz, hogy egységes és átfogó stílus-
történeti kategóriaként használhatnánk, hiszen például Per-
neczky Géza hivatkozik a Künstler Lexikoma, ami több mint 
félszáz izmust, stílusirányzatot sorolt e fogalomkörbe.1 De 
épp az új avantgárd irányzatok sokfélesége és a különböző 
— egymással gyakran ellentétes — stílustörekvéseinek tö-
rékenysége indokolhatja az általános terminológia haszná-
latát. 

Az elnevezés is utal az 1945 előtti avantgárddal való kap-
csolatra, nehezebb viszont egzaktul elkülöníteni a kettőt 
egymástól. Történeti szempontból nyilvánvaló, hogy a tízes-
húszas évek avantgárd mozgalmai közül egyedül a többszö-

19 Brassói Lapok: idézett nyilatkozat. 
1 Perneczky Géza: A korszak mint műalkotás. Corvina, Bp. 1988. 

32. 
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rösen megosztott szürrealista mozgalom maradt fenn a má-
sodik világháború után, de e keretek között művészileg már 
nem tudott igazából megújulni. Ez a vákuum helyzet és az 
avantgárd szellemi-művészeti öröksége hívta életre az új 
avantgárd törekvéseket. A kapcsolat bizonyítására szolgáló 
számtalan példa közül csak kettő: Martin Esslin az abszurd 
dráma előzményeit a misztériumjátékokig, a commedia 
delFartéig, Jarry-ig vezette vissza, és tüzetes elemzése sze-
rint főként a húszas - harmincas évek avantgárd színházának 
kezdeményezései és dráma újításai teljesedtek ki az abszurd 
képviselőinek művészetében.2 Werner Hofmann tartozkodó 
értékítélettel a konstruktivizmus és a Bauhaus művészeti 
vívmányainak, formaelveinek mechanizált továbbvitelét 
látta az op artban ; míg a tasizmus megjelenését is a korábbi 
korszak művészeti útkereséséből eredeztette: 

„A gesztusfestészet vitaiizmust hirdet, mely a stíluskényszer elől 
menekülni kívánna, tehát nem akar előre gyártott sémák járataiba 
vagy képleteibe rögződni, hanem Nietzschével szólva, arra törek-
szik, hogy visszanyerje a valamivé válás ártatlanságát."3 

Ehhez hasonlóan a neoavantgárd szinte mindegyik irányza-
tának kimutatható a kapcsolata a történeti avantgárddal, 
ugyanakkor szinte mindegyik a teljes hagyománytagadás és 
az új művészet megteremtésének igényével, szemléleti kizá-
rólagosságával lépett fel, amivel elhatárolta magát az avant-
gárdtól is. Ez az ellentmondás rávilágít az avantgárd-kuta-
tások egyik alapkérdésére: a különböző irányzatok stílus-
törekvései létrehoztak-e egységesebb esztétikai elvek szerint 
rendezhető stílustörténeti korszakot, ezen belül a neoavant-
gárd miért és mennyiben tekinthető az avantgárdhoz képest 
új periódusnak? Vagy egyetlen művészettörténeti folyamat 

* Martin Esslin: Az abszurd dráma elmélete. Népművelési Propa-
ganda Intézet, Bp. 1967. 7 9 - 1 5 1 . 

3 Werner Hofmann: A modern művészet alapjai. Corvina, Bp. 
1974. 3 4 5 - 3 4 6 . 
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két fázisáról van szó, ami ráadásul napjaink művészetében 
tovább él ? 

A magyar neoavantgárd-kutatások kényszerűen osztoztak 
a felszabadulás utáni avantgárd sorsával. A dogmatikus és 
monolit szemléletű kultúrpolitika ideológiailag megbélye-
gezte és hosszú időre kiiktatta művészetünk örökségéből az 
avantgárdot is. A hatvanas évek elején tudományos kutatásai 
és visszafogott avantgárd rehabilitációja után lassan és ellent-
mondásosan kaptak nyilvánosságot a hazai neoavantgárd 
törekvések. A képzőművészetben az Európai Iskola tagjai-
nak újra kiállítása, majd az úgynevezett IPARTERV csoport 
bemutatkozása (1966) jelenti az új avantgárd áttörését. A ze-
nében az Új Zenei Stúdió megalakulása (1970), a színház-
művészetben az amatőr mozgalomból kiemelkedő autonóm 
csoportok (Universitas, Studio „К" ) , valamint néhány új 
utakat kereső alkotóegyéniség (Ascher, Fodor, Paál), míg a 
filmművészetben a hetvenes évek elejétől a Balázs Béla Stú-
dió experimentális csoportja, elsősorban Bódy Gábor, Er-
dély Miklós, Jeles András munkássága kötődik az irányzat-
hoz. A hatvanas évek új avantgárd irodalma teljesen a mar-
góra szorult, képviselőik itthon nem vagy csak szórványosan 
mutathatták be, jelentethették meg műveiket. Erdély Miklós 
Kollapszus Orv című 1974-ben a párizsi Magyar Műhely kiadá-
sában, Balaskó Jenő Mini-ciklon című kötete közel húsz éves 
késéssel, 1985-ben Budapesten jelent meg. Hajas Tibor, 
Szentjóby Tamás és mások performancei, happeningjei, ak-
ciókölteményei csak egy rendkívül szűk nyilvánosság szá-
mára válhattak ismertté. A magyar neoavantgárd főbb folyó-
ratai is országhatáron kívül jöttek létre : a párizsi Magyar 
Műhely, az újvidéki Új Symposion, majd a kolozsvári 
Echinox. Magyarországon Oravecz Imre Héj (1972) és Tan-
don Dezső Egy talált tárgy megtisztítása (1973) című kötetek 
megjelenése jelzi az irodalmi neoavantgárd megjelenésének 
kezdetét. Az irányzat a hetvenes évek közepétől fokozatosan 
teret nyert, de mozgalommá soha nem tudott válni; több 
folyóirat (a régi Mozgó Világ, Életünk, Alföld, Jelenkor) 
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részlegesen helyet adott az ilyen jellegű műveknek, de önálló 
orgánuma azóta sem alakulhatott. Az újabb nemzedék(ek) 
több ígéretes alkotójának művészete a neoavantgárd vonzás-
köréből indult, de különböző mértékben áthatották a ha-
gyományosabb kifejezésformák és fokozatosan felerősödött 
az újabb irányzatok (új érzékenység, radikális eklektika, 
posztmodernizmus) hatása, amelyek formatörekvései, esz-
tétikai elvei több vonatkozásban ellentétesek a neoavantgárd-
dal. 

A neoavantgárd művészet késleltetett hazai megjelenése és 
a tárgykör tudományos vizsgálatának megkésettsége között 
kölcsönös összefüggés van. A Helikon folyóirat Az irodalom 
és a társművészetek című tematikus számában (1968) érintő-
legesen megjelent a neoavantgárd problematikája. Szegedy-
Maszák Mihály Az irodalom és a zene párhuzamos vizsgála-
táról című tanulmányának egyik alaptétele, hogy a „költői 
stílus megújhodása mindig a költészet és a zene szorosabb 
kapcsolatát tette lehetővé",4 s ebben a vonatkozásban rövi-
den elemezte például Lutoslawski Henri Michaux három 
költeménye című aleotorikus kompozícióját és Boulez Mal-
larmé-dalait. Németh Lajos a modern művészet egyik alap-
vető sajátosságát abban látta, hogy a „romantikától kezdve 
az egyöntetű korstílust a stíluspluralizmus váltotta fel".5 

Az egyes stílusirányzatok, „részstílusok" párhuzamos jelen-
ségeire, rokon vonásaira a különböző művészeti ágakban 
több szemléletes példát említett, így hasonlította össze a 
nouveau roman tárgyfelfogását a modern képzőművészet 
megváltozott tárgyábrázolási módszerével: 

„Marcel Duchamp ready madejeitől kezdve Alfrede Burri palánk-
és zsákkompozíciói, a Jean Fautrier object-jein át a pop art mozgal-
máig századunk számtalan képzőművészeti próbálkozását idézhet-
jük, mikor is a tárgy minden emberre vonatkoztatott jelentésétől 

4 Szegedy-Maszák Mihály : Ai irodalom és a zene párhuiamos vizs-
gálatáról. Helikon 1968/3-4 . 433. 

5 Németh Lajos: A modern képzőművészet és a társművészetek. 
Helikon 1968 /3-4 . 466. 
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megfosztottan a maga pőre dologiságában szerepel. És ahogy Robbe-
Grillet szerint a klasszikus regényben a tárgyak csak az egyénekhez 
fűződő kapcsolataik révén léteznek, míg az »új regény«-ben puszta 
vanságukban, így Van Gogh parasztcipői, szalmafonatú széke és a 
»Neue Sachlichkeit« és a pop art pseudo-gyümölcsei között hasonló 
minőségű az eltérés."6 

Varannai Aurél Artaud „Kegyetlen Színház"-ának elképze-
léseit úgy jellemezte, 

„amely elzárkózik a pszichológiai drámától, elveti a naturalista szín-
padot, kísérletet tesz a mitikus és mágikus hatások felidézésére, a 
színpadi nyelv mozgások, gesztusok, fények, hangok, zene, tánc — 
kifejezését a beszéd fölébe rendeli, és a színházat visszahódítja a 
költészetnek".7 

Lukács György a polgári kultúra válságának, kiúttalan-
ságának művészi kifejeződését látta alapvetően az avantgárd-
ban. Elutasító világnézeti és esztétikai értékítéletét kiterjesz-
tette a neoavantgárd alkotásaira is, amelyek lényegi tenden-
ciája „a valóság felbomlása": 

„Ez fokozódik fel hatalmasan, ahol a monológizáló szubjektumok 
lesznek az ábrázolt »valóság« egyedüli hordozójává, különösképpen 
e tendenciának azokban a kicsúcsosodásaiban, ahol ezek a szubjek-
tumok teljesen elhülyülten vagy félhülyeként lépnek elénk, akik el-
mosódott, tartás nélküli, kötetlen elképzeléseire hárul kizárólagosan 
a feladat, hogy az olvasóknak a költészet »világát« közvetítsék. Ez 
a helyzet Faulkner The Sound and the Fury-jának első részében, és 
következetesen végigvíve Beckett МоИоу-аЪап."* 

Mészáros Vilma Beckett művészetét szintén tartalmi-
világnézeti kérdések felől közelítette meg, és Lukácséhoz ha-
sonló következtetésekre jutott: 

6 Uo . 470. 
7 Varannai Aurél: Artaud és a színpad bűvészete. Helikon 1968/ 

3 - 4 . 491. 
8 Lukács György: Az avantgardizmus világnézeti alapjai. In: A kri-

tikai realizmus jelentősége ma. Szépirodalmi, Bp. 1985. 30. 
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„Az író először elvet minden régi formát; mindent a legprimitívebb 
tényekre redukál, mintha már csak azokban bízna. (. . .) A z ember 
megismerhetetlen, de nem azért mert túlságosan bonyolult és gaz-
dag a világ, hanem éppen ellenkezőleg: annyira egyszerű és lényeg-
telen, hogy igazából már ábrázolhatatlanná vált. Ha azonban egy 
egész életmű ennél a negatív mozzanatnál ragad meg, forradalmian 
új költészet helyett rögeszmés ismételgetés lesz belőle, múló divat, 
bohóckodás."9 

Az irodalomtörténésznő a francia „új regény" kísérleteit 
ugyancsak a kiúttalanság művészeteként interpretálta, 
„akik el akarják odázni a választ a kor kérdéseire, egyetlen út nyí-
lik : a formai játékok, a negativitás, az emberi értelem vagy az emberi 
érzelem megtagadásának útja. (. . .) az »avant-garde«, az előőrs nagy-
szerű szerepe helyett, amelyre vágyakoztak, nekik csupán az »arri re-
grande« helye jutott, egy pusztuló osztály pusztuló művészetét viszik 
könyörtelen és becsületes logikával a végső megsemmisülésig."10 

Felfogása hűen tükrözi az időszak ideologikus neoavantgárd 
recepcióját és értékelését. 

A magyar irodalomtudományban elsőként Szabolcsi Mik-
lós vállalkozott, hogy összefoglaló történeti áttekintést és 
marxista elméleti értékelést adjon a neoavantgárd művésze-
téről. Tanulmányának kiindulópontja — akár csak az avant-
gárd esetében — a megváltozott történelmi-társadalmi fel-
tételek és a művészet korrelativ viszonyának elemzése. Az 
1945 utáni polgári társadalmak átalakulását, ellentmondásos 
fejlődését a marxista ideológia optikáján keresztül jelenítette 
meg, amelyek világnézeti, politikai, ideológiai stb. válsága és 
kiútkeresése határozza meg a neoavantgárd megjelenését. 
A sokféle társadalmi jelenség vázlatos áttekintése után nagy-
fokú leegyszerűsítésnek tűnik, amikor így összegez: 

„E politikai változásoknak voltaképpen következménye, kifejezője 
a neoavantgárd; olyankor — egyes országokban, sajátos körülmé-
nyek között — a politikai mozgalom helyettesítője, pótlása is." 

9 Mészáros Vilma : A mai francia regény. Gondolat, Bp. 1966. 
346. és 349. 

10 Uo. 366. 

9 i t 91 / t 
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Az új avantgárd mozgalmak általánosabb célkitűzései min-
dig valamiféle új kultúra megteremtésének igénye, de még a 
legpolitikusabb irányzatok, csoportok (például az utcaszín-
ház, Joseph Beuys akciói) megnyilvánulásai is legtöbbször 
túlmutatnak a politikum szféráján, a protestálás és lázadás 
gesztusaiban meghatározóbbak az egyetemes kultúrkritikai 
és/vagy morális-esztétikai szempontok. Szabolcsi Miklós 
tipológiai felosztása is részben ellentmond ennek a megha-
tározásnak ; másrészt hozzátette ezt is : 

„Van sajátosabban belső oka is a neoavantgarde előretörésének: 
éppen a »szabályos«, a »hagyományos«, a »klasszikus« avantgarde 
belesimulása a polgári fogyasztás rendszerébe, szalonképessé válása, 
az »usure de l'avantgarde«, azaz az avantgarde elhasználódása, el-
kopása."11 

A neoavantgarde című kötet bevezető tanulmányában már 
az okok feltárásában pontosabb meghatározásra törekedett : 

„Szinte minden neoavantgarde mozgalom a művelődés elit- és kon-
zumkultúrára való hasadásának, a »népi« és a »művelt« elválásának, 
a kultúra hagyományos anyaga megmerevedésének, a tömegek ma-
nipulált voltának visszfénye, és egyúttal ellene való tiltakozás, ille-
tőleg a kérdés megoldására tett illuzionisztikus-utópisztikus kísér-
let. (. . .) legvégső célja a »teljes ember«, a kötöttségektől mentes, 
szuverén individuum megteremtése, s ez a követelés is szembeállítja 
a „rendet", „szabályt" követelő, forradalmi mozgalmakkal, a kény-
szerű, de szükséges fegyelmet és szervezettséget megkövetelő poli-
tikai, gazdasági, kulturális munkával."12 

Szabolcsi Miklós a neoavantgárd irányzatait, mozgalmait, 
művészeti csoportjait — mindkét tanulmányában lényegileg 
azonos — négy típusba sorolta: 

„egy »technokrata« indításút, amely az irodalmat elsősorban nyelvi 
jellé redukálja, »szövegnek« fogja fel; egy anarchisztikus-szélsőséges 
kiáltás jellegűt; egy átgondoltabb, felépítettebb mozgalmat, amely 
akartan a marxizmus— leninizmus felé közelít, a szervezett munkás-

11 Szabolcsi Miklós: Jel és kiáltás. Gondolat, Bp. 1971. 67. 
12 Szabolcsi Miklós: A neoavantgarde. Gondolat, Bp. 1981. 36— 38. 



Az oktatás műhelyéből 131 

mozgalommal tart rokonságot; és egy olyan áramlatot, amely vég-
letes kétségbeesést, kiábrándulást hirdet, s fő megnyilvánulási for-
mája a groteszk."13 

Találó elnevezés a jel típusú új avantgárd megkülönbözte-
tése, mert lényegi közös sajátosságát emeli ki a különféle 
irányzatoknak, a nouveau romántól a konkrét költészetig, 
a vizuális és fonikus lírától a képzőművészetben megjelenő 
op artig, a kinetikus mobiloktól az aleotórikus zenéig. 

„Mindezek közös alapja: a mű elemi részecskékből áll, az elemek 
szabad kombinálása, variálása a művészet lényege, vagyis a struk-
túra, a szerkezet fölénye a kifejezés felett, s a természettudományos 
megalapozás igénye."14 

Problematikusabb az úgynevezett kiáltás típusú irány-
zatok szétválasztása az ideológiai-politikai tudatosság és a 
marxizmushoz való viszony alapján, mert nem az esztétikum, 
a műalkotásban tárgyiasult világkép felől közelít, hanem a 
manifesztumokat, a programadó elméleti tanulmányokat te-
kinti meghatározóaknak. Ezek viszont legtöbbször distanciá-
ban voltak-vannak a művekkel, ráadásul szerepük a mozgal-
mak történetében lényegesen megváltozott, különösen 1968 
után. A művészet funkciójának átértelmezése, közösség-
teremtő szerepének visszahódítása és a mindennapi élet át-
esztétizálása hívta életre a beat költészettől a happeningig, 
a fluxuson át a pop artig vagy a living theatre-ig a legkülön-
félébb törekvéseket, amelyek valóban 

„az avantgarde első hullámára emlékeztető világossággal és dühvel 
támad a polgári társadalom visszásságai, hazúgságai ellen; polgár-
pukkasztó és megbotránkoztató módon vetkőztet pőrére erkölcsöt és 
álszemérmet. S e törekvések egyik — eredetileg válságból, magány-
ból és kétségbeesésből született — alapelve az, hogy a nézőt, inge-
relve és felbosszantva, meghökkentve és elborzasztva is, de együtt-
játszásra késztessék; ez funkciót váltva alkalmas lehet a politikai 
tiltakozás hatásosabbá tételére."15 

13 Szabolcsi Miklós: Jel és kiáltás, i. m. 6 7 - 6 8 . 
14 Uo. 71. 
15 Szabolcsi Miklós: A neoavantgarde. i. m. 74. 
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A negyedik típus meghatározásánál az irodalomtörténész 
dilemmája, hogy milyen szélességben húzható meg a neo-
avantgárd érvényességi köre: 

„Az abszurd és a groteszk megjelenése fontos tendenciája, egyik leg-
inkább meghatározó vonása a kor irodalmának és művészetének, 
de nemcsak és nem is elsősorban a neoavantgarde-hoz sorolandó. 
Talán úgy kellene fogalmazni, hogy a tehetetlenség, a csőd, a válság, 
a kiábrándulás érzékeltetésére sok irodalomban az avantgarde vagy 
a neoavantgarde formaeszközeit, technikai vívmányait is felhasz-
nálják."16 

A Világirodalom a 20. században című kötetében már nem 
szerepel önálló típusként az abszurd-groteszk, hanem az új 
mágikus, mitikus törekvések kapnak nagyobb teret — ugyan-
akkor a korábbiakhoz képest hangsúlyosabban van jelen a 
kelet-európai (elsősorban a lengyel és szovjet) neoavant-
gárd.17 Ezzel szemben Bojtár Endre a közép-európai irodal-
mak 1960—1980 közti periódusának meghatározó jelentő-
ségű irányzataként a groteszket tartja : 

„Az irányzat azért szülhetett egész sor világirodalmi rangú művet 
mindenekelőtt a kisprózában és a drámában, mert híven tükrözte a 
mindig is Kelet és Nyugat között hánykódó térség felemásságának 
mindenre kiterjedő felerősödését, az élet komikumot és tragikumot 
groteszk egységbe ötvöző jellegét. Olyan írók, mint Tadeusz Róze-
wicz, Slawomir Mrozek, Örkény István, A látogatói író Konrád 
György, Bohumil Hrabal, Vladimir Páral, Ladislav Fuks, Václáv 
Hável, a román Marin Sorescu, a szerb Dusán Kovacevic, a bolgár 
Jordan Radicskov és még sokan mások . . ,"18 

Szabolcsi Miklós újabb könyvében a neoavantgárd idő-
határait az 1960-tól 1975-ig tartó időszakra korlátozta, és a 
fogalom újbóli meghatározására is kísérletet tett: 

16 Uo. 80. 
17 Szabolcsi Miklós: Világirodalom a 20. században. Gondolat, 

Bp. 1987. 197 -199 . és 2 0 0 - 204. 
18 Bojtár Endre: A posztmodernizmus és a közép- és kelet-európai 

irodalmak. Kritika 1988/7. 32. 
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„A neoavantgarde időben és tartalomban is körülhatárolható jelen-
ségcsoport, áramlatköteg. Nem azonos a »klasszikus avantgarde« 
feltámasztásával, nem a kétségbeesés irodalmával sem, hanem álta-
lában (de nem mindig) mozgalomszerűen, szervezett módon meg-
nyilvánuló, csoportok által hordozott irodalom, amely — s ezért 
avantgarde — ugyancsak a művészet és a társadalom radikális meg-
újítására tör, de — s ezért is neo — lényegesen új társadalmi, techni-
kai, történelmi körülmények között. Azt is meg kell jegyeznünk, 
hogy kapcsolódása a politikai mozgalmak különféle fajtáihoz, ha 
lehet, még közvetlenebb, mint a klasszikus avantgarde esetében. 
Ugyancsak erősebb a kapcsolata a filozófiai alapokkal is, olykor 
szinte pusztán az elméletben jelentkezik."19 

Ennek alapján viszont kérdéses, hogy jogosult-e a terminus 
változatlan használata a közép- és kelet-európai művészet 
hasonló törekvéseire, ahol az állami kultúrpolitika nem tűrte 
a művészeti irányzatok tagolódását, különösen nem a cso-
portok szervezett fellépését, mozgalommá szélesedő (politi-
záló) megnyilvánulásait? Ugyanakkor ő is hivatkozott a 
magyar neoavantgárd példáiként Juhász Ferenc Gyermek-
dalok, Jancsó Miklós Égi bárány című műveire és Kemény 
Zoltán, Schaár Erzsébet, Vilt Tibor művészetére.20 Az Eszté-
tikai Kislexikon és a Világirodalmi Lexikon vonatkozó szó-
cikkei Szabolcsi Miklós kutatásainak eredményeit foglalták 
össze röviden.21 

A hetvenes évektől megindult a neoavantgárd irányzatok 
behatóbb recepciója és részletesebb tudományos vizsgálata. 
Tamás Attila a XX. századi líra egyik jellegzetes művészi 
törekvéseként ismertette a konkrét költészetet. 

„A jelelmélet-központú, szemantikai beállítottságú kutatás szempont-
jából forradalmi újdonsággal az szolgálhat a költészet, mely háttérbe 
szorítja a hagyományos nyelvi konvenciók sokaságára építő közlés-
rendszerét, vezérszerepet juttatva az egyedi írásképek »dekódolásá-

19 Szabolcsi Miklós: Világirodalom a 20. században, i. m. 174. 
10 Szabolcsi Miklós: A neoavantgarde, i. m. 103. és Világirodalom a 

20. században, i. m. 203. 
21 Esztétikai kislexikon. Szerk. : Szerdahelyi István és Zoltai Dé-

nes. Kossuth, Bp. 1979. 504—505. és Világirodalmi Lexikon. X. 
Főszerkesztő: Király István. Akadémiai Kiadó, Bp. 1984. 1 9 9 - 2 0 2 . 
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nak«. A szótári jelentésnek és a nyelvtani szerkesztésnek a segítségé-
vel történő közlés—felhívás—ábrázolás—élménykeltés helyébe itt 
gyakran a szavakat alkotó betűsorok újszerű elrendezése lép. Az 
objektív lírához viszonyítva is jobban kidomborodik a szavaknak 
— mindenekelőtt mint betűrendszereknek — a konkrétum-volta."22 

Ám a manifesztált radikális újítási szándékkal és teljes költői 
hagyománytagadással szemben az irányzat előzményeként a 
lettrizmust említette, és 

„a képversírás korábbi változatain kívül a D A D A és a szürrealiz-
mus, itt-ott talán az új tárgyiasság hagyományai is mintha újra-
élednének ennek az irányzatnak a sodrában."23 

A konkrét költészet újdonság értéke és viszonylagos elter-
jedtsége ellenére sem vált általános, uralkodó stílusirányzattá, 
aminek alapján feltételezte, hogy más újító költői áramlatok-
kal él tovább. 

Kulcsár Szabó Ernő a konkrét költészettel kapcsolatban 
hangsúlyozta, hogy az egy új esztétikai szemlélet megterem-
tésére törekedett, mert 

„a konkretisták a modern irodalomértéssel összeegyeztethetetlennek 
tartják az olvasásnak a hagyományos, lineáris szövegbefogadásra 
épülő időbeli formáit. A konkrét költészet olyan experimentális 
irányzat, amely nemcsak a hagyományos lírai struktúrákat akarja 
meghaladni, de elméleti szempontból éppen azokat az esztétikai-
poétikai faktorokat nyilvánítja használhatatlannak, amelyeken lé-
nyegében a mai szóművészet s annak befogadásformái nyugsza-
nak."24 

A német szakirodalom nyomán ismertette ezeket a főbb 
alapelveket : 

„A mű, pontosabban: az észlelhető műtárgy nem valamilyen önma-
gán túli minőségre utal, ezért kizárólag az „önreprezentáció" elve 
alapján értelmezhető." 

22 Tamás Attila: Lira a XX. században. Tankönyvkiadó, Bp. 1975. 
118. 

23 Uo. 122. 
24 Kulcsár Szabó Ernő: Antimetaforikusság és szinkronszerűség. 

In: Műalkotás — szöveg — hatás. Magvető, Bp. 1987. 358—359. 
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A mű egyedi és megismételhetetlen jellege a mimetikus elv 
és a metaforikusság tagadását jelenti, a nyelvi jel és jelölt 
szemantikai szétválasztását, törekvést a referenciamentes-
ségre és a tiszta nyelvi immanenciára.25 A tanulmányíró 
Tandori Dezső, Weöres Sándor, Zalán Tibor egy-egy művé-
nek elemzésével a konkrét költészet hazai elterjedését iga-
zolja, és azt a sajátos törekvést, 

„amely a nyelvi és jelimmanenciát a nemzeti kultúra esztétikai ha-
tásformái alapján próbálja meg újra felfedezni és újr^alkotni."26 

A párizsi Magyar Műhely a magyar avantgárd hagyomá-
nyok újrafelfedezése, ápolása után fokozatosan vált a scripto-
vizuális, vizuális költészet orgánumává. A folyóirat szerkesz-
tői (Nagy Pál, Bujdosó Alpár, Papp Tibor) egyben e költé-
szettípus elkötelezett művelői is. Tevékenységükben Béládi 
Miklós a dadaista-szürrealista képalkotás poétikájának, 
Kassák képarchitektúrájának és Tamkó Sirató dimenzioniz-
musának bizonyos mértékű folytatását látta, de kiemelte a 
történelmi avantgárdot az újtól elválasztó határvonalat: 

„az új avantgárd a társadalomról, a külső viszonyokról, az emberi 
életfeltételekről áthelyezte a hangsúlyt az emberi személyiségre, a 
gondolkodásra, a nyelvre, a nyelvi közlésmódra, a kommunikáció 
problémáira és a játékra. Az új avantgárd, szemben a régivel, ke-
vesebbel beéri: szívügyének a gondolkodás átformálását vallja, s 
hogy ezt elérhesse, nyelvi forradalmat kíván végrehajtani, a nyelvi 
kifejezést akarja gyökeresen átalakítani."27 

A vizuális költészet képviselői elvetik „a metafizikai eszmék 
jegyében fogant irodalmat", és a nyelv önállósult, önmagát 
szavatoló jelrendszerének művészi kiaknázására törekednek. 
„A nyelvi szöveg térbeli elhelyezését, vizuális hangsúlyosságát azzal 
is fokozni kívánják, hogy a nyelvi anyagot megtoldják tipográfiai és 

25 Uo. 3 5 9 - 3 6 3 . 
26 Uo. 379. 
27 Béládi Miklós: A vizuális költészet vagy a költői újítás határai. 

In: Értékváltozatok. Szépirodalmi, Bp. 1986. 379. 
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írásjelekkel ( . . . ) A láthatóságot és a látványt, a szem érzéki ész-
lelését az írás, az írott nyelv részévé vagy kiegészítőjévé teszik, ki-
emelik másodlagos szerepéből a vizualitást, és az írással egyenrangú 
funkciót ruháznak rá."28 

A vizuális sík meghódítása után a későbbiekben egyre több 
médiumot (auditív eszközök, video, számítógép) vontak be 
művészi tevékenységükbe, miközben minimálisra csökken-
tették a művészi közlés jelentéstartalmát. Ez a sajátos ellent-
mondás felerősítheti Béládi Miklós aggodalmát: 

„Három dolgot ugyanis nem lehet kiűzni az irodalomból: a logoszt, 
a nyelvet és az embert, mert ezzel azt szüntetik meg, aminek tágítá-
sára, megújítására törekszenek."29 

Aczél Géza a párizsi Magyar Műhely legfőbb érdemét a 
hazai művészeti életből hosszú ideig kiszorított experimen-
tális törekvések vállalásában látta. Összetettebben ítélte meg 
a vizuális irodalom képviselőinek művészetét: 

„a francia újító kísérletekbe ágyazott textúrairodalomnak némiképp 
sikerült megteremtenie a mű scriptovizuális egységét, biztosítani a 
térbeli és időbeli olvasat folyamatosságát, kitágítani a kétféle ész-
leletnek azt a lehetőségét, mely annak idején a futurizmus nyelvi 
idealizmusát vagy a kassáki dadát részben még költészetté avatta. 
(. . .) Egyfelől nyugtázhatjuk a nyelvi iróniát, a mozaikszavakból és 
az áthallásokból adódó szemantikai határesetek gyakran leleményes 
láncolatát, az elégikus mondatrögöket vagy a happeningre emlékez-
tető fesztelenséget és a szubliteratúrából erősen átszűrődő attitűdö-
ket. Másfelől van valami bántó feszültség, szinte áthidalhatatlan 
ellentmondás a szemantikai töredezettség és szétoldottság, valamint 
a vizuális konstruáltság és kimódoltság között."30 

A vizuális költészet hazai befogadását jelentősen elősegítheti 
az Aczél Géza összeállításában és bevezető tanulmányával 
megjelent Képversek című antológia, ami az alexandriai is-

28 U o . 387. 
29 U o . 390. 
30 Aczél Géza: Korrekció és kísérlet. In: Termő avantgarde. Szép-

irodalmi, Bp. 1988. 318. 
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kólától a neoavantgárd kísérletekig követi nyomon e líra-
típus fejlődését. A művészeti ágak közötti határátlépés az 
avantgárdtól különböző módon a tonális elv visszaszorítását 
tűzte ki célul : 
„A tárgyakat leképező, ideogrammatikus ábrázolásával szükség-
szerűen megszabadul a vizuális mű a képzőművészeti inspirációktól 
ezek szerepét áttételesebb, bonyolultabb mechanizmusok veszik át. 
Gyakran az alkalmazott művészetek övezeteihez közeledve eredendő 
funkciójában módosul szöveg és látvány korábbi viszonya — utóbbi 
egyenértékű szemantikai üzenetként szívja magába a modern tudo-
mányosságnak azokat a felismeréseit, amelyek a lineáris vers mai 
gyakorlatában esztétikai értékként nem rögzíthetők."31 

A párizsi Magyar Műhely alkotóinak értékelése körül bon-
takozott ki az Életünk folyóirat neoavantgárd-vitája, ami 
inkább az irányzat(ok) mai helyzetét és befogadásának kö-
rülményeit vizsgálta, és kevésbé vállalkozott a kérdéskör el-
méleti megközelítésére, tudományos elemzésére. Láng Gusz-
táv az avantgárd szöveggenerálási elvek és megvalósításuk 
gyors automatizálása között állapított meg ellentmondást. 
Elméletileg is problematikusnak tartotta a vizuális költészet 
létmódját : 

„Ha tehát a befogadás szinte kizárólag vizuális úton történik, in-
dokolt a vizuálisan befogadható szöveg-élmény körének minden le-
hetőséggel történő tágítása. A szerkezet-hiányt ilyenformán a vizu-
ális megszerkesztettség ellensúlyozza — változatlanul kérdés, hogy 
ilyen esetekben a veszteség vagy a nyereség nagyobb-e. A »legvizu-
álisabban« megkomponált szöveg sem vetekedhet a »csak« képző-
művészeti alkotások ilyetén hatásával, sőt azt kell mondanom, hogy 
újítás címén valami ódivatú csempésződik vissza a neoavantgarde 
csatornáin az irodalomba."32 

Ágoston Vilmos véleménye szerint — amit Nagy Pál és Papp 
Tibor is megerősítettek hozzászólásaikban — az avantgárd 
„nem valamilyen stílust vagy művészi alkotó módszert je-
lent, hanem - akárcsak a reneszánsz — minden előtt alko-

31 Aczél Géza: Vizuális törekvések a költészetben. In: Képversek. 
Kozmosz, Bp. 1984. 47. 

32 Láng Gusztáv: Látvány és szöveg. Életünk 1987/3. 227. 
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tói magatartást."33 Zalán Tibor esszéjében a Magyar Műhely 
megváltozott szerepéről és irányzatos elveinek megmereve-
déséről írt, amivel részben szembeállította a hetvenes évek 
végén megjelent új avantgárdot, amely „nem tud lemondani 
közép-európai meghatározottságáról".34 Pomogáts Béla iro-
dalomtörténetileg tekintette át a folyóirat működését, és a 
nyelvkritikus irodalom kelet-európai időszerűségére és kí-
sértő veszélyeire hívta fel a figyelmet.35 

Ez a vita is jelzi, hogy a neoavantgárd az utóbbi néhány 
évben irodalmi folyóiratokban — tanulmányokban, kriti-
kákban, esszékben és a publicisztikában — igen gyakran 
használt fogalommá vált. Az avantgárd hagyományok meg-
szakítása, az új avantgárd késleltetett megjelenése és a vi-
szonylag szűk körű tudományos elemzés együttesen játszik 
közre abban, hogy nagyfokú terminológiai bizonytalanság 
és eltérő fogalomértelmezés uralkodik a neoavantgárd kö-
rül. Ennek részletező áttekintése helyett újra csak egyetlen 
példa: a Kortárs 1983-ban indult regényvitája. Kiss Ferenc 
a realista alapozású, objektivizáló valóságirodalom szemlé-
leti horizontjáról ítélte meg a „kísérletező" próza szubjektív 
tendenciáit, amelyek ugyan felfrissíthették epikánk forma-
eszközeit, de a „privatizálás", a „belterjesség", a „gyors 
kezű stilizálás" veszélyeit nem tudták elkerülni.36 Szegedy-
Maszák Mihály a neoavantgárdot azonosította a poszt-
modernnel, amelynek képviselői a magyar modernista epika 
hagyományait újra felfedezve és a neoavantgárd világirodal-
mi hatásokat asszimilálva jelentős mértékben megújították 
prózánkat.37 Béládi Miklós korábbi tanulmányainak elem-
zéseiből kiindulva fogalmazta meg szintézis-igényét: 

33 Ágoston Vilmos: Az új vizualitás és a kritika. Életünk 1987/3. 
230. 

34 Zalán Tibor: Vázlatos gondolatok. Életünk 1987/3. 340. 
35 Pomogáts Béla: Magyar és Műhely. Életünk 1987/5. 4 3 3 - 4 3 7 . 
36 Kiss Ferenc: Prózánkról. Kortárs 1983/10. 1669- 1672. 
37 Szegedi-Maszák Mihály: Multat átrendező jelen. Kortárs 1984/2. 

3 1 9 - 3 2 5 . 
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„Jó lenne, szép lenne, ha ez a két ág : az irodalom mint nemzeti őr-
szellem, az etnikai lelkiismeret letéteményese és az irodalom mint 
szöveg, önmagát igazoló nyelvi struktúra, ironikus parafrázis — nem 
a távoli, hanem a kézzel elérhető közeli jövőben találkozna, sőt össze 
is olvadna a hivatás szellemében és artisztikumban."38 

Szerdahelyi István a vitához kapcsolódva felhívta a figyelmet, 
hogy a „neoavantgarde stílusdiktatúrá"-ja fenyegeti, ha idő-
legesen is, a korszerű, szocialista realizmus irodalmát.39 

Ungvári Tamás ugyancsak a realizmus védelmében igyeke-
zett diszkreditálni az úgynevezett „nemzetiszínű neoavant-
garde"-ot.40 Kulcsár Szabó Ernő vitazárójában az álláspon-
tok szembesítésére és a fogalmak tisztázására törekedett; 
prózának új jelenségeit posztmodernnek minősítette 

„abban a regénytörténeti értelemben legalábbis, hogy a századelő 
Joyce-szerű nagy mintáinak klasszicizálódása nyomán született meg, 
s az európai modernség számos egyéb válfajával is összefüggésbe 
hozható (epikai szürrealizmus, expresszionista regény, nouveau ro-
man, kollázsregény stb.)".41 

Szerdahelyi István kétségbe vonta a posztmodernizmus el-
nevezés jogosultságát, mivel az irányzat a hatvanas évek 
amerikai építészetében alakult ki, és semmilyen rokonságban 
nincs a magyar próza új jelenségeivel.42 

Az irodalomhoz képest a magyar képzőművészetben ha-
marabb és szélesebb körben nyertek teret a neoavantgárd 
törekvések. Ez bizonyára elősegíthette, hogy a hazai művé-
szettörténet már az összefoglaló elemzés és elméleti rendsze-
rezés igényével foglalkozzon a neoavantgárd problematiká-

38 Béládi Miklós: Értékváltozások. Kortárs 1983. 11. 1839. 
39 Szerdahelyi István : A neoavantgarde stílusdiktatúra esélyei. Nép-

szabadság 1984. január 14. 
40 Ungvári Tamás: Frázis és parafrázis. Kortárs 1984/5. 819—829. 
41 Kulcsár Szabó Ernő: Regénv és műbírálat — kritikai nézetben. 

Kortárs 1984/6. 992. 
42 Szerdahelyi István: Regény és regénykritika. Népszabadság 1984. 

június 30. 
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jávai. Szabadi Judit tanulmánya szerint a XX. században fel-
gyorsult stílusváltások már a „szecesszióban ott rejlettek, il-
letve látensen részben megvoltak az expresszionizmus, szür-
realizmus és az absztrakt művészet kezdeményei".43 Ezzel 
párhuzamosan Nagybányáig vezette vissza a modern ma-
gyar művészet „egyik alapvető dilemmáját", ami a hatvanas 
években ilyen kiélezett formában jelent meg: 

„szakítás a kanonizált hazai hagyományokkal és beépülési szándék 
a művészi kezdeményezéseknek és szabadságnak tág teret engedő 
nyugat-európai és amerikai áramlatok egyetemes mozgásába."44 

Ennek erőterében jellemezte a neoavantgárd irányzatok (op 
art, minimai art, geometrikus absztrakció, hard edge, hiper-
realizmus, pop art stb.) inspiráló szerepét és a sajátos ma-
gyar változatainak kialakulását, fejlődését, az úgynevezett 
IPARTERV-csoport művészetében. Összegzésül megállapí-
totta, hogy a magyar neoavantgárd visszafogottabb anyag-
kezelése, objektivitásra törekvő kifejezésmódja mögött az 
„alanyiság" az egyik meghatározó jellegzetessége, 

„amely még a legintellektuálisabb megnyilvánulásaiban is vallomá-
sos jellegű volt. De ami még ennél is döntőbb: romantikus hevületű 
megszállottság és hit hatotta át, hiszen az analitikus törekvések korá-
ban, amelyet éppen az avantgárd mindenfajta kísérletezésre feljo-
gosító kutató kedve emelt törvényerőre, olyan festői univerzumokat 
teljesített ki, amelyek mögött öntudatlanul is egy teljességnek téte-
lezett világ ábrándja húzódott."45 

Perneczky Géza a modern művészetek stílusfejlődését 
vizsgálva abból a nyilvánvaló felismerésből indul ki, hogy 
mindegyikben nagyon erőteljes a formabontás, a destrukti-
vitás szándéka. 

43 Szabadi Judit: Hagyomány és korszerűség. Magvető, Bp. 
1987. 6. 

44 Uo. 2 0 - 2 1 . 
45 Uo. 7 4 - 7 5 . 
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„A stílus szinte valamennyi stílusban úgy kezdődik, mint valami 
rossz vicc, mint valami provokatív és destruktív torzítás."4® 

Az egyes avantgárd és neoavantgárd irányzatok hamar ki-
alakítják e destruktív elemekből a maguk zárt stílusrend-
szerét, amit a szüntelen újító törekvések újra és következe-
tesen lebontanak, meghaladnak. 

„Az izmusok legtöbbje csak az egymást váltó törekvések folyto-
nosságába helyezve kapja meg értelmét, ezért programjaik helyes 
vagy hibás voltát hiba is lenne »objektív szigorral« megítélni. A prog-
ram tulajdonképpen csak taktikai fontosságú, és gyakran akkor he-
lyes, ha »hibás«, hiszen a provokáció és az oppozíció az értelme. 
(. . .) Az avantgarde nem műveket, hanem mozgalmakat és anti-
mozgalmakat, többnyire tehát ellen-műveket hozott létre. Az egyes 
izmusok normái relatív értékűek."47 

Az új avantgárd stílustörekvéseit részletesen elemezve arra 
következtetett, hogy „nyomát sem látjuk valami egységes 
művészeti stílusnak".48 Ezért részben az avantgárd megszű-
nését, részben a művészet funkcióváltását feltételezte: 

„A művészet napjainkban olyan feladatokat szolgál, amiket régen 
nem a művészet, hanem inkább a direkt társadalmi akció vagy az 
ideológia segítettek életre: új életkereteket formálni. Nem műveket, 
hanem minőségileg új szakaszokat, korszakot alkotni."49 

Hegyi Loránd a nyolcvanas évek (képző)művészetének 
legújabb fejleményei felől próbálta átvilágítani és elméletileg 
rendszerezni a modern művészet történetét. A XVIII. század 
végétől, az egységes korstílus megszűnésétől nem tartja célra-
vezetőnek a stílustörténeti periodizálást, 

„mert az egymástól szemléletileg elhatárolható művészettörténeti 
»kis korszakok«, a stílustörténeti folyamatosság ellenére is megvál-

46 Perneczky Géza : A korszak mint műalkotás, i. m. 33. 
47 Uo. 22. 
48 Uo. 37. 
49 Uo. 51. 
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tóztatják, átértelmezik az egyes műalkotások jelentésvilágát, s a 
formai-strukturális rokonság szempontja kiegészül a szemléleti és 
funkcionális eltérések kutatásának szempontjával".50 

Éppen ezért a hetvenes évek végén megjelenő transzavantgárd 
törekvéseiből vont el olyan általánosabb művészetbölcseleti 
elveket, amelyek kiegészítő ellentétei az avantgárdénak, és 
amelyek azonosíthatónak talál a más elméleti munkákban 
használt modern-posztmodern terminuspárral. A történeti 
szempontok kiiktatása teszi lehetővé, hogy a rendkívül sok-
féle irányzatot, stílustörekvést értelmezze és polarizáltán 
rendezze. Az úgynevezett modern és posztmodern szituációk 
köré az utóbbi száz év művészetének sok lényegi ismérvét, 
művészeti elvét csoportosította : 

„ A 'modern' szituációkban a művészet mindig több akar lenni, mint 
'csak művészet'. Heroikus optimizmussal hisz a társadalom és a 
kultúra gyakorlati és szellemi átalakításában, az expanzionista kül-
detés sikerében. A társadalmi és kulturális élet egészére ki akarja 
terjeszteni a maga tevékenységét. A művészeti gyakorlat és a társa-
dalmi gyakorlat között direkt kapcsolatot létesít. A művészeti cse-
lekvések közvetlenül kívánnak összefonódni a társadalmi cselek-
véssel." 

És ennek ellentéteként : 

„A »posztmodern« szituációkban a történelem folyamatának ösz-
szetettsége, a szubjektív tényező fontossága, a személyes és a társa-
dalmi mozzanatok viszonyának szövevényessége, redukálhatatlan 
sokrétűsége, valamint a helyi, kulturális, nyelvi, vallási, szokásbeli 
mozzanatok meghatározó szerepe és a tradíció személyre vonatkoz-
tatható jelentősége kerül előtérbe. Mindennek kulcsa az új közép-
pontba állított művészi individuum."51 

Hegyi Loránd Németh Lajos általános műtipológiai rend-
szerezéséből52 kiindulva, azt továbbfejlesztve a XX. századi 

50 Hegyi Loránd: Avantgarde és transzavantgarde. Magvető, Bp. 
1986. 489. 

51 Uo. 21. és 41. 
52 Németh Lajos: A mű és a történelem. In: Minerva baglya. Mag-

vető, Bp. 1973. 2 7 - 4 8 . 
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művészet három lényeges típusát különböztette meg és jel-
lemezte: 1. „plasztikai-monumentum"-teremtő, relatíve zárt 
struktúra — mint „párhuzamos valóságot" — konstituáló 
műtípus (mely a szubjektív-romantikus műmodell sajátos 
funkciójának megfelelően az „autonóm", „klasszikus", 
„zárt világot mutató" műmodellt értelmezi és formálja át) ; 
2. „aktivista - produktivista" elkötelezettségű, a társadalmi 
praxisra közvetlenül ható, szociológiai szemléletű, illetve a 
kommunikáció funkcióit vizsgáló „analitikus-experimentá-
lis" és „metanyelvi" nyitott struktúrák (melyek a szubjektív-
romantikus műmodell sajátos funkciójának megfelelően a 
„rituális-mágikus" kollektív műmodellt értelmezik és for-
málják át); 3. „romantikus — szubjektív — expresszív" mű-
modell, ami szélsőségesen a XX. századi művészet leglénye-
gesebb funkcióját domborítja ki, nevezetesen a „személyes 
megnyilatkozást tolmácsoló", szubjektív önkifejezésen és ön-
teremtésen alapuló művészetfunkciót (s legfeljebb töredéke-
sen, eklektikusán merít a másik két műtípus elemeiből).53 

A neoavantgárddal foglalkozó hazai művészettörténet 
helyzeti előnyét mutatja az is, hogy Веке László Műalkotások 
elemzése című gimnazistáknak készült tankönyvében az új 
avantgárd irányzatokról kitűnő összefoglalás és több kül-
földi, hazai műalkotás tömör interpretációja olvasható.54 

Biztató jel, hogy a gimnázium IV. osztálya számára készült 
irodalom tankönyvben szintén arányos terjedelmű és lényeg-
retörő ismertetés kapott helyet a neoavantgárd irányzatok-
ról55 — némileg túlmutatva a kutatás mai helyzetén. 

53 Hegyi Loránd: Avantgarde és transzavantgarde, i. m. 261 — 
262. 

64 Веке László: Műalkotások elemzése. Tankönyvkiadó, Bp. 1986. 
3 7 6 - 426. 

55 Madocsai László : Irodalom 1V/2. Tankönyvkiadó, Bp. 1986. 9— 
32. 
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II. A posztmodernizmus 

A posztmodernizmus a hatvanas évek amerikai építésze-
tének irányzataként jelent meg, és a terminusnak 

'.kezdettől fogva létezik egy szűkebb, kizárólag az építészetre vonat-
kozó jelentése, s egy tágabb, már-már parttalanná duzzadó értelme, 
ami az általános ízlésbeli és stílusbeli változásokra vonatkozik".5' 

A magyar kritikai irodalomban csak az utóbbi néhány évben 
terjedt el a használata, ezért a kérdéskörrel foglalkozó elmé-
leti tanulmányok először a fogalom eredetét és jelentéskörét 
próbálták tisztázni. Szabolcsi Miklós írta, hogy 

„talán Arnold Toynbee volt az, aki történészként legelőször hasz-
nálta a fogalmat, majd a költők közül az amerikai Charles Olson; 
utóbb, az ötvenes évektől az amerikai kritikusok egy vonulata. (. . .) 
A posztmodernség elméleti megalapozásának van egy kultúrelméleti, 
pontosabban ismeretelméleti vonulata, amely a posztmodernizmust 
az informatika korszaka egyenértékűjének tartja — ezt J. F. Lyotard 
La condition postmoderne című fontos könyve hirdeti meg és rend-
szerezi. Az irodalomtudományban főleg Ihab Hassan több műve 
tette általánosan elismertté a terminust; Európában pedig Douve 
Fokkema utrechti kutatóközpontja a maga kiadvány- és vitasoroza-
tával talán a posztmodern-kutatások legerőteljesebben szervezett 
centruma."57 

A posztmodernizmus szinte bármiféle meghatározási kí-
sérlete, tudományos leírása, rendszerező csoportosítása min-
dig a modernizmussal együtt, annak oppozíciójaként törté-
nik. Németh G. Béla mutatott rá a modernizmus értelmezé-
sének általános és sajátosan magyar problémáira: 

„Volt ugyan a XX. század fordulóján-elején, kivált a déli latin iro-
dalmakban s országokban törekvés arra, hogy a modernismae szó-
val stílusirányt, szemléleti törekvést fejezzenek ki. Ez azonban egy-
részt oly különböző, egy nevezőre nem hozható tendenciákat fogott 

56 Világirodalmi Lexikon. X., i. m. 814. 
57 Szabolcsi Miklós: Érvek és kételyek a posztmodernizmus dolgá-

ban. Kritika 1987/5. 19. 
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össze, hogy határozott tartalmú, ismérvű stílus- és szemléleti irány-
ként nehéz tekinteni; másrészt az olasz és ibériai, főleg spanyol nyelvű 
irodalmakon kívül nem nyert általános elfogadást. Egyes konzer-
vatív marxisták, nálunk különösen a Lukács-, s még inkább a Révai-
követők (s a velük egyivásúan konzervatív népiesek) ugyan éltek 
vele, megbélyegezésként, főleg az irodalomban, mint »az üresen for-
malista«, »aszociálisan individualista«, »a tradíciótlanul gyökértelen«, 
»a közösség nélküli nemzetietlen« irányzati jelenség megjelölésével. 
Ez utóbbiak, a konzervatív marxisták azonban nem a posztmodern 
ma szokásos szavát, illetőleg fogalmát állították vele szembe, hanem 
többnyire a realizmusét, a szocialista realizmusét."58 

A marxista irodalomtudományban Király István próbálta a 
modernizmus fogalmát elhatárolni a dogmatikus értelmezés-
től, és a századelő különböző művészeti irányzatait össze-
foglaló terminusként újra meghonosítani.59 

A posztmodernizmus kultúraelméleti és „művészeti keret-
fogalom",60 aminek ellentmondásos jellegét jelentős mérték-
ben meghatározza, hogy a különböző tudományterületek és 
művészeti ágak eltérően definiálják a modernizmust, vagy 
egyszerűen más fogalomhasználat vált elfogadottá az adott 
területen. Heller Ágnes a felvilágosodástól és a francia for-
radalomtól datálta a modern korszak kezdetét, viszont a 
modernizmus művészeti áramlatai a múlt század közepétől 
jelennek meg, míg a posztmodern korszak és művészet 1968 
utáni jelenség.61 Vajda Mihály a bölcselet történetében az 
univerzalisztikus racionalizmushoz kötötte a modernizmust.62 

Bacsó Béla pedig azt hangsúlyozta, hogy a posztmodern 

58 Németh G. Béla : Válasz a posztmodernizmus körkérdésre. Med-
vetánc 1987/2. 248. Németh G. Béla: Modern? Praemodern!> Post-
modern? Új írás 1988/5. 108-113 . 

59 Király István: A modernség néhány problémája. In: Irodalom és 
társadalom. Szépirodalmi, Bp. 1976. 4 2 3 - 4 3 7 . 

60 Balassa Péter: Plusz—mínusz posztmodern. Medvetánc 1987/2. 
230. 

61 Heller Ágnes : Válasz a posztmodernizmus körkérdésre. Medve-
tánc 1987/2. 257. 

62 Vajda Mihály: Válasz a posztmodernizmus körkérdésre. Medve-
tánc 1987/2. 229. 

1 0 i t 91/1 
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gondolkodás nem egyszerűen a modernizmus utánja, hanem 
„felismerteti: a modern a kezdeteitől fogva átértelmezésre 
szorul". Történelemfilozófiailag ez azt jelenti, hogy 

„a modernség igézetében az emberiség, az egyes emberen túli érte-
lem mint cél, szekularizált eszkhaton felől, örök progresszióként 
tudta csak elgondolni a történelmet és annak minden eseményét, 
most a posztmodern szituációban a történelmi másként kezdés, pon-
tosabban a történelem újra felfedezése előtt áll."63 

Endreffy Zoltán az etikai és ökológiai szemléletváltás bizo-
nyítására a modern —posztmodern ellentétpárok garmadáját 
(egoizmus — szolidaritás, birtoklás — a lét elsődlegessége, ura-
lom a természet felett —harmónia a természettel stb.) sorolta 
fel.64 Moravánszky Ákos szerint az építészetben a funkcio-
nalizmust váltja fel a posztmodern.63 Mihályi Gábor részle-
tesen ismertette a művészeti szakirodalom modernizmus fel-
fogásait, aminek alapján így összegzett: 

„Magam is hajlok arra, hogy az 1870 és 1970 közti elmúlt száz évet 
tekintsem a »modern« korának. A posztmodernnel szembeállítva leg-
célszerűbbnek látszik, ha a »modern« fogalmát az antirealista, anti-
naturalista stílusirányzatokra korlátozzuk. E meggondolás alapján 
Jarry Übü királyának botrányt kavaró bemutatójától, a szimbolisták, 
expresszionisták jelentkezésétől számítanám a modern dráma kez-
deteit, a modern színház zászlóbontó forradalmáraiként Gordon 
Craiget, Jacques Copeau-t, Antonin Artaud-t, Mayerholdot nevez-
hetném meg."66 

Az irodalomban sincs megközelítőleg egységes álláspont a 
posztmodernizmus meghatározásában, de még abban is igen 
eltérőek a vélemények, kik tekinthetők az irányzat ( ?) kép-
viselőinek, mikortól számítható annak megjelenése. John 

63 Bacsó Béla: Válasz a posztmodernizmus körkérdésre. Medve-
tánc 1987/2. 2 2 7 - 2 2 8 . 

64 Endreffy Zoltán : Válasz a posztmodernizmus körkérdésre. Med-
vetánc 1987/2. 2 5 2 - 254. 

65 Moravánszky Ákos: Válasz a posztmodernizmus körkérdésre. 
Medvetánc 1987/2. 245. 

66 Mihályi Gábor: A nullafokon túl. Kritika 1988/7. 33. 
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Barth az amerikai posztmodernizmus képviselőjeként szá-
mon tartott regényíró terjedelmes leltárt készített arról, hogy 
kiket és miért sorolnak a posztmodernizmushoz. Eszerint: 
Barthelme, Coover, Elkin, Pynchon, Vonnegut, Bellow, 
Mailer, aztán ösztönzőként Beckett, Berges, Nabokov. De 
szerepel a névsorban Buter, Robbe-Grillet, Claudo Mauriac, 
Fowles, Cortázar, Márquez, Calvine, a filmrendezők közül 
Antonioni, Fellini, Godard, Resnais is, ami önmagában 
eléggé ellentmondásos lista.67 John Barth a modernizmussal 
szembeállított posztmodern esztétikai elveket és regény-
poétikai sajátosságokat — „a megtört vonalszerűség, az 
egyidejűség, az irracionalizmus, az illuzionizmus cáfolata, 
az öntükrözés, a közlő jelrendszernek üzenetté való előlép-
tetése, a politikai kívülállás és az erkölcsi entrópiát megkö-
zelítő pluralizmus" — is egyoldalúaknak tartja. Éppen ezért 
szerinte „az eszményi posztmodernista regénynek valahogyan 
túl kell emelkednie a realizmus és irrealizmus, formalizmus 
és tartalomközpontúság, tiszta és elkötelezett irodalom, 
elit- és tömegolvasmány ellentétén".68 Hasonló gondolatot 
fogalmazott meg Ronald Sukenkic, amikor a regény leg-
újabb törekvéseivel szemben a fogalmak felülvizsgálatát sür-
gette : 

„Kísérleti és hagyományos, új és régi, vonalszerűén előrehaladó és 
vonalszerűtlen, ponyva- és elitregény, realizmus, szürrealizmus, 
avantgarde, modernizmus és posztmodern — mindezt kidobhatjuk 
az ablakon."69 

Jürgen H. Petersen a német posztmodernizmus jellegzetes 
alkotóiként Botho Strausst, Peter Handkét, Thomas Bern-
hardt és Helmut Heissenbüttelt említette. A lírában a Neue 
Innerlichkeit (új bensőségesség) néven vált ismertté az irány-
zat, aminek általános jellemzője az 

67 John Barth: Az újrafeltöltödés irodalma. Nagyvilág 1982/4. 570. 
68 Uo. 576. 
69 Ronald Sukenick: Az amerikai regény a hetvenes években. Nagy-

világ 1984/3. 429. 
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„odafordulás a személyes és magánélet áttekinthető világához, a 
hermatikus— konstruktivista nyelvi építkezéstől való eltávolodás, a 
hétköznapi zsargon kiszorítása a költészetből, visszanyúlás a hagyo-
mányos formákhoz, a vershez, kötött metrumokhoz, a rímhez és a 
strófához."70 

Az epikában a posztmodernista törekvések a modernista 
szemlélet átfogó kritikáját tartalmazzák, a scientista-tech-
nicista világkép és beállítódás elutasítását, távolságtartást a 
politikum világától, a hagyományok szerepének újra fel-
fedezését, a tradicionális értékek megőrzését, az egyensúly és 
mérték keresését, természetközelséget, a személyiség azonos-
ságának megtalálását a manipulált és megváltoztathatatlan 
világ zűrzavarában stb.71 Erika Fischer-Lichte szerint az 
avantgárd színház megszüntette a nyelv primátusát, és a 
testet, a mozgásra, gesztusokra épülő kifejezésmódot állí-
totta középpontba. Ezzel szemben a posztmodern színház, 
amit Robert Wilson művészete reprezentál, ,,a nyelv de-
szemantizálását a test deszemantizálásával párosítja".72 

A stílusirányzatok megjelenése, a stílusváltások története 
mindig interferencia jelenség. A posztmodernizmust stílus-
történetileg azért is nehéz viszonylag pontosan körülhatá-
rolni, elválasztani más irányzatoktól, mert tudatosan vállalja 
a stíluspluralizmust. 

„Semmiképpen nem köthető egyetlen stílustendenciához, egyetlen 
formarendszerhez, mivel a posztmodernizmus egy jelentős szemlé-
leti átalakulás első szakasza. Ebben a szakaszban a megelőző kor-
szaktól való elhatárolódás mozzanata erősebb, mint az új mozzana-
tok megfogalmazásának pontossága; ezért is találunk sok elhamar-
kodott ítéletet a modernizmussal kapcsolatban."73 

70Jürgen H. Petersen: Modernek és posztmodernek. Nagyvilág 
1985/6. 911. 

71 Uo. 9 1 0 - 9 1 3 . 
72 Erika Fischer-Lichte: A jelentéstani különbség. Nagyvilág 1988/7. 

1066. 
73 Világirodalmi Lexikon. X., i. m. 816. 
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Ha elfogadjuk azt a kultúra- és művészetelméleti tételt, hogy 
a posztmodernizmus a modernség átfogó újraértelmezésére 
törekszik, akkor stílustörténetileg az válik alapkérdéssé, hogy 
a modern korszak egyes irányzatai történetileg és formael-
veik, stílussajátosságaik alapján többé-kevésbé elkülöníthe-
tők, differenciáltan leírhatók, de problematikus egységes stí-
lusrendszer jellegűek, míg a posztmodernizmus egységre törek-
szik, stílusszintézist akar teremteni, de még nehezen különít-
hetők el specifikus formaelvei és differenciált stílusjellemzői. 

A posztmodernizmus stíluspluralista felfogása lehetővé 
teszi, hogy az egyes művészeti ágakban létrejött új művészeti 
irányzatokat, áramlatokat e fogalomkörbe sorolják. A film-
és képzőművészetben elterjedt új szenzibilitás, új bensőséges-
ség, új vagy radikális eklektika stb. elnevezések csak meg-
különböztető érvényűek az építészetben használt poszt-
modernnel szemben, de a törekvések esztétikai elvei hasonlók. 
A különbség csak az, hogy nem húznak olyan éles határ-
vonalat a modernista irányzatok között, mint a posztmodern 
építészet a funkcionalizmussal. Ezt a felfogást képviseli 
Hegyi Loránd, aki a transzavantgárd elnevezést a poszt-
modernista művészeti jelenségekre alkalmazza. A fogalom-
használat azt is jelzi, hogy az avantgárd és neoavantgárd tö-
rekvések a megszüntetve-megőrzés dialektikájával élnek to-
vább a posztmodern szituáció művészetében.74 Веке László 
szintén a transzavantgárd terminust használja napjaink leg-
újabb magyar képzőművészetére, amelyet a regionalizmus 
átértelmezése, az idézetszerűség, az egyéni mitológia meg-
teremtése, a konceptuális montázstechnika, a stílusrétegek 
merész vegyítése stb. jellemeznek.75 

Irodalmunkban elsősorban az újabb próza törekvéseinek 
egy része, Parti Nagy Lajos, Kukorelly Endre költészete és 
Kornis Mihály, Márton László drámái köthetők a poszt-
modernizmushoz. Sőt, Temesi Ferenc deklaráltan „vállalja", 

74 Hegyi Loránd: Avantgarde és transzavantgarde, i. m. 19—185. 
75 Веке László: Háttérinformációk. Életünk 1987/7. 677-681 . 
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hogy Por című műve az „első magyar posztmodern regény".76 

Epikánk megújulásáról, poétikai és világképi változásairól, 
hagyományértelmezéséről viszonylag sok alapos elemzés szü-
letett (főként Béládi Miklós, Balassa Péter, Kis Pintér Imre, 
Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály tanulmányai), 
de az elemzők többnyire tartózkodtak a posztmodern foga-
lom használatától. Ennek valószínűleg a terminus elméleti 
tisztázatlansága és a konszenzus hiánya az oka. De közre-
játszik az is, amit Balassa Péter írt: 

„az új magyar prózát nem tekintem en bloc posztmodernnek, hanem 
vannak inkább posztmodern formakultúrában gondolkodó szerzők 
(mint Tandori, Esterházy, Márton, Garaczi, Kemény), akiknek fő 
vonásai vagy műveik jó része a posztmodern kultúrkörbe tartoznak, 
de ők sem teljes munkásságukkal, illetve vannak olykor posztmo-
dern vonásokat mutató modern írók, mint Mészöly vagy Kraszna-
horkai, miközben »klasszikus« modernnek számít továbbra is, a 
posztmodernitás árnyéka nélkül Ottlik, Mándy, Nádas, Lengyel Pé-
ter, Hajnóczy. Fontos megjegyezni, hogy kifejezetten avantgárd mű-
vekkel az új prózában nemigen találkozhatni."" 

Napjaink világirodalmában megjelent posztmodern mű-
vek jellemző stílussajátosságai — a rájátszás, a különböző 
stíluskorszakok imitativ megidézése, a kifordítás, átértelmező 
idézés, az intarzia, a nyelvjátékok, az egymásba át nem for-
dítható szövegvilágok mellérendelése, a metaforikusság elve 
stb. — termékenyen jelen vannak irodalmunkban is. Érték-
teremtő jellegüket néhány esztétikailag kiemelkedő műalko-
tás hitelesítette. Ez már önmagában a posztmodernizmussal 
való elmélyült vizsgálódásra, kutatásra késztet, függetlenül 
attól a nyitott kérdéstől, tud-e a posztmodern nagy művé-
szetet és átfogó korszakot teremteni vagy sem. És kicsit füg-
getlenül a helytől, „minthogy még nem voltunk modernek, 
jobb, ha inkább posztmodernek leszünk".78 

MÉSZÁROS S Á N D O R 

76 Temesi Ferenc: Por. Magvető, Bp. 1986. 457-461 . 
77 Balassa Péter: Plusz—mínusz posztmodern, i. m. 241—242. 
78 Bacsó Béla: Válasz a posztmodernizmus körkérdésére, i. m. 230. 



DOKUMENTUM 

JUHÁSZ GYULA ISMERETLEN KÉZIRATAI 

Juhász Gyula 1929 és 1937 között, élete utolsó évtizedében szinte 
évente a szegedi idegklinika páciense volt. Betegségét és gyógykeze-
lését Juhász Gyula betegsége és halála című tanulmányában dr. Mis-
kolczy Dezső, a klinika akkori igazgatója ismertette,1 aki 1930 
augusztusában, Juhász második szegedi klinikai tartózkodása idején 
került Budapestről a szegedi idegklinika élére. Az első, 1929 végétől 
1930 március elejéig tartó kezelés kivételével tehát mindvégig Mis-
kolczy professzor irányítása alatt gyógyították a költőt Szegeden. A 
tanulmány részletesen szól arról, hogy Juhász tragikus módon gyó-
gyíthatatlan elmebetegnek tartotta magát, holott baja melancholia, 
illetve depressio periodica volt, amit a kedélyállapot hullámzása jel-
lemez; a beteg testi és szellemi gátoltsága miatt képtelen elhatáro-
zásra, cselekvésre, ugyanakkor ismeretkincse, ítéletalkotása teljesen 
intakt marad. Hangsúlyozza azt is, hogy Juhász idegrendszere kez-
dettől fogva kevéssé volt teherbíró, hogy a melancholiában nagy 
szerepe van az átöröklésnek s a költő apja is depresszióban szen-
vedett, s hogy a betegség kifejlődéséhez Juhász életkörülményei és 
külső környezeti tényezők is hozzájárultak. 

Juhász Gyula ezekben az években sem szűnt meg alkotni; nem-
csak életműve, de a fennmaradt klinikai feljegyzések is ezt tanúsít-
ják. Miskolczy professzor említ például tanulmányában egy 1931. 
május 20-án írt verset, amelyet Benedek Árpád, a költő akkori ke-
zelőorvosa a kórrajzhoz csatolt, ez azonban elveszett,2 szól egy 1934. 
november 24-én kórleírási bejegyzésről, amely szerint a költő 
élénk, jó kedélyű és verseket ír,3 idéz több 1933-ban és 1934-ben írt 
költeményből és datál tizenegy 1934 szeptemberében és októberében 
született Juhász-verset. 

Orvosai olyannyira foglalkoztak Juhász költői tevékenységével a 
kezelés során, hogy ő maga, amikor gyomor- és fejfájás gyötörte, 

1 Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei. 1963 (27) 
165-203. 

2 Uo. 173. 
3 Uo. 187. 
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azt hányta a szemükre, hogy nem törődnek kellőképpen a betegsé-
gével, csak írói alkotásaival.4 E panaszok enyhítésére dr. Tokay 
László magántanár, a klinika adjunktusa hipnotikus szuggesztiót 
alkalmazott, s б az, akinek a birtokában az alább közölt Juhász-
kéziratok is fennmaradtak: önarcképek, epigrammák és prózai fel-
jegyzések, amelyeket a költő 1931-ben, jórészt nyilvánvalóan orvosai 
biztatására írt, hogy az emlékekből a betegség természetére magyará-
zatot találjanak. 

Az írások még a laikus olvasó előtt is alátámasztják Miskolczy 
professzor megállapításait tartalmukkal és külső formájukkal egy-
aránt: az írás külső képe és fegyelme, a megfogalmazás precizitása, 
a mondanivaló lehető legpontosabb, stilárisan gondos megformálá-
sára való törekvés — amiről az áthúzások, javítások tanúskodnak — 
mind arra vall, hogy Juhász Gyula betegsége ellenére képességei 
birtokában volt. 

Az előkerült kéziratok persze többet jelentenek ennél: Juhász 
Gyula emlékezései és betegsége idején megfogalmazott, fájdalmas 
lelkiállapotát rögzítő feljegyzései életművének értékes darabjai. Az 
1931. április 24-i keltezésű, „Nagyanyám, Juhász Pál asztalos fele-
sége . . ." kezdetű feljegyzés némi tartalmi rokonságot mutat Az ipar 
és én című, 1927-ből származó cikkével,5 a Byron Káinjának hatá-
sáról szóló írás pedig más megfogalmazásban, de hasonló tartalom-
mal olvasható.6 A fogalmazás során kihúzott szavak és betűk a szö-
veg megfelelő helyén < >-be kerültek. 

Tokay doktor birtokában Juhász Gyula kéziratain kívül fenn-
maradt egy általa készített lista is, amely a gyógykezelés idején, 1934 
szeptember és október hónapokban született Juhász-versek címét és 
megírásuk dátumát tartalmazza. A jegyzéken a Miskolczy Dezső 
által említett 11-nél jóval több, 32 vers szerepel, s szemben amazok 
jórészt csak megközelítően megadott dátumával, többségüknél pon-
tosan naphoz köti a költemények születését. A Dal kivételével vala-
mennyinek a szövege ismeretes Juhász Gyula 1934-es terméseként, 
a listán Szeptemberi éj-ként feltüntetett vers valószínűleg az Októberi 
éj címet kapta végül. 

A kéziratok 1983-ban kerültek az Akadémiai Könyvtár kézirat-
tárába dr. Tokay László unokahúgától, Gratzlné Péter Piroskától. 
Jelzetük: Ms 5467/41-59 . 

Közli F. C S A N A K DÓRA 

4 Uo. 187. 
5 Juhász Gyula összes művei. Szerk.: Péter László. 8. köt. Sajtó alá 

rend.: Ilia Mihály. Bp. 1971. 85—87. 
6 Juhász Gyula összes müvei. Szerk.: Péter László. 3. köt. Sajtó alá 

rend.: Ilia Mihály és Péter László. Bp. 1963. 376. 
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Epigrammák. Szeged 1931 I. 15 dut. 8 - 9 

Csapó. 
Tornatanár, vivó, cserkész, boxbajnok, hadfi, gavallér, 
Kedve csapongni szokott, ám hite állhatatos. 

Boros. 
Bokros gondok közt telt élete, mely csupa jótett, 
Búsul, mint a juhász, kit örökíte Izsó. 

Jákó. 
Egy darabig szorzott, de ezentúl osztani kíván : 
Kártyát oszt vidoran, oszt' nyugovóra hajol. 

Bizonyos, hogy az én életem pályáján egy nagy törés volt 
valahol és e nélkül ez a pálya más irányban és más magas-
ságba lendült volna. Egészen fiatalon mélységes hittel és el-
szántásággal készültem az irói hivatásra és nagy ideáljaim 
voltak, amelyekért minden áldozatra késznek éreztem maga-
mat. Aszkétája voltam ekkor a művészetnek, zarándoka a 
szépségnek. Teljesen fölolvadtam a költő áhítatában, az élet 
számomra hárfa volt, amelyen dallamokat lehet játszani. 
Komoly és szent játék volt ez, igen csodáltam, hogy emberek 
vannak, akik a materiális világban helyezkednek el és a 
haszonért dolgoznak. 

Később valami kiábrándulás következett, <lassanként> a 
nihilizmus felé fordult a lélek, amely - <ezek egy bírálom 
szavai) „magas ideáljait lassankint elhagyva" (Illyés Gyula 
szavai ezek rólam) — a rezignációba menekült. Még keres-
tem és találtam hiteket, még fanatizáltam magamat magyar 
és emberi szolidaritás hirdetésével, de a régi töretlen aktivi-
tás helyébe inkább valami lázas „csak azért is" lépett és 
én már nem voltam a régi. Irónia és malicia mögé rejtettem 
fájdalmas <és kinos) meghasonlásomat, nevettem, hogy ne 
lássák könnyemet. — Nekem már fáj a szépség — mondot-
tam utolsó ép versemben, amely betegségemnek egészen 
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ösztönös és egészen pontos prognózisa lett. <Nem> A mo-
notónia, melynek veszélyétől féltette Lukács György a köl-
tészetemet, <egészen> teljesen átvette uralmát az életemen. 
<és nem> 

<Ha> [Idegen kézzel:] 1931 április 21. 

Egy igaz barátomra gondolok, aki szinte apai szeretettel 
ajnározott, mentorom és mecénásom volt közel tíz eszten-
deig. Most értem csak meg azt a tudatom alatt lappangó 
ellenérzést, amellyel gyakran viseltettem vele szemben. Mert 
ez a barátom teljesen ellentétes karakterű volt. Csupa opti-
mizmus, állandó aktivitás, családias és társaságos természet, 
akinek erő és egészség volt a jelszava és leveleire rányomatta : 
abusus optimi pessimus. Mindent gyűjtött, lakása valóságos 
halmaza volt könyveknek és képeknek, egyszer lemásolta 
Ady Endre összes verseit, teljesen kiegyensúlyozott lélek 
volt, aki minden csalódást és kudarcot rögtön elfelejtett. Az 
én rezignációm, elégedetlenségem önmagammal és a világ-
gal, magányosságom, élhetetlenségem mintegy ellentéte volt 
egész lényének és éppen ezért vonzódtunk annyira egymás-
hoz. A weiningeri apa és fiú típusoknak találkozása volt ez, 
<a pozitiva) (mindegyik azt találta) az egyik azt <találta> 
lelte föl a másikban, ami belőle hiányzott. Az ő cyklothym 
jelleme kiegészítette az én schyzoid jellememet. Olyan biz-
tonságban éreztem magamat a közelében, <de azért titokban 
mindig valami lázad) de azért titokban lázadoztam atyás-
kodása miatt, sok olyan dologba belementem, amely nem 
<fell> felelt meg természetemnek és ezek csak még jobban 
erősítették az ellenkezést. 

Mégis, ha elgondolom, ideális barátság volt ez, amelyben 
mind a két fél adott és kapott, a cselekvő, és szemlélődő, 
a harcos és álmodó szövetsége. De minden bensőségesebb 
barátságomnak ez volt a lényege. 

1931. IV/22. 

Betegségem előtt évekkel már kezdtem egyre jobban húzó-
dozni az emberektől. A levelekre nem válaszoltam, a laká-
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somon nem fogadtam senkit, ha a fővárosba mentem, elke-
rültem az ismerőseimet. Az embereket nem vettem észre az 
utcán, összetévesztettem őket, ha találkoztam valakivel, 
igyekeztem gyorsan elválni tőle. 

A társaságban is egyedül éreztem magamat, a nyilvános 
szereplés után menekültem haza. Szerettem a külvárosi nép-
telen utcákon kóborolni. Megesett, hogy valakivel már egy 
negyedórája beszélgettem és nem tudtam megállapítani, 
hogy ki az illető, vagy honnan ismerem ? 

<Az> Soha ruhaneműt, vagy más szükségleti cikket magam 
nem vettem, ezeket mindig az édes anyám vásárolta. Egyet-
len egyszer, fiatal tanár koromban vettem egy felöltőt, de 
napokig alig mertem (kimenni) benne az utcára kimenni, 
úgy féltem, hogy (nevetségesen) kinevetnek. Azt gondoltam, 
hogy ezt csak az <ortodoksz> orthodox zsidók viselik. 
(Máramarosszigeten történt.) 

Hosszú éveken át volt az a kényszerem, hogy a színházban 
a csillár reám fog zuhanni. Néha egész előadás alatt állandó 
rettegésben voltam. 

1931 ápr. 23. 

Nagyanyám, Juhász Pál asztalos felesége, tulipános ládák 
remekbe készült festésével tűnt ki. A szegedi színházban is 
ezeket a ládákat állították ki a népszínművekben. 

Egyik nagybátyám, Juhász György, nótás kedvű, nép-
szerű ember, a legkiválóbb asztalos hírében állott a maga 
idejében. 

Anyai nagyapám, Kálló Antal, Petőfi Zoltán szállásadója 
Szegeden, az utolsó gombkötő mester volt városunkban. 

Egyik nagynéném, Tokár Mária, valósággal szent életet 
élt, vallásos rajongó volt. Három rokonom volt piarista pap. 



156 Dokumentum 

Édes apám is papnak készült, bencés novicius lett Pan-
nonhalmán, de <később> egy év után a katonasághoz került 
tengerésznek, majd posta és távírótiszt lett. Ő volt az első 
lateiner a családjában. 

IV/24. 

Sokszor halunk . . . 
Tóth Kálmán 

Kis gyerek koromban történt, hogy egy <nap> délután 
egyedül maradtunk az unokaöcsémmel a nagybátyám házá-
ban. Mindenféle játékot meguntunk már, amikor eszünkbe 
jutott, hogy az egyik szobában van egy ruhásszekrény, 
amelybe mindaketten elférünk. A szoba ajtaját bezártuk és 
belebújtunk a ládába. Unokaöcsém tartotta a láda födelét, 
de egyszerre csak megfeledkezett róla, elengedte és a födél 
nagy dörrenéssel lecsapódott és becsukódott. Mi ijedten 
kaptunk hozzá, hogy fölemeljük, de nem lehetett. Megder-
medve ültünk pár pillanatig, azután éktelen sikoltozásba 
kezdtünk. A levegőtől és világosságtól megfosztva, rémülten 
dörömböltünk, hirtelen átfutott rajtunk a legszörnyűbb halál 
félelme, irtózatos hosszú volt minden pillanat. Vártuk az 
elkövetkező véget, amikor egyszerre tompa {csőröm) zajt, 
futkosást, majd erős csörömpölést hallottunk. Az ablakot 
betörték és azon keresztül jöttek a segítségünkre. Sokáig 
tartott, amig magunkhoz tértünk. Hazafelé menet {gyönyö-
rű, langyos kora de bab) langyos és derűs tavaszi este volt 
és akkor éreztem át először egészen öntudatosan és mélysé-
gesen, hogy milyen szép az élet. Szerettem volna {mindent 
átölelni hangosan elkiáltani, hogy jó élni,) mindenkit meg-
simogatni és megölelni és a levegőt úgy szívtam magamba, 
mint valami csodálatos ajándékot. 

1931 IV/27. 

Egészen kis gyerek voltam, amikor a cselédek álarccal rám 
ijesztettek egy este. Mindig borzadva g ondoltam vissza erre 
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és állandóan rettegtem attól, hogy rablók törnek ránk. Szü-
letésem idején ölték meg az országbírót és nekem az első 
élményeim között volt, ahogy a gyilkosokról és kivégzésük-
ről beszéltek a felnőttek. <Apám Rudolf trónörökös tragé-
diájának hírére) Arra az estére is élénken emlékszem, ami-
kor hirül hozták Rudolf trónörökös tragédiáját. Nemsokára 
a panorámában bámultam a viaszból való Spangát, Pitéit 
és Böröcőt, Rudolfot és Vecserát, a haldokló Sándor cárt 
és Frigyes Vilmost, Juditot Holofernes fejével, Sebastopol 
elestét és Sarajevo bevételét. Rinaldo Rinaldini kedvenc 
olvasmányom volt és egy könyvesbolt kirakatában rendkívüli 
hatással voltak rám a Méhner féle ponyvafüzetek <elm(?)) 
rikító címképei, amelyek Ubryk Borbálát <, Báthory) egy 
sötét cellában, Báthory Erzsébetet egy toronyból kötélen le-
ereszkedve, az orleansi szüzet a máglyán, a haitii négerláza-
dást, a szmolenszki lelencet a cirkuszban, ábrázolták. Sok-
szor kínozott a végtelenség és az örökkévalóság gondolata, 
<az, h ) az is, hogy élve temetnek el, az elkárhozástól is 
nagyon sokat féltem és volt egy állandóan kisértő rémké-
pem <hogy egy sziklába ho> hogy a fejem beszorul valami 
szikla közé és nehezen tudok levegőhöz jutni. <Ez talán an-
nak a fatális ládának az utóhatása lehetett.) 

1931. IV/27 

Ez az ijesztő tompaság, amely most mintha napról napra 
növekednék! Hogy küzdenék ellene, hogy szeretném lerázni 
ezt a rontást és nem lehet! (Mindennek ellentéte) Ez az 
állapot mindennek ellentéte, amit művészinek neveznek. 
Azelőtt mohón ittam magamba az élet minden szinét, ízét, 
illatát, szavát, most fájó, bántó minden új benyomás. Az 
előtt az élet teljességére törekedtem, most akaratlanul a semmi 
vágya tölt el. Azelőtt minden nap új csodát ígért, most 
minden nap új kínokat hoz. Azelőtt oly szilárd talajon érez-
tem magamat, az élet biztonságában, most nem tudok meg-
kapaszkodni semmiféle {szalma) öröm vagy vigasz szalma-
szálába sem. Két dantei mondás mered rám: hagyj föl 
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minden reménnyel és nincs nagyobb fájdalom, mint vissza-
emlékezni a boldog időre a nyomorúságban. Mikor hajnal-
ban végignéztem a szürkülő szobán, a halottas fehér aszta-
lon, amelyen egy kancsó víz árvul, a siralomházra kellett 
gondolnom. De a siralomház egy napig tart, nekem pedig 
mindegyik napom siralomház. 
— — — Most hirtelen oly világosan látom, hogy mennyire 
nem adják vissza ezek a panaszok azt a szorongó tompasá-
got, amelyben senyvedek. És néha jönnek perceim, különö-
sen ébredéskor, amikor mintha a létezés legmélyebb örvényei 
nyílnának meg előttem, olyan ijesztően, amilyent nem tud-
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2. ábra 

tam volna elképzelni sem azelőtt. Mintha ekkor a semmiség 
és az örökkévalóság borzalma talákoznék agyamban. 

IV/29 

Semmi sem megrendítőbb, mint az a pillanat, amikor valaki 
belátja és bevallja, hogy élete elvesztette értelmét és jelentő-
ségét. A nagy tragédiák sorsfordító pillanata ez. Othellonak 
hiába kínálnák egész Velencét és akár az egész világot, ami-
kor a megölt Desdemona ártatlanságát igazolják. Hogy 
halálba megy, azzal csak logikus befejezést nyer élete. Mert 
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minden embernek van valami archimedesi pontja ezen a föl-
dön, amelyre támaszkodik. Lehet ez hazugság is, lehet ez 
illúzió is, csak meglegyen. De nélküle nem lehet élni. Sokan 
nem is tudják, hogy mi az, ami így élteti őket, csak akkor 
veszik észre, persze későn, amikor kicsúszik alóluk. Navi-
gare necesse est, vivere non. Vagy hozunk magunkkal, vagy 
keresünk és találunk valamit, ami elviselhetővé, esetleg 
boldoggá teszi a létezést. Szerencsés az az ember, akinek 
soha sem jut eszébe megkérdezni magától: miért élek? De 
a legszebb az, mikor valaki öntudatosan választja meg a 
maga körét, amelyen belül sikerrel munkálkodik. Sajnos, a 
legtöbb ember nem a maga csataterén küzd és hal meg. 
Pedig csak az a valóban hősi halál, amikor az alatt a lobogó 
alatt esünk el, amelynek győzelméért imádkoztunk. Az, aki 
tudja, hogy hiába fog meghalni, már nem is él. 

IV/29 

Kinézek a közeledő estébe és elgondolom: mi minden 
történik e pillanatban a világon! Einstein talán <éppen most) 

Kevés olvasmány volt rám olyan mély hatással, mint 
Byron zordon drámai költeménye, a Kain. Tizenhat éves 
koromban, májusi éjszaka a vonaton olvastam, amikor a 
váci piarista noviciátust otthagytam, nyolc hónapi imádság, 
elmélkedés és vívódás után. Még bennem gomolyogtak a 
csönd és magány középkori képei és hangulatai, a musaeum, 
az oratórium, a refektórium, az infirmária, a dormitórium 
eseménytelen eseményei. Nyolc hónapig nem tudtam semmit 
a világról, szinte elszédültem a szabadság hirtelen levegőjé-
től. Most egyszerre a tagadás és lázadás nagy költője szólt 
hozzám és az élet és gondolat teljessége tárult ki előttem. 
Késő éjjel érkeztem Szegedre, a holdfényben aludtak a házak, 
ismerős emlékek köszöntöttek. Az álmodó városban álmo-
dozva ballagtam, néma ujjongással a szivemben. Egy élet, 
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egy jövő kezdődött itten, a májusi hold tündöklésében. Költő 
vagyok ! — ezt éreztem boldog, fiatal mámorral, hiszen már 
néhány versemet hozták is a lapok akkor. Mennyi minden 
lehetőség szunnyadt azon az éjszakán, sokat valóra is vál-
tottam idővel, de ha akkor előre láttam volna, hogy a kolos-
tornál sokkal komorabb magány, a lemondásnál sokkal 
keserűbb vezeklés, az önsanyargatásnál sokkal nagyobb 
sanyarúság vár rám, mit éreztem volna? Május van és én 
nem tudok örülni neki többé. 

Érettségi után világi pap akartam lenni, föl is vettek, de 
én nem mentem el. 

Egyetemi hallgató koromban néha napokig nyomasztott 
az a gondolat, hogy elkallódom. 

A telefon használatától mindig irtóztam és villamosra 
nem szívesen ültem. 

Don Quijote volt a legkedvesebb hősöm, Oblomov mellett. 

<A temetők voltak) 
Nagyon szerettem a temetőkbe járni és legutolsó fényké-

pemen egy sírkő előtt állok, mosolyogva. 

Elemista koromban sokáig állandó rettegésben éltem, 
hogy az utolsó ítélet trombitája most fog megszólalni. 

Az édesapám sírjához évekig nem mentem. Nem akartam 
tudomásul venni, hogy meghalt. 

11 I t 91/1 
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Mindig olyan nőkbe voltam szerelmes, akikről tudtam, 
hogy nem viszonozzák érzelmeimet. Az olyan nők különö-
sen vonzottak, akiknek valami rossz hírük volt. 

Az utóbbi években mindig kis kezdőbetűkkel akartam 
írni a nevemet. 

A reménytelen szó a legtöbbet szerepel verseimben. 

Mindig úgy gondoltam, hogy fiatalon fogok meghalni. 
Szinte csalódottan láttam, hogy tovább élek. 

Bennem mindig a gyűjtő szenvedélyének ellenkezője dol-
gozott. Lassankint elosztogattam a képeimet, a könyveimet, 
az irodalmi levelezésemet. Még a saját műveimet se tartottam 
meg. Evakuáltam az életemet. 

Külömböző időkben olyan nyomasztó érzéseim voltak, 
hogy menekülni akartam önmagamtól. Három ízben is 
eltűntem, egyszer Máramarosszigetről, <eg> máskor Lévá-
ról, harmadszor Szakolcáról. Mind a három alkalommal 
elutaztam, idegen városokban bolyongtam, öngyilkos akar-
tam lenni, vagy pedig megőrülni. 

Kis gyermek koromban egy képes újságban <egy> rajzot 
láttam. Egy vadmacska fejét <láto> életnagyságban, tágra-
nyílt szemekkel. Engem úgy megrémített ez a tekintet, hogy 
beteg lettem tőle és húsz év múlva, mikor újra láttam, megint 
megborzongtam. 
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Diák koromban, mikor előadás után imádkoztunk, engem 
sokáig ellenállhatatlan inger késztette arra, hogy elneves-
sem magamat. Pedig áhítattal imádkoztam. 

Tizenhat éves koromban szerzetes novíciusnak mentem, 
de <az év vége előtt távoztam) az egyszerű fogadalom előtt 
távoztam, mert úgy éreztem, hogy nincs hivatásom. 

A magisterem túlságosan scrupulosusnak tartott, a pro-
magisterem pedig megjósolta, hogy nem fogom megtalálni 
a világban a boldogságot. 

Ki vagyok én? Pityi Pál, 
Ki már nem is pityizál. 

j- gy-
Önarckép 
1931. 

Alusznak a képzetek. 
Alvó város a lelkem, amelyben 
sorra kihunynak az ablakok. 

Kép nélküli keret az öntudatom. 

Mint az alagútból a távoli 
napfényes világ egy darabja, 
úgy látszik nekem az élet. 
Messze és valószínűtlen. 

Minden reggel úgy ébredek, 
mint egy halálra ítélt. De én 
életre vagyok ítélve. 

11* 
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3. ábra 

Igen, reggeledik, <a> az élet 
indul, harang kondul, kürtő 
szólal, trombita zendül, szekér 
zördül, autó búg, mindenütt 
<az akarat szava,) 
a hit, a munka, az akarat, a 
bizakodás szava és én tudom, 
hogy nekem semmi részem nem 
lesz ebben a koncertben, amely 
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az élet diadalát hirdeti. A nap 
feljön, de én leáldoztam. 

Hányszor kerestem és találtam új 
szavakat a tavaszi zsongásra és 
már harmadszor hagy cserben. 

V 

az egyetlen és {vissza) soha vissza 
nem térő életnek hány napja 
múlt el fölöttem hiába, hány 
napos napnak és holdas éjnek 
<nem örültem) szépsége tűnt el szá-
momra észrevétlenül, micsoda 
mulasztás, amit pótolni nem 
lehet. Megvoltam és nem éltem. 

Az életérdek hiánya: ez a 
legbiztosabb jele annak, hogy 
nem lehet gyógyulás. Mikor a 
lélek érzi, hogy nem tartozik 
már <a dolgok) az eleven való-
ságok rendjébe, hogy kihullott 
az életből, amely könyörtelenül 
<elmegy tőle) robog tovább 
új állomások, új célok felé. 
„A föld alatt van már az én 
időm" — mondja az öreg Atting-
hausen <a> Teli Vilmosban, 

Úgy éreztem mindig, hogy én 
soha nem fogok elmaradni a 
kortól, amelyben élek. Nem akartam 
megöregedni. Megértettem minden 
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újat és fölfedeztem új értékeket. 
És most jött ez a betegség, amely 
erőszakosan hozta rám az öregséget. 

Betegségem legfőbb jelei. 
Testiek : a látás leromlása. Még 
a vakságnál is szomorúbb. 
A szaglóérzék csökkenése. 
A széklet visszatartása. 
Lelkiek : 

A képzetek kiveszése. 
Az új iránt való érdeklődés hiánya. 
Mindennek fájdalmas érzése. 

Juhász Gyula itt írt versei 1934. szeptember-
ben. okt.-ben. 
Váci szeptember 1899 
Egy hangszer voltam . . 
Béke 
Temetés 
Móra Ferencnek 

16. Kazinczy 
23ig Gyermektemető 

Régi nyári éj 

23. Élet 
23. Zsolozsma 
24. Szeptemberi éj 
24. Nietzsche 
25. Michelangelo 
25. Zászlók 
27. Mikes [a dátum 28-ról kijavítva] 
30. A bölcs [a dátum IX. 27-ről kijavítva] 

Ifjúság 



Dokumentum 167 

X. 2. Fák 
Mint az alvajáró 

XX. Ének Bukosza Tanács Ignácról 
X. 3 - 4. Venit summa dies. 
X. 5. A jövő vetése. 
X. 6. Szavak 
X. 8. Augusztus 
X. 8. Sors. 25.-ik vers. 

X. 9. Szobor -
12-13. Emlék 

13. Remeteség 
14. Harangjáték 
23. Dal ЗО.-ik vers 
27. És mégis 
28. Zene 

(Gratzlné Péter Piroska írásával:) dr Tokay László ideg-
gyógyász feljegyzése 

KORMOS ISTVÁN ISMERETLEN VERSEI 

Kormos István költői indulásáról a mai olvasó általában csak 
annyit tud, amennyit maga a költő erről versesköteteiben és prózai 
írásaiban elárul. így főként A vasmozsár töröje alatt (Összegyűjtött 
prózai írások, Bp. 1982) vall fiatalságáról. Ebben feledhetetlen em-
léket állít gyermekkora környezetének s mindenekelőtt őt felnevelő 
nagyanyjának, de sem győri tanulóéveiről, sem első pesti esztendei-
ről nem sokat ír. Pesti kezdeteiről ennyit: 

„Nagyon rosszul éreztem magam Budapesten. A távolságok 
kilátástalansága nyomasztott, s jövőmet is elég reményte-
lennek láttam. 1940-ben befejeztem iskoláimat s esztendőkig 
tisztviselősködtem. Nem szeretem ezeket az éveimet." (164.) 

Ezekről az esztendőkről a Magyar Életrajzi Lexikon némileg bő-
vebben tudósít: 
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„A gimnáziumot Győrben kezdte, de csak hat osztályt vég-
zett el. 1936-ban került nagyszüleivel Angyalföldre, 16 éves 
korától dolgozott, mint biciklista-kifutó. 1940 — 46 között 
tisztviselő egy gyarmatárú-nagykereskedésben." (III. 424.) 

Különös módon sem a költő, sem a róla írók nem említik, hogy 
ezekre a „nem szeretem évekre" esik költői indulása. Kormos ugyan 
említi, hogy „első versét" nagyanyja másolta le, s amikor korai 
zsengéit a költő eldobta, nagyanyja vette azt elő s így került az iro-
dalmi köztudatba (i. m. 22.); itt azt is megmondja, hogy a verset 
húsz éves korában, tehát 1943-ban írta. De sem itt, sem másutt 
nem említi, hogy ezidőtt jóval több verset is írt ennél az egynél. 

Ezekre az eddig ismeretlen versekre hírlaptári búvárkodásaim so-
rán bukkantam. Az alábbiakban közlöm azt a huszonegy verset, 
amelyet megtaláltam s egyben közlöm azok eredeti lelőhelyét is. E 
költemények ismeretében talán érthetőbb a költő készülődése, in-
dulása. Mindenesetre a jövőben ezeket a verseket is számításba kell 
venni a költő életművében. 

LÁSZLÓ PÁL 

1. Nincstelen János éneke. . . 

Kastélyom a Holdban, 
Birtokom az égben, 
Ökröm, lovam, juhom legel 
Csillagsűrűségben. 
Nagy-Gönczöl a hintóm, 
Sétányom a Tejút, 
Lelkem esti alvás táján 
Pillésen o d a j u t . . . 

Esernyőmben cifra 
Címerek is vannak, 
Tündérlányok aranyszőttes 
Díszes inget varrnak. 
Kalapom van kétszáz, 
Lábbelim tán három, 
Elcsúszik a muzsikás szél 
Királyi ruhámon . . . 
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Reggel rubintbögrét 
Raknak elém tejjel, 
Délben mákonyt tálalnak föl 
Kaláccsal és mézzel. 
Vacsorára sokszor 
Holdkifliből kapok, 
S bodor füstöt eregetve 
Vígan pipázgatok . . . 

Hétszáz legényem szánt, 
Béreseim vetnek, 
Lila legyezős angyalok 
Ölelnek, szeretnek. 
Nálam mindig tele 
Magtár, pince, pajta, 
Akartok-é egy-két tanút 
Boldog igazamra ? . . . 

Gazdag vagyok, gazdag, 
Herceges, királyos, 
Hazugság, hogy földi nevem 
Csak Nincstelen János. 
Nézzetek meg este, 
Ha a rőt Nap lefut. 
Elém tűnik szép országom: 
Ég, Hold és a Tejút . . . 

Első közlés: 1943. október 23. AZ ORSZÁG 10. old. 
Másodközlés: 1944. május 27. ÚJ M A G Y A R M U N K Á S 5. old. 
Harmadközlés: 1944. augusztus 6. ÖSSZETARTÁS 11. old. 
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2. Őszi előjáték.. . 

Morcosabb a reggel, 
Keserű a harmat, 
Muzsikáló szél a 
Szerelemről h a l l g a t . . . 

Kósza felhő-csorda 
Didereg az égen, 
Piros eret csipked 
Dér a falevélen . . . 

Gyérülnek a lombok, 
Csókos vágyunk lusta, 
Ritkábban kacsintunk 
Fázó csillagunkra . . . 

Lilaszárnyú lepkék 
Messzire illantak, 
Hervadozó tájon 
Ősz jár l akoda lma t . . . 

Holdtalan, bús estén 
Sóhajtozva lépünk, 
S eltemetjük halott, 
Bolond reménységünk . . . 

1943. október 23. AZ ORSZÁG 11. old. 
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3. Őszi reggel. . . 

Tetőnkön a cserép 
Deres, 
Az idő megkergült: 
Szeles. 
Tejes az ég, morcos, 
Ködös, 
A falevél csipkés, 
Vörös. 

Lustán vonulnak a 
Felhők, 
Vadgalambszürkék, 
Merengők. 
Eresz alatt csöpp 
Verebek, 
Körülcsipogják 
Fészküket. 

Kutyánk az óljában 
Vonít, 
Keserű ködbe 
Vicsorít. 
Öregszülém a 
Muskátlit, 
Beszedte már, benn 
Virágzik. 

Kilépek hervadt 
Udvarra, 
Szél bitangol a 
Hajamba. 
Köhécselek és már 
Megyek, 
Rugdalva lehullt 
Levelet. . . 

1943. november 6. AZ ORSZÁG 11. old. 
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4. Egy irányba... 

Jó barátom 
A kabátom, 
Nem gúnyorog, 
Mikor fázom. 
Nem üt dobra, 
Koldus-hírbe, 
Jó, hogy van -
Járhatnék ingbe . . . 

Kicsit rojtos, 
Szakadt-foltos, 
Hasonlít a 
Fogyó holdhoz. 
Tán nem is ő 
Fogy el rajtam, 
Hanem én 
Sudarasodtam . . . 

Együtt ázunk, 
Sülünk, fázunk, 
Egy világunk, 
Egy irányunk. 
Ölelkezünk 
S hajt a vérünk, 
Jóban-rosszban 
Fütyü részünk . . . 

Első közlés: 1943. november 6. AZ ORSZÁG 13. old. 
Másodközlés: 1944. május 11. M A G Y A R Ú T 5. old. 
Harmadközlés: 1944. október 29. ÖSSZETARTÁS 4. old. 
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5. Nincstelen János a mennyben. 

Őszi lakodalmat 
Járnak az angyalok, 
Pillangós táncukhoz 
Én muzsikálgatok. 
Ezüstholdsugáron, 
Szél-vonóval, halkan, 
Igen jól mulatnak 
Mennyei magasban . . . 

Láthatom Szent-Pétert, 
Elborozgat Pállal, 
Jóságosak, szépek, 
Hétrőfnyi szakállal. 
Előttük rubint-tál, 
Rajta sütött kappan, 
Édes illat szállong 
Mennyei magasban . . . 

Csillagporban járják 
A menyasszonytáncot, 
Jókedv aranyozza 
Be a mennyországot. 
Itt-ott töltött pohár 
Koccintása koccan, 
Gyöngyöző bort isznak 
Mennyei magasban . . . 

Tündéri az őszi 
Angyal-lakodalom, 
Lelket kápráztató 
Ilyen sokadalom. 
Az én földi szemem 
Álmosodik lassan, 
Ritka mulatság ez 
Mennyei magasban . . . 
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Bár én itten csak egy 
Kis muzsikus vagyok, 
Alattam ragyognak 
A büszke csillagok. 
Nevemet se kérdik 
Csöngetyűző zajban, 
Boldog János vagyok 
Mennyei magasban . . . 

1943. november 13. AZ ORSZÁG 13. old. 

6. Dicsérő muzsika a Múzsáról . . . 

Szebb a pásztortüznél 
Orcád bíbor-hamva, 
Rubintos szemedben csillog 
Mennyország harmatja . . . 

Hajad kócos erdő, 
A homlokod holdas, 
Azért tündéri az ajkad, 
Hogy mézet csókolgass . . . 

Muzsikás a hangod, 
Drága a bokád is, 
Ölelésedre a lelkem 
Igen régen vásik . . . 

Nekem tünemény vagy : 
Felhő és szivárvány, 
Sűrűn boruló-derülő 
Legszebbik királylány . . . 

Árnyékod legmélyin 
Szürke szolgád vagyok. 
Hűbb leszek Hozzád, mint éghez 
A hulló csillagok . . . 

1943. november 20. AZ ORSZÁG 13. old. 
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7. Fosztogatnak 

Gyomlálja már szőke hajam 
A deres idő, 
Hűtlenkedik selyem-sátram, 
Mint rossz szerető. 
Halántékom nem őszülhet, 
Bomlik sűrű lombja, 
Árva koronám fogas szél 
Borotvája bontja . . . 

Dideregve tapogatom 
Ritkuló bozontom, 
S panaszom a fellegekbe 
Csöndesen sóhajtom: 
Lásd meg, Uram, — if jú fejjel 
Kifog a dér rajtam, 
Szél fosztogat üstökömben, 
Mert lobogni hagytam . . . 

így vesztek el lassan mindent: 
Álmot, pillét, nótát, 
Kevés mézem, csöpp kenyerem, 
S szerelmeim csókját. 
Borotválj hát lelketlen szél, 
Kopaszodom könnyen, 
így bámulok a világba — 
Fanyalogva, bölcsen . . . 

1944. január 8. AZ ORSZÁG 13. old. 
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8. Szőkeségről 

Szebb a hajad szőkesége, 
Mint a nyáré, 
Ilyen arany-szőke volt 
Szegény anyámé. 

Cirmos-selymes a koronád 
Suhogása, 
Arany-Naptól vakító a 
Ragyogása. 

Anyámnak a bokájáig 
Bomlott-lengett, 
Angyaloktól lopott bele 
Égi-selymet. 

Tiédben a durcás szellő 
Kergén bujkál, 
Csalóka tündér vagy — 
Ki szívembe bújtál. 

Be szép lenne, ha holt anyám 
Mellénk állna, 
Ránk borulna a mennyország 
Arany-sátra . . . 

1944. január 22. AZ ORSZÁG 13. old. 
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9. Kérvény a Naphoz. . . 
Az én drága öregszülém 
Koronázd meg rőt Nap, 
Ritkuló ezüsthajára 
Glóriádat szórjad. 
Hervadt arca ezer ráncát 
Simogassad, csókold, 
Úgy mint régen öregapám, 
Mikor még legény volt . . . 

Szép lehetett ez a ráncos 
Hervadt kicsi asszony, 
Engedd, hogy néhány szép évet 
Őszen virulhasson. 
Hiszen tudod, e világon 
Ő a legszebb szentem, 
Üdvösségéért be sokat 
Muzsikál a lelkem . . . 

Annyit dolgozott már értem, 
Rengeteget fáradt, 
„Nem hagyhatom — mondta százszor — 
El az unokámat." 
Fölserdültem asztalánál, 
Boldogan, szegényen, 
Szent csillagom lesz ő nekem 
Kárpitozott égen . . . 

így hálálhatom meg én az 
Értem törődését, 
Kérvényt írok, hogy aranyozd 
Be az őszülését. 
Bíborsugárt eregető 
Rőten csókoló Nap, 
Drága öregszülémre a 
Glóriádat szórjad . . . 

1944. január 29. AZ ORSZÁG 13. old. 
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10. Élők és holtak.. . 

Anyám csillag a Tejútban, 
S apám csavargó a szélben, 
Fogatlan kis öreganyám 
Dünnyög róluk bús estékben . . . 

Öcsém is v o l t . . . De a füvek 
Bölcsőjéből csöndbe hívták, 
Virággá foszlott már régen — 
Sírját belepik pacsirták . . . 

Csak öregapám ballag még 
Kezem fogva s öreganyám, 
De ők is a mennybe lesnek : 
Halál fut sok évük nyomán . . . 

Én tovább a földön élek — 
Álmodozó herceg vagyok. 
Birtokom a Tejút tája -
Ég és Hold és a Csillagok . . . 

Bennem zokog ezer emlék, 
Kedveseim sűrűn látom. 
Élők-holtak itt lüktetnek 
Muzsikáló ceruzámon . . . 

1944. február 26. ÚJ M A G Y A R M U N K Á S 2. old. 
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11. Fehéren szép a vi lág. . . 

Hull a mennyből fehér hó, 
Tündéri a takaró . . . 

Bámulom a háztetőt : 
Rajta egy szép l e p e d ő t . . . 

Irigylem a körtefát: 
Ezüstözött koronát . . . 

Ballagok az udvaron, 
Fehér havon, szűz havon . . . 

A kapuba kiállók — 
Bámulom a világot. . . 

Milyen szép így fehéren 
Hó virít a cserépen . . . 

Hó az utcán, a tájon, 
Legényen és leányon . . . 

Öregen és gyereken, 
Csiripelő vereben . . . 

Szép a hó és szép a tél — 
Békés, mint a szemfödél. . . 

1944. április 14. DOLGOZÓ M A G Y A R S Á G 6. old. 
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12. Vacsora 

Mennyei örömtől 
Muzsikás a kedvem. 
Tegnap vacsorára 
Sültkrumplit ehettem. 

Parázson sült krumplit, 
Lisztesbelűt, forrót, 
Proletár tortáját — 
Soványát és olcsót. 

Részegített szaga, 
Mint a mézet nyeltem, 
Mámorban lubickolt 
Szegény szívetn-lelkem. 

Nem kellett a tányér, 
Édes szájjal fújtam, 
Kutyamódra enni 
Félre sompolyogtam. 

Ühümgetett gyomrom : 
Be királyi étel, 
Nem cseréltem volna 
Finnyás hercegékkel. 

Ősz öreganyámnál 
Kaptam a jó kosztot 
Ma Holdban tálalnak — 
. . . Csak sűrűn sóhajtok . . . 

Első közlés: 1944. április 14. DOLGOZÓ M A G Y A R S Á G 6. old. 
Másodközlés: 1944. május 11. M A G Y A R Ú T 5. old. 
Harmadközlés: 1944. november 25. AZ ORSZÁG 2. old. 

Megjegyzés. Az 1944. április 14-én eredetileg „Vacsora" címen 
közölt Kormos István vers az 1944. május 11-i másodközléskor 
„Sültkrumpli" címet viselt, végül az 1944. november 25-i harmad-
közléskor „Nincstelen János vacsorája . . ." címen jelent meg. 
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13. Egy ingben.. . 

Ezüstkontyos öreganyám 
Foltozgatja ingem, 
Reszkető ujjal fűz tűbe, 
Varrógépünk nincsen. 
Ráhajol a szakadt vállra, 
Könnyes szemmel varrja, 
Patak nő az ingem fölé 
S foltot áztat rajta . . . 

Ne sírj, szegény öreganyám, 
Ha rongyos az ingem, 
Ne sirasd az unokádat, 
Cifraság se minden. 
Elég nekem egy belőle, 
Jó a folt is rajta, 
Nem vagyok én akármilyen 
Uraskodó fajta . . . 

Egy ingem van s egy nadrágom, 
Mégse pőre lelkem, 
Nem szédültem csalán közé 
És béres se lettem. 
Fogas szél a köpönyegem, 
Az takarja testem, 
Ölelgető csillagfényben 
Muzsikás a kedvem . . . 

Első közlés: 1944. április 22. ÚJ M A G Y A R MUNKÁS 4. old. 
Másodközlés: 1944. szeptember 22. DOLGOZÓ M A G Y A R S Á G 

4. oldal. 
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14. Csillagom... 

Szárnyas cseléd az anyám, 
Elment a Tejútra, 
Kócos angyalok ingét 
Kék teknőben mossa. 
Szőke kontya kibomlik, 
Haja száll a szélben, 
Teregeti a ruhát 
Napsugár-kötélen . . . 

Mosásért az angyalok 
Csillagokat adnak, 
Ezüstöst és ragyogót 
Kötényibe raknak. 
Boldogan viszi szegény, 
Bandukol a porban, 
S megáll gyönyörködni a 
Kapott csillagokban . . . 

Kiveszi a legszebbet 
Csöndben a kötényből, 
Mutatja a fiának: 
Énnekem az égből. 
Azt a fényes csillagot 
Lesem minden este, 
így láthatok a sárból 
Szegényen is mennybe . . . 

1944. május 12. DOLGOZÓ M A G Y A R S Á G 6. old. 



205 Dokumentum 

15. Népligeti padon. . . 

Térdemen a nadrág 
Kirojtosodott, 
Egyetlen pár lábbelim is 
Toldott-foltozott. 

Foszlik már az ingem, 
Kalapom elhagytam, 
Gyűrött a kabátom széle — 
Poros, vasalatlan. 

Téli gúnyám régen 
Elnyelte a zálog. 
Deres november végéig 
Majdnem pőrén járok. 

Esernyőt és cifra 
Nyakkendőt se hordok, 
Kócos lány mellett a kedvem 
Fütyörésző, boldog. 

A bendőm se ápolt, 
Muzsikáló, éhes, 
Pesti járda rabja vagyok, 
Proletár és béres. 

Úgy süt rám a Nap is, 
Mintha pénzért sütne, 
Azért van tán, hogy a pávák 
Tollas hasát süsse. 

Szorít a szegénység, 
Jajgatnék már tőle, 
Hidd el Uram, elegem van 
Örökre belőle. 
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Ilyen komisz sorsban 
Derűs ritkán vagyok, 
Népligeti padon lesem: 
Hullnak-e csillagok . . . 

1944. június 17. ÚJ MAGYAR M U N K Á S 6. old. 

16. Költ a k ö l t ő . . . 

Vettem egy szép 
Csipkés kendőt, 
Nem is kendőt: 
Bárányfelhőt. 
Három fillért 
Adtam érte, 
Nem volt drága — 
Tán megérte . . . 

Vettem egy kis 
Napsugarat, 
Lány hajába 
Holdsugarat. 
Csillagot is 
Egyet-kettőt, 
Hét fillérért -
S ingyen szellőt. . . 

Elköltöttem 
Tíz jó fillért, 
Napért s felhőért — 
Nem ingért. 
Ilyen könnyelmű 
A költő, 
Csupa bolondságra 
Költ Ő . . . 

1944. június 22. M A G Y A R ÚT 4. old. 
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17. Emlék . . . 

Zsemlyét sütött a pék — 
Nevét elfeledtem, 
De arra emlékszem, 
Hogy nagyon szerettem. 

Kócos-borzas ázott 
Kis süvölvény voltam 
Ostoros esőből 
Melegbe vágyódtam. 

Meglátott a műhely 
Rácsos ablakánál, 
Behívott s glória 
Aranylott hajánál. 

Egy lisztes sámlira 
Ültetett le vígan, 
Édes tejet adott: 
Szürcsölgetve ittam. 

Óriási bögre 
Tejhez adott zsemlyét, 
Füttyösre hangolta 
Árva szívem kedvét. 

Nagyon boldog voltam 
Néhány mohó percre, 
Könnyezve gondolok 
Szagos pékműhelyre. 

Hálásan gondolok 
A jóságos pékre, 
Nevét elfeledtem, 
De kísért emléke. 
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Nem fizettem akkor, 
Most körmölök verset, 
Sóhajtva emlékszem — 
Álmodozó herceg . . . 

Első közlés: 1944. augusztus 4. DOLGOZÓ M A G Y A R S Á G 4. old. 
Másodközlés: 1944. augusztus 27. ÖSSZETARTÁS 8. old. 

Megjegyzés. A vers eredetileg — az első közléskor — még 8 sza-
kaszos volt, de a másodközléskor kimaradt a 4. és 8. szakasz, tehát 
a vers így megcsonkítva — hiányosan, 6 szakaszosan — jelent meg 
az ÖSSZETARTÁS-ban. 

18. Derűre ború. . . 

Az előbb még láttam 
Ragyogni a Napot, 
Lengetett egy bárányfelhőt, 
Ibolyás kalapot. 

Kacsintott is felém 
Jó komám az öreg, 
Levetette sárga ingét — 
Tán azért van hideg. 

Derűre jött ború, 
Csöpörög az eső, 
Süss föl komám, mert lábamon 
Kilyukadt a cipő . . . 

1944. szeptember 26. DOLGOZÓ M A G Y A R S Á G 4. old. 
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19. Alunnák egy évet 

Alunnák egy évet, 
Ha lenne jó ágyam, 
Bizony elcserélném érte 
Tizenhárom házam. 

Takaróznék hideg 
Farkasölő széllel, 
Elkékülő bokám verném 
Karikás nyelével. 

Tenyerembe fújnék 
Napon sütött kását, 
Húnyott szemmel bámulnám a 
Rút világ folyását. 

Se paplan, se dunyha 
Nem kellene én rám, 
Befagyhatna lusta vérem 
Szívem csatornáján. 

Szobám küszöbére 
Ilyen táblát vernék : 
„Adósságom ne zsebemben, 
A holdban keressék." 

Kussolt szájjal, vígan 
Alunnák egy évet. 
Holt fülembe dünnyöghetne 
Rossz dudán az élet . . . 

1944. október MAGYAR ÉLET 11. old. 
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20. Kását fújok tenyeremben 

Jegenye nőtt 
A Tejúton, 
Holt öcsémmel 
Kivagdalom. 
Elhasítunk 
Hét hasábot, 
S hét felhőből 
Varrunk z sáko t . . . 

Hét zsák fából 
Egy lesz gyújtós, 
Kettő vizes, 
Három csomós. 
Egy marad csak 
Tüzelőnek, 
Tán elég is 
Egy költőnek . . . 

Öcsémnek már 
Nem kell a fa, 
Jó meleg a 
Koporsója. 
Akinek meg 
Nincsen pénze: 
Kását fújjon 
Tenyerébe . . . 

1944. október M A G Y A R ÉLET 17. old. 
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21. Nagy volt a fázikom 

Háltam a ligetben 
kőnél puhább padon, 
bizony nem ez volt a 
mennyei vigalom. 

Ősz volt. Muzsikáló 
szél volt rajtam paplan, 
csoda-e, hogy majdnem 
fektemben megfagytam. 

De nehezen sarkalt 
fölibém a reggel, 
farkasszemet néztem 
komázó hideggel. 

Nagy volt a fázikom 
libabőröm alatt, 
tanúm volna rá sok 
didergő pillanat. 

Csak a pillanatok 
megfagytak a padon, 
emléküket fázva 
tenyerembe fújom . . . 

1944. október 24. DOLGOZÓ M A G Y A R S Á G 4. old. 



SZEMLE 

NÉMETH G.BÉLA: HOSSZMETSZETEK 
ÉS KERESZTMETSZETEK 

E kötetet a szerző a kiadó megbízásából hatvanadik születésnap-
jára állította össze, címe tehát nemcsak az általa vizsgált életmű-
vekre és alkotásokra utal, hanem — az összegző önvizsgálat igényé-
vel — saját életpályájára is. A harminchat tanulmányt tartalmazó 
könyv mellőzi a monografikus munkákat, így a Péterfy Jenőről és az 
Arany Lászlóról vagy a századvégi tragikum-vitáról írt műveket, 
továbbá a kritika- és sajtótörténeti, illetve művelődéstörténeti 
tanulmányokat, s csupán két írás foglalkozik külföldi szerző-
vel, méltán, hiszen Nietzsche és Heidegger alakjának nagyságán 
túl a megfelelő honi értékelés hiánya is indokolja ezt a figyelmet. 
A kötetbe válogatott írások zöme Németh G. Béla négy fontos 
tanulmánykötetéből való: a Mű és személyiségből (1970.) hét, a Lét-
harc és nemzetiségből (1976.) nyolc, a Küllő és kerékből (1982.) ki-
lenc, a Századutóról — századelőről című könyvből (1985.) pedig tíz 
dolgozat került ide. A tanulmányok a szerző munkásságának két 
évtizedét ívelik át, az 1967-ben keletkezett Petőfi- és Arany-portré-
tól, illetve a hatvanas évek reveláló erejű műértelmezéseitől és az 
önmegszólító verstípusról írt nevezetes tanulmánytól az 1985-ös 
Kosztolányi-elemzésig (Játék, feltételesség, keresés). S ha meggon-
doljuk, hogy bár 1983-ban, Németh G. Béla akadémiai székfoglaló-
jaként született ugyan a Babits irodalomtörténetének világképéről és 
irodalomfölfogásáról szóló dolgozat, de Babits műve ifjúkora óta 
foglalkoztatta a szerzőt, és ha tudjuk, hogy a Puszták népétől, jól-
lehet a vele foglalkozó írás után az 1982-es évszám olvasható, már 
annak idején egy önképzőköri dolgozatot készített, megállapíthat-
juk: e könyv valóban egy életmű hosszmetszetét tárja föl előttünk. 

Ez a hosszmetszet nemcsak az érdeklődés bővülését szemlélteti 
igen világosan, hanem a vizsgálati módszer állandó és változó ele-
meit is megmutatja. A szerző ezt írja könyve utószavában: „Vál-
toznia kell : a kutató következetessége — csakúgy, mint minden gon-
dolkodó emberé — abban rejlik, hogy mind többet kíván megtudni 
tárgyáról, egyre szilárdabban igyekszik vélt felismeréseit alátámasz-
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tani, s mindig készen áll kivetni vagy korrigálni közülök a hamisak-
nak, a téveseknek bizonyultakat. Egyszóval: nem tételeihez, kon-
cepcióihoz, hanem a valóság és az igazság kereséséhez ragaszkodik." 
Ez a markánsan megfogalmazott kutatói etika szorosan összefügg 
az irodalomtörténész vizsgálati módszerével, úgy is mondhatnánk: 
ebben ölt testet irodalomszemléletként, tehát a metódus megőrzése 
és módosulása ezen alapul. S itt már az életmű keresztmetszetéről 
beszélünk. 

Könnyű tisztáznunk: Német G. Béla mindig kötelességének te-
kinti az irodalmi szöveg műalkotásszándékának és poétikai közve-
títettségének analízisét, s távol áll tőle minden egyoldalúság. Oly 
nyilvánvaló ez a kötet minden egyes írásában, hogy hadd hivatkoz-
zunk ezúttal a könyvből kihagyott, hiszen könyvnyi terjedelmű, 
Arany László-tanulmányára, amely az alkotói személyiség pszicho-
lógiai elmélyültségű megközelítésén, életformájának művelődéstör-
téneti kontextusba ágyazott bemutatásán s a szövegek nyelvészeti 
megalapozottságú elemzésén keresztül jut el egy olyan írói portré-
hoz, amelynek hitelességét nem csupán — a teoretikus bátorságot 
filológiai műgonddal egyesítő — összetettsége és tárgyszerűsége adja 
meg, hanem az is, hogy az alkotóval és művével való találkozás él-
ményét is sugározza, s így ennyiben maga is irodalmi szöveggé vá-
lik. Ezáltal a tanulmánynak az a fajtája, amelyet a szerző művel, a 
tudományok és a művészetek közti területen helyezkedik el, s mind-
kettő természetéből magában foglal valamit. 

Németh G. Béla legkorábbi tanulmányai óta mindig abból a meg-
győződésből indult ki, hogy az igazi költészet, az igazi irodalom azt 
ragadja meg és fejezi ki az emberi létezésből, amit semmi más meg-
ragadni és kifejezni nem tud, ebben rejlik autonómiájának és nél-
külözhetetlenségének titka. Ezért is tudta oly érvényesen összekap-
csolni a történeti és a hermeneutikai módszert, vizsgálni azt, hogy 
miért, s miért úgy, de azt is, hogy mivel mondta a költő olvasójának 
azt, amit mondott. így hát elemzéseinek eredményeként nem csupán 
arra világít rá: mit jelentett a mű egykori olvasóinak, hanem arra is: 
a jelenkoriaknak mit jelenthet. S mivel képes a maga autonóm (mert, 
mint mondtuk, egyéni arculatú, s mindig esztétikai érvekkel bizo-
nyító) szemléletében egyesíteni a különféle vizsgálati módszerek szá-
mára felhasználható elemeit, irodalomfelfogása távolról sem eklek-
tikus, ám szükségképpen toleráns. Ez a tolerancia azonban nála soha 
nem a bizonytalanságból fakad, hanem a más értékrendek és ítéleti 
szempontok méltánylását jelenti : a vagy-vagy helyett inkább az is-is 
jellemzi. Módszerbeli készültsége kiképzett fogalomkészlettel jár 
együtt. 

Célja: a művészi világkép feltárása. Ahogy kedves mesterei, Pé-
terfy Jenő és Babits Mihály, ő is úgy véli, hogy minden írói élet és mű 
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sajátosan megformált világkép, egy-egy lehetséges állásfoglalás, esz-
tétikummá emelt magatartás a világgal szemben, minden élet és mű 
egy-egy újabb és újabb kísérlet egy-egy világkép kialakítására. Leg-
jobb tanulmányai ezt az állásfoglalást mutatják be, ezt a kísérletet 
élik meg újra: tudományként és irodalomként. 

Ám minden módszert végső soron a vizsgálati eredmény igazol: 
amit általa, s csupán általa tudhattunk meg. S ezen a ponton be kell 
látnunk, hogy a produktum gazdagsága miatt, s mivel korábbi köte-
tekből válogatott írások gyűjteményéről van szó, ezúttal csak jel-
zésekre szorítkozhatunk. Mindenekelőtt azt emeljük ki, hogy új 
szempontokat kapunk nagyon is ismerni vélt életművekhez: a tar-
tózkodónak és tárgyiasnak tartott Arany Németh G. Béla értelmezé-
sében legszemélyesebb költőink egyike, a pozitivizmussal viaskodó 
Madách pedig — szerinte — önmagával vitázik, meghasadt szellemi 
egyénisége s világszemlélete egységének helyreállításáért folytat küz-
delmet, s ez a megállapítás a Tragédia szerkezeti elvének és műfajá-
nak újabb megközelítését kínálja. S bár a magunk részéről, a leg-
utóbbi évek kutatási eredményeitől bátorítva, úgy látjuk, hogy a 
Fe/AoA:-ciklust, az általunk fontos drámának tartott Tigris és hiénái, 
a Világosságot! című verset és Az apostolt, továbbá az 1847-es kötet 
előszavát író, bár ezt nem publikáló Petőfi nem volt oly egyöntetűen 
az életbizalom költője, ahogy Németh G. Béla állította, de amikor 
az életműből a zseniális átlagember vonásait olvasta ki, akkor az 
egyoldalúan elmarasztalónak vélt babitsi megfogalmazásnak adott 
vitázóan új értelmezést. 

A megközelítés eredetiségét azért is hangsúlyoznunk kell, mert ez 
a mérlegre tett életműveken belüli súlypontáthelyezésekkel jár. A 
szerző számára az epikus Aranynál fontosabb a lírikus, különösen a 
nagykőrösi korszak, Balassi reneszánsz személyiségének megszóla-
lását az istenes versekben érzékeli a legerőteljesebbnek és a legelőre-
mutatóbbnak, József Attila kései költészete jelentőségének meglátá-
sában pedig úttörőnek is mondható érdemei vannak, s alapvető fon-
tosságúnak tartjuk a Heideggerrel való rokonság felismerését. Eköz-
ben szinte elfelejtett, vagy mellékesnek vélt művek értékeire mutat 
rá: jóllehet Jókaival amúgy kissé mostohán bánik, de a Mire meg-
vénülünk című vallomás-regény csakugyan az életmű egyik csúcsának 
látszik, joggal emelte ki Mikszáth Fí/íjének vagy Arany Balzsam-
csepp']ének eredeti szépségét, s bár vélhetően vitatja Németh László 
munkásságának néhány, mások által fontosnak tartott elemét, figye-
lemre méltóan jelzi a Kapások jellegzetes értékeit. 

ítéleteinek megbízhatósága műértelmezéseinek sokoldalúságán 
alapszik. Az irodalom autonómiájának elve nála nem zárja ki, sőt 
feltételezi nyelvészeti, filozófiai vagy pszichológiai szempontok al-
kalmazását a mű esztétikai értékeinek megközelítése során. Jól pél-
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dázza ezt Petőfi Itt van az ősz, itt van újra . . . című versének értel-
mezése, amely azért tudja hitelesen felmutatni az ódává emelt dal 
esztétikumát, mert az elemzés során egységes rendbe fűzi a művelő-
déstörténeti (az elevatio fogalmának kifejtése), az eszmetörténeti (a 
romantikus természetélmény bemutatása) és a poétikai (az őszi dal 
jellemzőinek kiemelése) vizsgálódást. Ez a válogatott tanulmányokat 
tartalmazó könyv a korábbi köteteknél is erőteljesebben bizonyítja, 
hogy Németh G. Béla értelmezéseinek módszerbeli összetettsége egy 
karakterisztikus elemzési stíluson belüli sokszínűséget eredményez. 
Nyilvánvaló, hogy fejtegetéseink e pontján az irodalmár egyik leg-
fontosabb tulajdonságára, a kvalitásérzékenységre kell utalnunk. 
Ami, e csokorba szedett írások tanúsága szerint, nemcsak az eszté-
tikum minőségének érzékelését jelenti, de e minőség sajátos fajtájá-
nak, mineműségének, következésképpen a hozzá vezető befogadói 
út irányának megsejtését is, s ezt azután, amikor már magunk is 
bejártuk, az értelmezés színvonala igazolja. Az Évek, ti még jövendő 
évek . . . című Arany-vers vizsgálata a költeményben mint beszéd-
szerkezetben uralkodó, s magatartást kifejező mondatformából, 
adott esetben a vitázó és számonkérő kérdésből indul ki, s úgyszin-
tén a beszédhelyzet felől érkezve tárja fel a szerző Balassi Adj már 
csendességet. . ., Kölcsey Elfojtódás és Babits Mint különös hír-
mondó . . . című versének szemantikai univerzumát. De ez utóbbi 
Balázsolása vagy A Dunánál című József Attila-vers értelmezésének a 
kompozíció lesz a sarkpontja, ott a gyermekség és a felnőttség szem-
beállítása, itt pedig, váratlan leleménnyel, a pindaroszi triadikus vers-
szerkezet, amelyet, íme, kétezer esztendőn át megőriztek életünk 
ismétlődései. Vajda A vaáli erdőben című költeményének boncol-
gatása viszont a műfaj (idilli dal), Babits Ősz és tavasz között, illetve 
József Attila kevéssé tárgyalt Az a szép, régi asszony című versének 
elemzése pedig a szövegbe ágyazott utalásrendszerre épül. Hadd te-
gyük még hozzá, hogy a vizsgált mű jelentőségét a tudósi tárgysze-
rűség hangsúlyozásával csak növeli, hogy a szerző nem hallgatja el 
esetleges fenntartásait és kifogásait sem, sőt még az olyan nagyra 
becsült Arany János néhány versének konvencionálisabb elemeire, 
különösen a lezárásait fenyegető allegorizáló megoldásaira is rá-
mutat. A műelemzések kapcsán kell megemlítenünk a tanulmány-
kötet megszerkesztésének szintén a szerzőt dicsérő hitelességét: a 
válogatás mind tipológiájában, mind arányaiban hűségesen és meg-
győzően, sőt, igen fontos, de e kötet egységes ívét talán megbontó 
tanulmányok mellőzésével, mértéktartóan tükrözi e gazdag életmű 
legjellemzőbb értékeit. 

Külön tennénk említést a Puszták népét új szempontok szerint be-
mutató tanulmányról, ugyanis a szerző sokak szerint a huszadik szá-
zad első fele magyar irodalmának fontos áramlatai közül talán a 
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népi írók mozgalmától áll a legtávolabb. Ismerjük el, hogy irodal-
munknak ez a vonulata csakugyan az életmű kevésbé reflektált te-
rülete, sőt, hogy az erre vonatkozó utalások néha bizonyos ízlésbeli 
fenntartásokat is jeleznek. Ám éppen ez a dolgozat mutatja, hogy 
ahol Németh G. Béla felfigyel az eszmélkedő személyiség árnyalt raj-
zára, illetve a vele kapcsolatos, rajta átszűrt életanyag lényegkira-
gadó tömörítésére és egységes mag köré rendezésére, és ahol a nyelv 
magyarsága a nyelv esztétikai optimumának kiaknázásán alapul, 
tehát ahol néhány általa különösen kívánatosnak tartott esztétikai 
érték jelenlétét érzékeli, ott nem tagadja meg az elismerést. Igényei, 
természetesen egy sajátos szemlélettel és ízléssel összefüggő igényei 
vannak tehát, nem pedig előítéletei. 

Annak ellenére, hogy a vizsgált tanulmányok egy-egy szerzőre, 
illetve műre összpontosítják figyelmüket, most e kötetben egymáshoz 
illeszkedve felrajzolják a magyar XIX. század fejlődéstörténeti kör-
vonalait is. Ennek a századnak két fontos eszmetörténeti pillére a 
nyelvi nemzet és a polgári személyiség kategóriája, illetve e kettő 
összeegyeztetésének, szintézisének kísérlete. Végső soron tehát azon a 
gondolattalapzaton fejlődik, melyet az 1810-es évek egyik magányos 
értelmiségi-literátora, Ungvárnémeti Tóth László így fogalmazott 
meg: „ A Haza, mint Társaság, mint ollyan Test, mellynek minden 
taga élő egész, velünk, bennünk, s általunk él, hal, szaporodik s 
fogyatkozik." Ez a század, mondhatjuk kis túlzással, addig tart, 
míg szükségesnek, vagy legalábbis lehetségesnek tűnik, hogy az egyén 
önkiteljesítő kezdeményezése adjon értelmet, korszerű létet a nem-
zetnek, s hogy ez utóbbi az legyen, aminek lennie kell : szabad egye-
dek szabad közössége. Gondoljunk csak arra, milyen szervesen él 
tovább Arany Lászlóék nemzedékében a romantika nemzetképe, s 
ezért arkhimédészi pontjuk az önmagát e világi szemlélettel vizsgáló 
egyéniség. Németh G. Béla azt az eszmetörténeti pályát kíséri végig 
kivételes alapossággal, amelynek során a liberalizmus a célképzetes 
történetfilozófiától eljut a pozitivizmushoz. Ez utóbbit vizsgálva, úgy 
véljük, három — e kötet által különösen kiemelt — megállapítása 
határozza meg alapvetően a korszak további kutatását. Először: rá-
irányítja figyelmünket annak a kiegyezés körüli irodalmi értelmiség-
nek a jelentőségére, amelynek tagjai a szakszerű valóságismereten 
alapuló szerves fejlődésbe vetett bizalom és a centralistáktól örökölt 
etatista reformakarat megtestesítőiből a létharc-eszme foglyaivá vál-
tak. S ez még akkor sem csökkenti szerepük és kudarcuk nagyságát, 
ha tudjuk, hogy ez az ideológia — ahogy Halász Gáborra hivatkozva 
Vekerdi László rámutatott — korántsem hatotta át szellemi életünk 
egészét. Másodszor: elvont leegyszerűsítések helyett konkrétan fel-
tárja, hogy a pozitivista módszer, épp hiányaival, miként válik egy 
sztoikus magatartás, a melankolikus életérzés és egy új típusú ter-
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mészetélmény ösztönzőjévé, s ezáltal a líra lendítőjévé. Harmad-
szor: hangsúlyozza, hogy a romantika-kutatásnak új szempontokat 
adhatna, ha nem csupán az ízlés- és eszmetörténeti előzményekre 
figyelnénk, de az eddigieknél alaposabban megvizsgálnánk a pozi-
tivizmus és a romantika, illetve a pozitivizmus és a romantikus tör-
ténetfilozófia kölcsönhatását. 

A XIX. századról alkotott kép difierenciált egységének sarkpontja 
éppen Németh G. Béla egyik legfontosabb tétele, miszerint a pozi-
tivizmus szervesen folytatta a romantikát. A különböző portrék és 
műértelmezések tehát (s itt most elsősorban a múlt századdal fog-
lalkozó tanulmányokra gondolunk) egy átgondolt korszakképbe 
illeszkednek, s ennek egységessége és meggyőző ereje marginálissá 
teszi felmerülő kifogásainkat. A biedermeier bizonyára összetettebb 
jelenség annál, mint ahogy ezen írások utalásaiból esetleg kitűnik. 
Madách semmiképpen sem egykönyvű szerző, sőt feltételezzük, hogy 
az életműből kiemelkedő Tragédia értelmezését is nehezíti a kutatás-
nak az alkotó egyéb drámáival s a nagy mű drámatörténeti hátteré-
vel szembeni közönye. Szeretnénk azonban ezúttal is jelezni: az erre 
irányuló majdani kutatást is helyes irányba tereli Németh G. Béla 
egyik lényeglátó megállapítása: szerinte Madách többi drámájának 
legfőbb problémája az egységes hangnem hiánya. Valóban így van 
ez, hiszen például a drámatörténeti szempontból figyelemre méltó 
Mária királynőben az írót egyszerre két romantikus hőstípus érde-
kelte, a lázadó hérosz és az ártatlanul szenvedő áldozat, s ezeket egy 
tiszta típusú, egységes drámai műben összerendezni nem lehetett. 
A szerző figyelme nem terjed ki a magyar romantikus drámára, 
ezért csupán jelezzük, hogy Czakó Zsigmond és Obernyik Károly 
talán jelentősebb szerző, mint amennyire egy párhuzamából ki-
olvasható. S már pusztán olvasói élményünkre hivatkozva merjük 
megkockáztatni, hogy — miközben egyetértünk Mikszáth kései el-
beszéléseinek, például A sipsiricának kiemelésével —, a nagyregénye-
ket is hasonló értékűnek véljük, s feltételezzük az anekdotázó elő-
adásmód és a laza, sőt széthullani látszó szerkezet ironikusan jel-
értékű funkcióját. De, szögezzük le ismét, még a részletkérdések 
kapcsán megfogalmazódó ellenvetéseket is ezeknek — mások is ki-
mondták már — a szakmában alapvető fontosságú tanulmányoknak 
köszönhetjük. 

Németh G. Béla egyik kedves szerzőjéről, Babitsról szólva így 
fogalmazott: „Az ő műfaja a klasszikus esszé, amelyet . . . ő a nagy 
honi liberális elmélkedők tárgyias személyességéhez, határozott gon-
dolatiságához, logikai összetartásához kormányzott vissza." A 
Hosszmetszetek és keresztmetszetek című kötetben hasonló, és ha-
sonlóan időszerű értékeket találunk. (Szépirodalmi) 

NAGY I M R E 
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EGRI, PÉTER: LITERATURE, 
PAINTING AND MUSIC 

Az University of Chicago Press kiadásában 1980-ban megjelent 
Frank Lentricchia Az új kriticizmus után című elemzése az 1957 és 
1977 közötti két évtized amerikai irodalomelméleti irányzatairól : 
a kiadó presztízse, az elemzés filozófiai igényessége, rendszerező ér-
vényű teljessége és hangsúlyozottan történeti szemlélete mintha azt 
jelezné, hogy korszakváltáshoz érkeztünk a nyugati kritikai gondol-
kodás történetében. A szerző a mai amerikai irodalomkritika leg-
nagyobb visszhangot kiváltó, legmarkánsabb egyéniségeinek elmé-
leti munkásságát elemzi (Murray Krieger, E. D . Hirsch, Paul de 
Man, Harold Bloom), mégpedig oly módon, hogy az új kriticizmus 
befolyásának háttérbeszorulását követő korszak filozófiailag leg-
súlyosabb európai szellemi áramlatai, az egzisztencializmus, a struk-
turalizmus és a dekonstrukciós stratégia által felvetett kritikai prob-
lémák — tézisek és hipotézisek — kihívására adott válaszként, az 
ezen irányzatok által sürgetett korszerű szintézis felé történő tovább-
lépésként értékeli a művüket. Az új szintézis azonban, Lentricchia 
szerint, még nem jött létre, az új kriticizmus által teremtett irodalom-
elméleti válság még nem oldódott meg. Lentricchia úgy véli, hogy az 
új kriticizmus, azáltal, hogy kitüntetett státussal ruházta fel az esz-
tétikai normák szerint szervezett költői-irodalmi szöveget, hogy meg-
ismerő funkciót tulajdonított a szimbólumnak, generikus jelleget az 
elidegenedett egyéni tudat önreflexiójának, egyedüli érvényességet a 
szimbolikus fikciónak és fiktív jelleget a valóságnak, hogy a törté-
nelmi időt céltalanul egymásratornyosuló mozzanatok halmazaként, 
a belső időt pedig epifániák soraként értékelte, s a költő formate-
remtő gesztusára redukálta a mű ismeretközlő funkciójaként meg-
jelölt hagyományos eszményt stb., az irodalmi közlést elkülönítette 
a megismerés többi formájától, s egyszersmind elválasztotta a köl-
tői Ént a történelmileg meghatározott kollektív tudattól. Mindezzel 
áthidalhatatlan szakadékot ékelt az esztétikai megismerés és a meg-
ismerés egyéb formái közé, s a művet kivonta a racionálisan elemez-
hető tények köréből, vagyis a mű megítélése ihletett újrateremtéssé, 
némi túlzással a kritikus szubjektív élményévé vált. 

Lentricchia idézi Northrop Frye-t, aki 1957-ben (a tárgyalt kor-
szak Northrop Frye The Anatomy of Criticism c ímű müvének meg-
jelenésével indul 1957-ben) kimondta már, hogy az esztétika bele 
kell, hogy illeszkedjen a tudományok egységes struktúrájába, egyéb-
ként egymást váltó ízlésdivatok függvényévé válik, vagy „a szabad 
asszociációk végnélküli sorává" silányul. 

Azt, hogy ez a beillesztés mai napig sem sikerült a nyugati iroda-
lomelméletben, Lentricchia nagyon árnyaltan elemzi, s elemzésének, 
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konklúzióinak még felületes ismertetésére sem akarok itt most ki-
térni. Csak a tanulmány bevezetőjéből idézném a szerző kijelentését, 
amely szerint a vizsgált korszak, noha igen gazdag elméleti termést 
hozott, nem vezetett igazi áttöréshez, többek között azért, mert igen 
fontos szellemi hatások hiányoztak az amerikai kritikaelméleti köz-
pontok szellemi életéből, s itt Adornón, Gramscin, Althusseren kí-
vül Lukács Györgyöt említi: „Ők, s iskolájuk egyéb képviselői na-
gyon sokat nyújthatnának az amerikai kritikának, de az általam 
választott időszakban nem voltak nálunk formáló erőként jelen. Ta-
lán azt is mondhatnám, hogy távollétük meghatározó a könyvben 
vázolt problémák szempontjából." (XII.) 

Nem ez az egyetlen jele a lukácsi esztétika iránt megnyilvánuló 
fokozódó érdeklődésnek a nyugati kritikában, vagyis annak a belátás-
nak, hogy semmiféle iránytszabó modern esztétikai rendszer nem ig-
norálhatja Lukács György téziseit, s nem térhet ki azok elemzése elől. 

Paul de Man Blindness and Insight című kötetében (1971), amelyet 
program-kijelölő indulattal ajánl az olvasó jóindulatába, az egyik 
tanulmány Lukács fiatalkori, A regény elmélete (1914— 15) alapján 
rekonstruált regénykoncepcióját tárgyalja. (A tanulmány megjelent 
a Kritika 1989/1-es számában magyarul.) De Man folytonosságot 
tételez a lukácsi életműben, de a természetesen kétségtelenül meg-
lévő hangsúlyváltást, szemléleti hangsúlyeltolódást, hogy nagyon egy-
szerűen fogalmazzunk, ahhoz a változáshoz köti, amelynek során 
érdeklődése Flaubert felől Balzachoz, illetve Dosztojevszkij felől 
Tolsztojhoz fordult fokozatosan. Ennek helyénvalóságát nincs se hely, 
se alkalom most taglalni, de a fiatal Lukács Flaubert időkezelésével 
kapcsolatos elemzését Paul de Man így kommentálja: „A puszta 
durée egyirányú hömpölygése helyére reverzibilis mozgások komplex 
mellérendelése lép, amely fölfedi az időbeliség megszakított és poli-
ritmikus természetét. A nem lineáris időbeliség efféle föltárása vi-
szont megköveteli a bensőség reduktív pillanatait, amelyekben a 
tudat igazi valójával szembesül: és ez a pillanat pontosan az, amely-
ben az organikus analógia szubjektum és objektum között hibásnak 
mutatkozik." (Kritika, 1989/1., 32. Ford. Hárs György Péter) Tehát 
a lírai alaphelyzet elemzését Lukácsnál problematikusnak érzi. 

Hárs György Péter, aki a Kritika ban a Paul de Man tanulmányt 
bemutatja, a művészet mint interpretáció (A regény elmélete, vagyis 
a „hegeliánus" Lukács) és a művészet mint visszatükrözés (Az eszté-
tikum sajátossága, vagyis a „marxista" Lukács) közötti folytonosság 
gondolatát megerősíti — ezzel egyben Lukács autonóm gondolkodói 
státusát hangsúlyozza — s úgy látja, a hangsúlyeltolódás onnan ered, 
hogy Lukácsot egyre inkább „a műalkotás külső szempontok felőli 
vizsgálata", az ábrázolási technika foglalkoztatta, s „az alkotó benső 
életével való összefüggések vizsgálatát" a minimumra szorította. 
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(Hárs György Péter: A folytonosság zárványai, Kritika, 1989/1., 33.) 
Tehát „az alkotó benső életével való összefüggések" egyszerűen nem 
foglalkoztatták, de esztétikai rendszere implicite tartalmazza annak 
lehetőségét, hogy téziseit kiterjesszük a lírai tartományra, hogy 
— természetesen megfelelő módosításokkal — a kifejezetten lírai 
mozzanatok elemzésére alkalmazzuk. 

Éppen erre vállalkozott Egri Péter legutóbbi kötetében, a Lite-
rative, Painting and Music (Irodalom, festészet és zene) című elem-
zésgyűjteményében, elsősorban pedig annak bevezető, elméleti ta-
nulmányában. Egri Péter szinte kényszerítve érezhette magát, hogy 
egy ilyen kötettel jelentkezzen, egyrészt mert, az a benyomásunk, 
jó pár éve már tudatos kutatói programként vállalja, hogy az angol-
szász kritika érdeklődésének reményében angol nyelvű szépirodalmi 
művek elemzésén keresztül megfogalmazza Lukács módszerének gya-
korlati konzekvenciáit, másrészt mert, ahogy az 1975-ben megjelent 
A költészet valósága. Lira és lirizálódás c ímű könyve is jelezte, évek 
óta foglalkoztatja a visszatükrözés-elmélettel látszólag kevéssé ösz-
szeegyeztethető jelensége a modern irodalomnak: a hangsúlyozottan 
a lírához kötődő, belülről építkező alkotói stratégia térhódítása a 
XX. sz.-i irodalomban. Az új kötet e régi gondolatmenetnek a to-
vábbgondolása: újabb kísérlet egy Lukács különböző nyilatkozatai-
ból kiszűrt, specifikusan a lírára vonatkoztatható tükrözés-elmélet 
markánsabb megfogalmazására s konkrét műelemzések során tör-
ténő bizonyítására. 

A bevezető tanulmányában (The Lukácsian View of the Lyric. 
Poetry and the Other Arts) Egri Péter tehát azt a lukácsi esztétika 
értékét illetően alapkérdést kívánja tisztázni, hogy a költő benső 
világának látszólagos túlsúlya a lírai költészet esetében, a líra szub-
jektív telítettsége — „az Én formateremtő (genre-constituting) ak-
tivitása" — beilleszthető-e Lukács általános művészetkoncepció-
jába. Vagyis megkísérli, hogy Lukács különböző, publikált írásai-
ban felbukkanó vagy személyes beszélgetésekben elhangzott kijelen-
tései alapján konstruáljon vagy rekonstruáljon egy hipotetikus lu-
kácsi tételt, amely alkalmas lehet rá, hogy megjelölje a lírai vissza-
tükrözés specifikus mozzanatait, a drámai és epikai visszatükrözés-
től eltérő jellegét. Egri hangsúlyozza, hogy a lukácsi módszer, az 
objektum—szubjektum kölcsönhatásának dialektikus elemzése lehet 
a kiindulópont, hogy a lírai világábrázolás sajátos mechanizmusát 
megfogalmazhassuk. 

Bár idéz Lukács „pre-marxista" korszakából is egy sor nagyon 
érdekes megállapítást (például Adyról, Babitsról, Madáchról, Höl-
derlínről, Goethéről stb.), mintegy jelezve, hogy Lukács szellemi pá-
lyáján a költészet iránti érdeklődés mindvégig jelen volt, úgy véli, 
Lukács elméletileg fontos, általánosítható érvényű kijelentései a líra 
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specifikus jegyeit illetően „marxista" korszakában születtek; s — ha 
jól ertem — a folytonosság tételezését Egri Péter problematikusnak 
is érzi. „Az újrakezdés lelkesült mámorában" írott A művészet és az 
objektív igazság (1934) az a tanulmány Egri Péter elemzése szerint, 
amelyben „a művészet mint az objektív valóság visszatükrözése" 
tétel korai megfogalmazásán belül érezhető Lukács azon szándéka, 
hogy bizonyos fokú autonómiát tulajdonítson a teremtő képzelet-
nek. (. . .) „egy-egy motívum a művészetben nem azáltal nyer lét-
jogosultságot, mert hogy valóban felmutatható a különvilágban. A 
lényeges kérdés az, szükség van-e a motívumra a külső valóság totá-
lis folyamatának ábrázolásához. Ha igen, elméletileg lényegtelen, 
valóban észlelte e a környezetében a jelenséget a művész, vagy te-
remtő képzeletének produktuma, mely direkt és indirekt tapasztala-
tokból táplálkozik" — értelmezi Egri Péter e viszonylag korai Lukács 
textust. Majd e motívum, a költői képzeletben jelenlevő alkotó moz-
zanat még hangsúlyosabb szerephez jut egy 1939-es tanulmányban; 
a belső élmény itt már formateremtő energiát nyer: „A líra formáját 
végső fokon az Én és a külvilág egymáshoz való sajátságos viszonya 
határozza meg (. . .) minden lírikus számára az Én, a közvetlen 
egyéni élmény a költői megformálás szempontjából lényegesen mást, 
többet jelent, mint az elbeszélőnél és a drámaírónál. Míg itt az Én 
csak közvetítő szerepet játszik a valóságos és az ábrázolt külvilág 
között (. . .) addig a lírában a költő Énje nemcsak tükör, hanem az 
ábrázolás közvetlen faktora is. (. . .) tehát nem lehet igazi nagy lírikus 
költő, akinek élményeiben a külvilág sorsdöntő kérdései nem tükrö-
ződnek és nem híven tükröződnek. De a líra, formai szükségszerűség-
ből, nem érheti be ezzel. A lírában az élmény, az egyéni átéltség egyút-
tal kifejezési eszköz is, és azonkívül a költemény sajátos, tovább fel nem 
oldható közvetlen tartalma." (Ady, a magyar tragédia nagy énekese) 

A rekonstrukciós munka következő fázisa Egri Péter tanulmányá-
nak igényes logikája szerint azt diktálja, hogy az angol marxista 
kritikus és teoretikus, Christopher Caudwell líraelméletével is össze-
vesse Lukács tételezhető lírakoncepcióját. A tüneményesen tehetséges 
Caudwell mindannyiunk képzeletét foglalkoztatja, már-már hajla-
mosak vagyunk valami extrovertált Chattertonát látni benne a mar-
xista esztétikának, de jelentősége mégse mérhető — és mégis újra és 
újra hozzáméretik — Lukács rendszeralkotó életművéhez. Természe-
tesen azért ezen a ponton is nyújt érdekes, s eddig ismeretlen adato-
kat Egri Péter tanulmánya: egy 1960-ban lezajlott beszélgetésben 
Lukács Caudwell líraelméletének ellentmondásait (Illúzió és valóság) 
arra a tényre vezette vissza, hogy Caudwell mereven elválasztotta 
egymástól az emberi pszichikumnak a civilizált és az ösztöni aspek-
tusát, holott a biológiai és társadalmi lény állandó kölcsönhatásban 
él bennünk; Caudwell a költészet eredetét az ösztönök szférájába 
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helyezte, a differenciálatlan és változatlan genotípus „ébredő öntu-
dataként" definiálta, történetét viszont az egyén és a társadalmi kör-
nyezet kölcsönhatásának változásaival magyarázta, s végül a lukácsi 
visszatükrözés fogalmával ellentétes következtetésekre jutott a lírát 
illetően elemzése nem egy pontján. 

Lukács legátfogóbb definíciója a lírai valóságkifejezés specifikus 
mozzanatairól Az esztétikum sajátosságának híres passzusában talál-
ható (Egri Péter ennek előlegezését kereste meg végső soron a koráb-
ban idézett művekben, vagyis felvázolta a folyamatot, amelynek során 
Lukács gondolkodásában a definíció kikristályosodott): „a lírai for-
ma specifikuma abban áll, hogy a visszatükrözés folyamata benne 
művészileg is folyamatként jelenik meg, a megformált valóság úgy-
szólván in statu nascendi fejlődik előttünk, míg az epika és dráma 
formái — szintén a szubjektív dialektika működése alapján — a 
költőileg visszatükrözött valóságban a jelenségnek és lényegnek tisz-
tán objektív dialektikáját ábrázolják. Ami az epikában és drámában 
teremtett természetként (natura naturata) objektív dialektikus moz-
galmasságában fejlődik, az a lírában teremtődő természetként (na-
tura naturans) előttünk születik meg." (Az esztétikum sajátossága, 
Budapest, 1965. Ford. Eörsi István, I. 613.) 

Egri Péter szerint Lukács az első, aki a hosszú filozófiatörténeti, 
sőt kifejezetten esztétikatörténeti (Coleridge) hagyományokra visz-
szanyúló natura naturata és natura naturans kifejezéseket arra hasz-
nálta, hogy „félreérthetetlen világossággal elkülönítse az epikus és 
drámai műfajt a lírától egy marxista esztétikai rendszer filozófiai 
megalapozásában". Nos ha a natura naturans és natura naturata 
megkülönböztetésével a lukácsi lírakoncepció lényegéhez értünk, va-
lószínűleg egy újabb probléma felmerülésével kell szembenéznünk. A 
tétel továbbgondolására és további finomítására volna szükség; nem 
világos ugyanis, mennyire lép túl a natura naturans lukácsi fogalma a 
coleridge-i— schellingi, panteisztikus— romantikus költészetszemlé-
leten. Fel kell esetleg tételeznünk, hogy a költészet, lényegét tekintve, 
nemcsak hogy antropomorf, ahogy Egri Péter mondja, hanem egye-
nesen panteisztikus; vagyis hogy a lényeget látták-e meg a romanti-
kusok, amikor a természetben munkáló teremtő szellemiséget akar-
ták megragadni („a sense sublime . . . that rolls through all things"; 
Wordsworth), amelynek transzcendenciájában hajlamosak voltak 
már kételkedni, és hajlottak rá, hogy a költő formateremtő képzele-
tével azonosítsák? Coleridge írta a Schelling hatására írt esszéjében 
(On Poesy or Art) 1818-ban: 

„A természet bölcsességét az emberétől a terv és megvalósítás egy-
idejűsége különbözteti meg; a gondolat s megjelenési formája egybe-
esik és egyszerre merül fel; nincs reflexió, s épp ezért nem gondolható 
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el a morális felelősség ideája. Az emberre ezzel szemben jellemző 
a reflexió képessége, a szabadság és a választás kényszere, épp ezért 
az ember a látható világ feje. A természet tárgyai, mint egy tükör, 
elénk tárják a tudatos állapot, vagyis a gondolkodás aktusa teljes 
megjelenését megelőző minden lehetséges elemét, lépését és folya-
matát a szellemnek; s az emberi gondolkodás a gyűjtőpontja minden 
szellemi sugárnak, mely a természet képeiben szétszórva fellelhető. 
Na már most a művész alkotó géniuszának titka éppen az, hogy ezeket 
meg tudja teljességükben ragadni s az emberi gondolkodás korlátai-
hoz igazodva ügy tudja elénk állítani, hogy magukból a természeti 
formákból bontja ki és rendező elvként magukra a formákra kénysze-
ríti rá azokat a morális reflexiókat, melyeket a természet formái meg-
közelítenek, így átlényegíti a külsőt bensővé, a bensőt külsővé, a ter-
mészetet gondolattá, a gondolatot természetté." 

Egri Péter A költészet valóságában érinti ezt a kérdést: Coleridge, 
írja, a natura naturans terminussal „nem a világ visszatükrözésének 
sajátosan költői módját hanem szépségének általános művészi meg-
formálását jelöli", de „az objektumnak a szubjektummal történő 
bensőséges összekapcsolásában, átlelkesítésében, a „natura naturans" 
élmény és folyamatszerű értelmezésében s a szépséggel való belső 
társításában mégis olyan mozzanatok rejlenek, amelyeknek reális 
tartalma a költészetre utal". (267.) Tehát a különbség elhanyagolha-
tónak látszik! Valóban lényegi eleme minden művészi visszatükrö-
zésnek a natura naturans, az élő, ahogy a romantikusok szokták volt 
mondani, azaz a folyamataiban megragadott, ahogy a Lukács értel-
mezések fogalmaznak, a költői Én belső tartalma rávetítésével át-
Iényegített, humanizált-antropomorfizált természet megragadása 
— ezt deklarálja a Coleridge— Schelling-koncepció —, s ebben az 
esetben csak hangsúlybeli különbség különbözteti meg a lírát az 
epikus és drámabeli valóságábrázolástól, vagy valóban elkülönítő 
specifikuma a lírának a natura naturans megragadása. Egri Péter 
kötete — a párhuzamosan végzett igen látványos vers, kép és zene-
mű-elemzései, számomra inkább azt bizonyítja, hogy a natura natu-
rans megfogalmazása, a valóságnek in statu nascendi megragadása, 
vagyis a visszatükrözés aktusának tárgyiasítása nem szűkíthető le a 
líra tartományára. Természetesen az ismertetés korrektsége kedvé-
ért hozzá kell tennünk, hogy a tétel gyakorlati bizonyítása céljából 
elemzésre kiválasztott művek mind azt a fontos irodalom— művé-
szet—történeti pillanatot követően születtek, amikor a romantika 
— saját gyakorlatát elemezve — éppen a szubjektum szerepének és 
a szubjektum—objektum dialektikus kölcsönhatásának hangsúlyo-
zásával módosította vagy kiegészítette a tradicionális arisztotelészi 
mimézis fogalmat, s éppen az alkotói folyamat elemzésével gazdagí-
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totta az esztétikai gondolkodást. A teremtő vagy újrateremtő, szub-
jektum dinamikus jelenlétét mutatja ki az első elemzés Wordsworth 
szonettjeinek, Constable tájképeinek és Parry V. szimfóniájának 
szerkezetében. (The Romantic Form of the Sonnet, Landscape and 
Sonata.) Majd az iróniát mint strukturális elvet értelmezi a követ-
kező tanulmány Joyce-nál, Picassónál és Brittennél, amellyel objek-
tív formába kényszerítik a hagyományokhoz, illetve a társadalmi 
környezetükhöz fűző kapcsolatuk dialektikus természetét. (The 
Portrait of the Artist as a Caricaturist.) S végül az utolsó tanulmány-
ban Egri Péter Petőfi, Ady és József Attila egy-egy versét, Munkácsy, 
Csontváry és Dési Huber képeit és Bartók két késői művét elemzi, 
hogy megmutassa, milyen bonyolult módon érvényesül a művész 
kor által meghatározott, de saját pszichikai természetének és morális 
értékrendjének alárendelt — ily módon dialektikus konfrontációban 
kikristályosodó, folyamattá rendezett — világélménye. (Some Mo-
dern Tendencies in Twentieth-Century Hungarian Poetry, Paint-
ing and Music.) 

Nagyon megnehezíti a recenzens dolgát — ugyanakkor rendkívüli 
örömet is nyújt számára — az a kivételesen széles körű szakmai tájé-
kozottság és imponálóan alapos és átfogó műveltséganyag, amelyet 
Egri Péter irigylésre méltó biztonsággal kezel tanulmánykötetében. 
Példamutató az egyébként ritkán tapasztalt eszmei következetessége, 
a már-már megszállottan vállalt munkamódszere, amellyel egy meg-
győződéssel magáévá tett esztétikai koncepciót a gyakorlat bizonyító 
erejével minősít, konkrét műelemzésekkel bizonyít, s a hiátusok fel-
mutatásával további gondolkodásra sarkallja, a koncepció finomí-
tására ösztönzi majd minden bizonnyal a „tudós" kritikusi közvéle-
ményt, de az elemzett művek eddig talán rejtve maradt mozzanatai-
nak feltárásával gazdagítja a nálánál jóval kevésbé tájékozott olva-
sóinak, tanítványainak műértelmezését is. (Akadémiai. Studies in 
Modern Philology 4.) 

PÉTER ÁGNES 

UNGVÁRI T A M Á S : 
A Z IRODALOMTÖRTÉNET DISZKRÉT BÁJA 

N e m könnyű a recenzens helyzete, ha azzal a feladattal szembesül, 
hogy ismertetést és eligazító értékelést adjon Ungvári Tamásnak, a 
termékenységéről és sokoldalúságáról közismert, s ugyanez okból 
méltán népszerű közírónak ez idő szerint legfrissebb könyvéről, amely 
a szerzőnek a 80-as években létrejött, zömében különböző helyeken 
már megjelent írásait foglalja kötetbe. A szóban forgó írások változa-



Szemle 203 

tos hangszerelésben — tanulmányok, esszék, glosszák, vitairatok és 
egyéb, szorosabban a publicisztika területére tartozó műfajok for-
májában — a témák oly széles skáláját szólaltatják meg, hogy érté-
kelésük a recenzens részéről éppoly fölényes otthonosságot előfel-
tételezne a tudás kincsesbányájának szerteágazó járataiban, mint 
amilyennel maga a szerző rendelkezik. Hasonlóan impozáns össze-
tételű szakértelem hiányában azonban nem vállalkozhatunk egyébre, 
mint hogy a bírálat mozzanatát kikapcsolva Az irodalomtörténet 
diszkrét bájának tájékoztató méltatására törekedjünk, amely már 
csak címének leleményes megválasztásánál fogva is joggal tart igényt 
az irodalmi „csemegékhez" vonzódó olvasóközönség érdeklődésére. 

Másrészt azt sem hallgathatjuk el, hogy Ungvári Tamás bizonyos 
vonatkozásban segítségére is siet a recenzensnek akkor, amikor fel-
menti azon feladat alól, hogy alátámassza a kötet publikálásának 
létjogosultságát. Ezt ugyanis maga teszi meg a bevezető fejezetben, 
amelynek az „Egy különvélemény története" címet adta. Itt hajlé-
kony okfejtéssel magyarázza meg a kötetbe felvett írások újrameg-
jelentetésének indokait, s elmésen megalapozott mentségekkel véd ki 
a válogatás mikéntje ellen felhozható minden lehetséges kifogást. 
Körültekintését igazolja az is, hogy ugyanebben az elöljáró fejezet-
ben — igen helyesen — ismerteti a kötetben szereplő írások előzmé-
nyeit, nevezetesen korábbi keletű, ám a jelenleg kézbeadottakkal 
tematikai összefüggésben lévő cikkeit, nemkülönben azokat a körül-
ményeket, amelyek alkalomként szolgáltak létrejöttükhöz. Ilyen-
formán az olvasó történeti-irodalomtörténeti kontextusaikban is-
merheti meg és értelmezheti a szerző mondanivalóit, amelyek — a 
bevezetés tanúsága szerint — egyetlen összetartó fonálra fűződnek 
fel : a szerző „különvéleményeit" fejezik ki a magyar irodalomtörté-
netírási metodológia vonatkozásában, más szóval olyan módszer-
tani elképzeléseket hirdetnek, amelyek számos kérdésben eltérnek az 
irodalomtörténetírás napjainkban alkalmazott gyakorlatától. 

Ezen a ponton azonban némi pontosítás látszik szükségesnek. A 
fentebb jelzett, még Ungvári Tamás mércéjével mérve is nagyigényű 
alapösszefüggés ugyanis csak a hármas tagolású kötet első nagy egy-
ségében érvényesül; a másodikban és a harmadikban — mint majd 
látni fogjuk — a vezérgondolat vörös fonala szinte követhetetlenül 
belehurkolódik a szerteágazó témák tarka-barka szövevényébe. 
Egyébként is az Író az irodalomban címet viselő első rész a kötet leg-
súlyosabb alkotóeleme, így mindenképpen indokolt, hogy a figyelmet 
mindenekelőtt erre összpontosítsuk. 

Hogy megfogalmazásunkban a szerző híressé vált gasztronómiai 
metaforikájához igazodjunk: a dús étlap, amelyet a kötet első része 
kínál, valóban a magyar irodalomtörténetírás súlyos, lényegbe vágó 
témáit és kérdéseit sorakoztatja fel. Olyanokat, mint az akadémiai 
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magyar irodalomtörténet 1945— 1975 irodalmát tárgyaló kötetének 
értékelése, Pomogáts Béla kézikönyvének (Az újabb magyar iroda-
lom 1945—81) mérlegre tétele, a Kortárs 1984-es regény- és kritika-
vitájának visszatekintő kritikája, állásfoglalás az ötvenes évek írói-
nak erkölcsi-politikai-jellembeli magatartás alapján történő minő-
sítéséről, reflexiók Németh László életművének legújabb értékelé-
sével kapcsolatban. Fajsúly szerint aligha lehet különbséget tenni az 
e témák sugallta cikkek között, annál inkább a feldolgozás- és a 
tárgyalásmód alapján, amely kényes egyensúlyban ingadozik bírá-
lat és polémia mezsgyéjén, olykor teljesen átbillenve a nézetek össze-
csapása révén kirobbanó személyes hadviselés tartományába. 

A kritika műfaját — két rövidebb lélegzetű, korrekt recenziót le-
számítva — az irodalomtörténeti kézikönyv méltatása közelíti meg 
leginkább. A szerző itt kifejtett különvéleménye lényegében nem tér 
el ugyan attól a visszhangtól, amely a kézikönyvet általában fogadta, 
ám módszere markánsan egyéni annyiban, amennyiben a könyv 
alapját képező irodalomszemlélet — szerinte — jellemző sajátossá-
gát eredeti és meggyőző módon stiláris jegyekből vezeti le. Ily módon 
levont következtetései alapján marasztalja el a kézikönyvet a korszak 
irodalompolitikai-irodalmi jelenségeinek tapintatosan kozmetikázó 
tárgyalásában. A z elmarasztaló ítélet jogosultságának bizonyítása 
során, pontosabban: a bizonyítási eljárás lefolytatására felhozott ér-
vekhez kapcsolódva, mintegy a kézikönyv negatívumaival szembe-
szegezett pozitív ellentpontként kirajzolódik valamilyen ideálisnak 
elképzelt irodalomtörténetírási módszertan ajánlásként megfogalma-
zott alapelve, bár ezt maga a szerző is inkább jámbor óhajként vezeti 
elő, semmint konkrét és kidolgozott koncepcióként, úgyhogy az olva-
sónak némiképpen hiányérzete támadna, ha a bevezetőben ígért 
sajátos metodológiai elgondolást akarná számon kérni a szerzőtől. 

A kritikus Ungvári szólal meg Pomogáts Béla: Újabb magyar 
irodalom 1945—SÍ című könyvének recenziójában is, és kiegyen-
súlyozott arányban elegyíti a dicséret és a dorgálás elemeit — mind-
kettőt sodró lendületű indokolással. Kár, hogy a lendület eközben 
olykor tévutakra viszi, nevezetesen akkor, amikor a kézikönyv tel-
jességre törekvését, azaz útbaigazító forrásmunkaként való használ-
hatóságának biztosítékát erénynek ismeri el ugyan, de egy lélegzet-
tel olyasvalamit kér számon rajta, amit éppen a teljesség igénye zár 
ki : a könyvben szereplő szerzők árnyalt portréit és műveiknek ugyan-
csak árnyalt elemzését. Nyilvánvalóan a két kívánalom összekap-
csolása eredményezhetne egy ideális irodalomtörténetet, ez azonban 
nem lehet feladata egy kézikönyvnek. Ami Ungvári további kifogá-
sait illeti, természetesen a kritikus szíve joga, hogy ne értsen egyet 
a kategorizálási szemponttal, amelynek alapján az író rendezi anya-
gát, hiszen ilyen szempont számos van, s ki-ki saját meggyőződése 
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szerint válogathat közülök. A szerző is. A szerző csak két dolgot 
nem tehet meg: nem törekedhet minden szempont számbavételére, 
mert ez esetben arra a sorsra jutna, mint a példabeszédben szereplő, 
szamárháton utazó apa és a fia, de nem mondhat le anyagának rend-
szerezéséről sem, hiszen ezzel könyvének áttekinthetőségét adná fel, 
ami egy kézikönyv esetében valóságos elemi csapás volna. Marad 
tehát a kényszermegoldás: rendszerezés valamelyik — nyilván nem 
tökéletes és nem minden igényt kielégítő — rendező elv alapján. 
Hogy azután Ungvári a Pomogáts által választott nemzedéki szem-
pontot s ezen belül az egymástól elkülönülő vonulatok szerinti cso-
portosítást nem véli helytállónak, ez természetesen tartható és véd-
hető álláspont. És Ungvári a tőle megszokott vitázó hévvel veti bele 
magát álláspontjának védelmébe. Ebben nemcsak ragyogó, helyen-
ként rabulisztikus csillogású retorikája van segítségére, hanem intuí-
cióban gazdag filológusi érzékenysége is, amely egy-egy mondatba 
mások számára nem is érzékelhető felhangokat hall bele s ezek az-
után nagy horderejű, általános elvi jelentőségű ítéletekhez szolgáltat-
nak alapot. 

Általában az elméleti elvonatkoztatásnak s belőle messze vezető 
következtetések levonásának képessége épp annyira erőssége Ung-
vári esszéisztikájának, mint a polemizáló tehetség. Sok esetben úgy 
tűnik, mintha a bírálat tárgyául választott írásmű, illetve a vele való 
vita mintegy ugródeszkául szolgálna számára saját teóriák felállí-
tásához, s mintha mások gondolatainak cáfolása volna az az impul-
zus, amely arra ihleti mozgékony szellemét, hogy ad hoc megálla-
pításokat az átfogó érvényű tézisek megasabb szintjére emeljen fel. 
E tekintetben találékonyságára mi sem jellemzőbb, mint hogy Az 
eltűnt pecsét címmel a kötetbe iktatott, igen szellemes rövid kritikai 
aperçu-kben is módot talál arra, hogy elvi állásfoglalásokkal mu-
tasson útat a mai irodalmi kritika előrehaladásához. 

A polémia mesterét dicséri az első rész többi nagylélegzetű cikke. 
Ezek közül némelyikben Ungvári mintegy „személyes megtámadta-
tás" címen vonul hadba a nézeteivel ellentétes, azokat bíráló véle-
mények ellen, védekezésként a legjobb módszert, az ellentmondást 
használva. Az olvasót talán taszítja az írásaiban olykor kibukkanó 
személyes él leplezetlensége, ám mindenképpen kalapot kell emelnie 
a szerző vitakészsége, pengeélességű ellenérvelése előtt, amely annál 
fényesebben villog, minél inkább személyesnek vélt sérelmek vezetik 
a tollát. Mindemellett természetesen nem ez a döntő mozzanat a 
cikkek megítélésében, hanem az a tulajdonságuk, hogy a szubjektív 
indíttatáson túllépve minden esetben a közjót, pontosabban az iro-
dalom és a kritika javát szolgáló javaslatokat, ajánlásokat szólal-
tatnak meg. Ezek az ajánlások és maguk az állásfoglalások, amelyek 
sugallják őket, ugyancsak a szerző különvéleményét hivatottak tük-
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rözni, mégpedig olyképpen, hogy „egy képzelt eszmei közösség ne-
vében" kívánnak szólni. Ezt a deklarációt érzésünk szerint kissé pon-
tosítani kell, ti. az eszmei közösség, amelynek képviseletére szerzőnk 
vállalkozik, az esetek többségében nem annyira képzelt, hanem meg-
lehetősen valódi. A Frázis és parafrázis című vitairat azt a kritikai 
törekvést kérdőjelezi meg, amely a magyar neoavantgárd irodalom-
ban a nemzeti elem jelenlétét mutatja ki, A halál nem alibi című polé-
miában, amelyet Abody Bélával folytat, azon írók védelmében szó-
lal meg, akik az ötvenes években nem vonultak passzív rezisztenci-
ába, hanem szerepet vállaltak, hogy ily módon küzdjenek a Rákosi— 
Révai-féle kulturális diktatúra ellen, A Német László-pör margójá/a 
című, alapjában recenziónak készült írásban, valamint a hozzá kap-
csolódó, Az emlékmű címmel közzétett, Sükösd Mihálynak válasz-
képpen íródott eszmefuttatásban Németh László ideológiájának tisz-
tára-mosási kísérletei ellen tiltakozik. Ú g y tűnik, ezekben az állás-
foglalás értékű véleményekben valóságosan létező csoportnézetek 
kapnak harcosan ékesszóló képviseletet. 

A kötet második egysége író a társadalomban címmel egyfajta 
szociológiai, illetve kultúrszociológiai vegyestálat szolgál fel az ol-
vasóknak, azonos hőfokú publicisztikai hévvel hadakozva az író-
társadalom méltatlanul csekély anyagi megbecsülése ellen és a piac-
orientált új gazdaságirányítás mellett, miközben retrográd szemlélete 
okán elmarasztalja azt a néhány írót, aki egy-egy glosszában némi 
mélabúval elmélkedik az ugyanezen reform jövedelemdifferenciáló 
hatása nyomán létrejött új milliomos réteg és az irodalom — álta-
lában a szellem — munkásainak anyagi helyzete között feszülő elleni 
téten. Szűklátókörűség volna, holmi következetlenséget szemére vetni 
a szerzőnek, hiszen mindegyik cikkéből — akármelyik álláspont 
mellé szegődjék is — a jobbító szándék világlik ki, annak tanúság-
tételeképpen, hogy Ungvári elkötelezett bajnoka a társadalom meg-
újításának, a kulturális-szférában jelenlévő negatívumok felszámo-
lásának s egy egészséges alapokon nyugvó, csoportkonfliktusoktól 
mentes irodalmi élet megteremtésének. Ennek a célnak szolgálatá-
ban vívja csatáit a publicisztika leghatásosabb fegyvereivel. 

A harmadik rész — író a történelemben — egészen más jellegű, a 
tudományos esztétika területére tartozó tanulmányokat sorakoztat 
egymás után. Az esszéisztika Ungvári eddig megismert erényei mellett 
ezekben a változatos tárgyú tanulmányokban leginkább a hallatlan 
erudíció nyűgöz le, s a legkülönbözőbb témákban mutatott bámula-
tos felkészültség. Akár a humán és a természettudományos kultúra 
kettősségéről, akár a nemzetközi kulturális kapcsolatok elvi alap-
jairól, akár a Biblia keletkezéstörténetéről, akár Joyce Ulyssesétől 
vagy a XX. századi angol drámáról legyen szó, a szerző az adott 
témára vonatkozó irodalom nehéz tüzérségét vonultatja fel minden-
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kor figyelemre méltó gondolatmeneteinek hitelesítésére, Arisztote-
lésztől és Szent Páltól kezdve Giordano Brúnón és Galilein át a mo-
dern vallás- és tudománytörténet, a generatív nyelvészet, a szocio-
lógia, a szemiotika, a komputerelmélet, a szemiotikai alapú modern 
antropológia megannyi jeles szaktekintélyéig. Ennek a tudományos 
megalapozottság igényével összeillesztett harmadik résznek nem le-
becsülendő hozadéka a népművelés és az ismeretterjesztés szem-
pontjából kivételes hasznú ismeretanyag, amelyet az olvasóközönség 
fogyasztásra készen, vonzó és élvezetes tárgyalásban kap meg. 

A könyv egésze tehát gyakorlatban igazolja az olvasó számára a 
bevezető okfejtést, amellyel szerzője útjára bocsátotta, amennyiben 
kézzelfoghatóan bizonyítja a kötet megjelentetésének létjogosulisá-
gát. Lezárásképpen egy ponton mégis vitába kell szállnunk a szer-
zővel, aki annak a reményének ad kifejezést, hogy könyvében „. . . ki-
rajzolódik . . . az elmúlt negyedszázad irodalmi közgondolkodásának 
néhány fontos vonása . . ." és hogy belőle „. . . remélhetőleg nem a 
szerző arcmása tűnik elő, hanem maga a tárgy". A teljes igazság az, 
hogy a kötet valóban — mégpedig igen színesen — megjeleníti az 
irodalom közgondolkodás néhány fontos vonását, emellett azonban 
bizony megláttatja a szerző arcmását is, s ez nem hogy hátrányára 
válnék a műnek, éppen ellenkezőleg: pozitívumait szaporítja, hi-
szen az olvasó olyan kritikus-publicistát ismerhet meg az írások 
szerzőjében, aki felső fokon rendelkezik a mesterségbeli tudás vala-
mennyi kellékével: széles körű érdeklődéssel, ötletgazdagsággal, éles 
logikával, eleven stílussal, ha kell, „zsurnalista svádával" is — amit 
egyébként a szerzővel ellentétben egyáltalán nem pejoratív minősí-
tésnek szánunk. Úgy véljük, a müvein keresztül megjelenő Ungvári 
Tamás olyan jelenség, aki nélkül kulturális életünk markáns szín-
folttal lenne szegényebb. (Magvető) 

H. SZÁSZ A N N A M Á R I A 

A MŰFORDÍTÓ IS OLVASÓ 

(KO ROMP AI H. JÁNOS: MŰ FORDÍTÁS ÉS LÍRASZEMLÉLET ; 
EGY FÉLSZÁZAD MAGYAR В A UDELAIRE-ÉRTELMEZÉSEI) 

Azóta termékeny igazán a komparatista módszer, amióta a recep-
cióelmélet alapvető szemléletváltását magába olvasztva az idegen 
nyelvi olvasmány mellett egyre nagyobb jelentőséget tulajdonít a 
befogadó közeg, a befogadó nyelv olvasatainak. Különösen fontos 
ez a magyar irodalom szempontjából, amelynek írói a történelem 
során külföldi irodalmakkal kapcsolatban a példakép szerepét vajmi 
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ritkán játszhatták; be kellett érniük az olvasóéval, a fordítóéval. Ez 
utóbbiakat a pozitivista hatáskutatás így faggatta: mit értettek meg, 
mit vettek át, mit sikerült tolmácsolniuk az eredetiből ? Hogy mikép-
pen konkretizálták az eredeti lehetőségeit, mit tartottak érdemesnek 
az átvételre, mit akartak, sőt mit voltak hajlandók tolmácsolni? — 
ezeket az önállóságot, kezdeményezési és bírálási lehetőséget biz-
tosító (és az irodalmin túl civilizációs fordulatot hozó) kérdéseket a 
recepciós felfogás teszi lehetővé. 

Korompay H. János az új eljárásmód előnyeit kamatoztatja. Mun-
kájának címe s alcíme híven fejezi ki célkitűzésért : mit tudhatunk 
meg a magyar költészetről Baudelaire magyar értelmezéseit vizs-
gálva a Fleurs du Mal megjelenésétől (1857) Ady fordításaiig (1904). 
Csakhogy ezzel a félszázaddal a szerző többszörösen hálátlan fel-
adatot vállalt magára. Fordításelemzés önmagában is szőrszálhaso-
gatáshoz vezethet, hát még akkor, ha ezeket a fordításokat egy-két 
kivételtől eltekintve másod- és harmadrendű bajnokok jegyezték. 
Nem volt ez az anyag ismeretlen [lajstromozta már Lengyel Katalin 
Baudelaire magyar kritikusai és fordítói című bölcsészdoktori érteke-
zésében (1937), valamint Kozocsa Sándor Baudelaire Magyarorszá-
gon című bibliográfiájában (1969)], csak éppen szürkesége és szűkös-
sége (16 Baudelaire vers 13 fordítótól való 26 fordítása végül is mini-
korpusz) miatt az irodalomtörténészek keveset törődtek vele, enged-
tek inkább a szexepilnek, amely a nyugatosok remekléseiből, Ba-
bits, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc virtuóz megoldásaiból árad. Ám 
futtukban is tettek több találó megállapítást (régóta nem titok pél-
dául, hogy az Ady által az Új versekbe felvett három Baudelaire 
szonettből kettőnek már volt előtte magyar változata). Vagyis ezen 
a hozzávetőlegesen felmért térségen feladatként főleg az „anyag 
rendszerezése" maradt hátra. 

Ehhez teremt termékeny lehetőséget a recepciós szemlélet, ame-
lyet Korompay Alfred Malblanc kommunikációs modelljével konk-
retizál — 

Költő — mű — olvasó = költő — műfordítás — olvasó 
(műfordító) 

— hangsúlyozva, hogy nem lineáris folyamatról van szó, hanem a 
rendszer valamennyi elemének egymásrahatásáról, amely „egyszerre 
állítja a műelemzés, a filológia és a komparatisztika, az irodalom-
szociológia és az összehasonlító poétika, a nyelvészet és az eszmetör-
ténet feladatai elé a műfordítás kritikára vállalkozót". Mit jelent ez 
a tárgyalt anyagra alkalmazva? 

Néhány példa. Reviczky 1886. szeptember 16-án jelenteti meg az 
Arad és Vidékében Baudelaire verseiből az első magyar műfordítást 
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az Éjféli számvetést. Ahhoz, hogy a tolmácsolás viszonylagos késle-
kedését megértsük, s a magyar szövegnek a franciától való eltéréseit 
értelmezésként fogjuk fel, meg kell ismerkednünk Baudelaire elő-
zetes magyar kritikai fogadtatásával, valamint ennek esztétikai hát-
terével, amelyet a költészetünkben, sőt a prózaírásunkban uralkodó 
nézetek mozgása rajzol ki. Tudni kell a Baudelaire művészetközponti-
ságától idegenkedő magyar felfogásról, de a hasonló irányba erősködő 
bizonyos franciáról is, hiszen ebből (nevezetesen Armand de Pont-
martin Revue des Deux Mondes-beli 186l-es cikkéből) tájékozódik 
Arany János, aki Baudelaire nevét először a magyar sajtóban leírja 
— mégpedig oly erkölcsi fenntartással, hogy visszhangja Reviczky 
fordításából is kicseng. Az Éjféli számvetés első magyar változatából 
ugyanis, amely „az ironikus gyónás létértelmezését és poétikai össze-
tettségét a didaktikus életkép felé közelíti", végső soron a baude-
laire-i életforma erkölcsi kritikáját olvassa ki a komparatista. A 
Fleurs du Mal honi kultuszának igazi előkészítői prózaírónk: Amb-
rus, Justh, Gozsdu. Ami a századforduló magyar kritikusait és mű-
fordítóit illeti, az ő tevékenységüket sem a szálláscsinálás növekvő 
erőfeszítései jellemzik beszédesen, hanem az a „líratörténeti csú-
szás", amely Baudelaire fejlődéstörténeti kettősségét elhomályosítva, 
verseit hol a romantika felé „archaizálja", hol modernizálja, mint 
például Ady, aki az alexandrinust rendszerkeverő prozódiával tol-
mácsolva a fordítást a magyar versrendszert megújító törekvéseinek 
részévé teszi. 

Korompay biztos érzékkel és kifogástalan alapossággal ellenőriz, 
hasonlít és értelmez. Eredetileg bölcsészdoktori értekezésként elfo-
gadott (1980) munkájával magas szinten bizonyítja, hogy a kom-
paratista megközelítés nélkül az irodalmi fejlődés lényeges tényezői 
sikkadnának el: nevezetesen, hogy a műfordítás az anyanyelvi alko-
tások rendszerének szerves része, tehát nem különíthető el egy járu-
lékos, többé-kevésbé mellőzhető, felsorolásra szorítkozó fejezetbe. 
A szerző három erősségét emelném ki: logikai készségét, verselemző 
szakértelmét és mértékletességét, amely a strukturalista modell elle-
nére megóvja a tudóskodó elvontságtól. Könyve oknyomozó ku-
tatás fordulatait tárja elő, és az ennek szóló feszült érdeklődéssel 
olvasható, művészileg bármilyen közepesek többnyire a felvonulta-
tott dokumentumok. 

Furcsa, hogy éppen az Adynak szentelt fejezet köti le kevésbé a 
figyelmet. Néhány apróbb, de nem különösen megvilágító újdon-
ságtól eltekintve (a költő állításával szemben bizonyítható, hogy 
még 1913-ban is preparált két Baudelaire verset fordítás céljából) 
itt ugyanis aprólékos verselemzésre szorítkozik a szerző (francia szö-
veg híján, mely talán a kiadó szűkmarkúsága miatt maradt el, még 
a franciául értők sem könnyen követik), s elmarad a három szonett 

14 It 91/1 
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kiválasztásának és a fordító által nekik szánt irodalompolitikai funk-
ciónak a vizsgálata. Igaz, több kritikus foglalkozott már ezekkel a 
kérdésekkel, de legalább utalni lehetett volna megállapításaikra. Pro-
zódiai kísérletezésre és önkifejezésre hivatkozni itt annál is kevésbé 
elég, mivel a dolgozat Adyra futtatja ki a fejlődést, aki a Fleurs du 
Mal fogadtatását korszakos hazai eseménnyé hangszerelte, s akivel 
„egyik csúcsát" éri el „műfordításaink története". Ha csúcs, miért 
csak a „futottak még" között említik meg Babitsék az 1923-as össz-
kiadásban ? Az a paradoxon áll így elő, hogy Korompay ott áll meg, 
ahol Rába György a maga alapvető stúdiumát, a Szép hűtleneket 
kezdi, s a pontos illeszkedés ellenére mérlegünk még nincsen a teljes 
Baudelaire recepcióról. 

Kiegészítésként érdekes eredményekhez vezetne a leggyakrabban 
fordított Baudelaire költemények magyar változatainak egybevetése 
abban az irányban, amelyben Gáldi László (A magyar Baudelaire 
fordítások, in Eszmei és irodalmi találkozások, 1970) éppen csak meg-
indult. Kiderülhetne ilyen vizsgálódásból, hogy vannak-e az egyre 
tökéletesedő magyar tolmácsolásokban konstánsok: mi marad ki 
belőlük a műfordítás „szükséges kompromisszumai" miatt, mi ezen 
túlmenően a magyar és a francia nyelv különbségei miatt, a fordítók 
milyen korlátokkal és milyen kritikával értelmezték Baudelaire-t, s 
hogy e megszorítások s persze hozzátoldások miként erősödtek, a 
változó kulturális erőtérben, amelynek elvárásait a vallás- és köz-
oktatás előítéletei szintúgy befolyásolták. Ilyenformán el lehetne kez-
deni annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy milyen olvasóréteg-
nek készültek a fordítások, és milyen társadalmi funkciót töltöttek 
be. Mert ha jogos a feltevés, hogy a külföldi irodalommal való szem-
besítés önmagunk megismerésének is eszköze, miért ne tanulhatnánk 
abból a tényből is, hogy Baudelaire fordítása az igényes magyar 
irodalom ügye akkor lett, amikor nyugati irodalmak már avant-
gárd mozgalmakban keresték megújulásukat. Természetesen meg-
győző választ erre csak a magyar nyelvre fordított irodalom recepciós 
szempontú (s megírásra váró) története adhatna. Ám hogy efféle vál-
lalkozásról egyáltalán álmodni lehessen, ahhoz olyan kiváló rész-
munkák szükségesek, mint amilyent Korompay H. János Baudelaire 
első magyar honosítóinak szentelt. (Akadémiai) 

K A R Á T S O N E N D R E 
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ÚJ ÍRÓK, ÚJ ÍRÁSOK 

Irodalomelméleti viták a szocialista magyar munkásmozgalomban. 
Válogatta, szerkesztette, az előszót, az összekötő szövegeket és a 

jegyzeteket írta: M. Pásztor József 

„A szocialista magyar irodalom és esztétikai gondolkodás alakí-
tóinak számbavételével, a két világháború közötti történetükkel fog-
lalkozók feladatainak nagyságára és sokoldalúságára akartam fel-
hívni a figyelmet" — írja M. Pásztor József a kötet előszavában. 
Noha a jelzett témakör kutatásában már történt egy és más, a figye-
lem felhívása mégsem haszontalan; sőt, egyenesen azt mondhatnók: 
nagyon is időszerű, éppen mostanában, amikor divatossá vált arról 
elmélkedni: mi is az a szocializmus? Ha ugyanis e fogalom kérdé-
sessé vált, automatikusan megkérdőjelezhető az olyan terminusok 
használata is, mint a „szocialista irodalom", a „szocialista esztétikai 
gondolkodás" mibenléte, ahogy azt a szerkesztő felveti és ahogy 
dokumentálja. De nem elemzi, nem teszi vizsgálat tárgyává; való-
színűleg, mivel 1985-ben, a kézirat lezárásának időpontjában még 
ez sem neki, sem másnak nem okozott különösebb gondot. (A két 
háború közti időben, a tárgyalt szakaszban, a szocialista írók iránt 
élénken érdeklődő Horthy-rendőrség sem törte ezen a fejét, mivel 
alkalmazottai valószínűleg megfelelő esztétikai képzettséggel ren-
delkeztek a kérdés eldöntéséhez.) 

A kötet alcímében is megakad az olvasó: „irodalomelméleti" vi-
tákról ír Pásztor, holott a valóságban mindvégig irodalomszemléleti 
problémákról van szó; hiszen, h a j ó i megnézzük a dolgot, a szóban 
forgó erős két évtizedben modern értelemben vett irodalom elméleti 
viták alig folytak a szocialista irodalmi áramlat körül, kivétel ter-
mészetesen Lukács György nagyszabású munkássága és József Atti-
lának a kötetben is újraközölt Irodalom és szocializmus — Művészet-
bölcseleti alapelemek című előadása, amely szerzője életművében igen 
jelentős; széles körű dialogikus szerepet azonban alig játszott a hazai 
marxista esztétikai gondolkodás történetében. Lukács esztétikai, iro-
dalomelméleti munkásságának legalább felvillantása viszont azért hi-
ányzik a kötetből, mivel a szerkesztő elvből csak a hazai termés 
számbavételére korlátozta magát. 

Ez a mozzanat egyúttal jelzi a jószándékú és hasznos antológia 
problematikus indítékát: több ismert, valamint néhány kevéssé köz-
ismert, vagy nehezen hozzáférhető anyag gyűjteményéről van szó, 
azaz nem Szerves egészről, hanem újabb adalékokról. A kötet — mint 
már érintettük — csakis a hazai történéseket veszi figyelembe, noha 
a magyar marxista igényű irodalomszemlélet alakulásának legfon-

13* 
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tosabb dokumentumai kétségkívül az emigrációban találhatók. Jól 
tudja ezt M. Pásztor József, hiszen az irodalomjegyzékben korrektül 
megemlíti a Világszemlélet és irodalom című, 1982-ben megjelent 
kötetet; ennek kompozíciója eleget kívánt tenni a „két ágból" fonódó 
genezis bemutatási igényének, noha a terjedelem itt sem tett lehe-
tővé mást, mint a századfordulótól a felszabadulásig terjedő időben 
a történeti fejlődés főbb mozzanatainak érzékeltetését. (A kiadvány 
Berlinben, 1984-ben megjelent német nyelvű változata ugyanakkor 
terjedelmes filológiai apparátussal gazdagabb. A Befunde und Ent-
würfe — Zur Entwicklung der ungarischen marxistischen Literatur-
kritik und Literaturtheorie 1900— 1945 című kiadványnak ez utóbbi 
tulajdonsága sajátos módon már utal a tudományos recepciós igé-
nyek interferenciájára: a hazai kiadvány nem bírta el sem az egész 
fejlődési folyamatot bemutató teljesebb történeti vázlatot, sem az 
apparátust. Ebből következik az a furcsa helyzet, hogy a kérdés 
iránt mélyebben érdeklődő magyar kutató német nyelvű forráshoz 
kénytelen nyúlni, ha tájékozódni akar.) 

M. Pásztor Józsefet indokoltan hagyta kielégítetlenül a Világszem-
lélet és irodalom anyagának volumene; vállalkozásával lényegében 
ennek kiegészítésére, továbbépítésére törekedett. Mivel a történeti 
folyamatosságot is igyekezett megtartani, természetesen átfedések 
tapasztalhatók a két kiadvány között. Filológiai igénye csak mérsé-
kelten haladja meg a dokumentumok forrásmegjelölési követelmé-
nyét ; az egyéb, közölt információk közt több pontatlanságra, hibára 
bukkanunk. Hasznos ugyanakkor a témában keletkezett szakiro-
dalomról tájékoztató jegyzék és a kötet használhatóságát növelő 
név- és műmutató. A négy fejezetre oszló anyagot bevezető sorok 
(a negyedik részhez kapcsolódó utószó kivételével) igen vázlatosak 
és általánosak. Ily módon a kiadvány ugyan eleget tesz a témáról 
referálván az ismeretterjesztő igénynek; antológia mivoltában azon-
ban csak azokon a pontokon elégíti ki igazán a tudományos vára-
kozást, ahol olyan anyagokat közöl, amelyek eddig többé-kevésbé 
rejtettek voltak. 

Három ilyen fontos, jelentékeny „blokkot" mutat be az antológia. 
Az első az 1925 júliusa és októbere közt a Népszava hasábjain lezaj-
lott vita, amit Kassák Lajos Munkásmozgalom és művészet című 
sorozata váltott ki, s amely lényegét tekintve a hazai baloldali avant-
gárd és a konzervatív ceuvrierista irodalomszemlélet összecsapása 
volt, anélkül, hogy elméletileg magasabb szintű tisztázást hozott 
volna. (Ezt lényegében Kassák vitazárója sem tudta elérni; s nem 
véletlen, hogy egy ekkori, viszonylagosan elméleti szintről másfél 
évtized múltán, az ún. „munkásírók" megnyilatkozásaiban újra fel-
támad ez a kérdés, de többé már nem a művészeti modernség aspek-
tusából, hanem inkább szociológiai megközelítésben.) Csaplár Fe-
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rencnek a témát tárgyaló korábbi tanulmányai után most első ízben 
kerül kezünkbe a vita anyagának leglényegesebb része; ez M. Pásztor 
József elismerésre méltó érdeme. Kiderül belőle, hogy Kassák kora-
beli művészetszemléletében elbonthatatlan szervességgel jelent meg 
a proletariátus emberré történő felszabadításának igénye (azaz Kas-
sák még tudta: mi a szocialista eszme értelme), és egyúttal a „többletet 
akaró élet demonstratív (művészi) megnyilatkozása", s ezért „az új 
művészet jelszavai — vélte — egybeesnek a forradalmi politika jel-
szavaival". Ezen nem a közvetlen politikai küzdelem jelszavait, nem 
a tendenciát értette, nem ismerhette el a proletár irodalmat; forra-
dalmi politikán valami mást értett, azt, amit Peterdi Andor így fogal-
mazott meg a vitában: „A szocializmus, szerintem, a mai emberiség 
egyetemes mozgalma egy jobb, egy tökéletesebb, egy szabadabb és 
igazságosabb világrendért." Kassák, anélkül, hogy végsőkig világos 
fogalmisággal meg tudta volna akkor ragadni e trendet, művészi 
erejének nagysága folytán korszerű irodalmi munkásságában érvé-
nyesen képviselte azt. 

A kötet következő fejezete A proletkulitól a szocialista realizmusig 
címet viseli. Ez az anyagrész a legkevésbé összefüggő egység, de az 
adott terjedelemben ez nem is várható el. így is több fontos írást 
hoz, amelyek az elmúlt időkben nem mindig álltak a figyelem előte-
rében, pedig a szocialista irodalmi gondolat folyamatosságának ér-
demes stációi. Elég itt Lukács Györgynek a 100%-ot indító cikkére, 
Illyés Gyula írására, Nagy Lajos, Kassák Lajos folyóirat-indító 
programcikkeire utalnunk, József Attila már említett művészetböl-
cseleti előadására. Feltűnő ezekben az eszmefuttatásokban, hogy 
fogalmi rendszerükben a proletariátus emberi felszabadulásának útja 
nem elmosódott képzet, hanem az osztályharc valóságának leképe-
zése. Nagy Lajos számára az „általános-emberi" érték lényege a tár-
sadalom rendjében kiküzdendő „igazság"; Kassák, a magyar avant-
gárd „atyja" még 1928-ban is leszögezi: „ . . . nem mosódtak össze 
előttünk az igazságtalan osztálytagozódások, kötelességünknek tart-
juk, hogy részt vállaljunk ezek ellen az embertelen állapotok ellen 
irányuló harcban . . . Nem verseket írunk magáért a versért" — közli 
azokkal, akik a műnem sui generis szeplőtlen autonómiájára esküsz-
nek. József Attila pedig azt közli az ideológia-mentes „tiszta művé-
szet" hívőivel, hogy a tőkés „olyan ideológiát termelt ki a munkásság 
butítására és osztályuralma védelmére, amely valóban igen hatásos 
eszköznek bizonyul", s ennek tartalmi megjelenése után kérdez az 
elemzett regényben. Konklúziója: „Valóságos művet, amely majd 
fönn is marad, ma bárki csak osztályharcos, proletár szemlélettel 
alkothat." Természetesen ettől az irodalomtól is megköveteli a 
„végső szemléleti egészet", s ezzel emeli messze túl esztétikai igényét 
a részlegesen, a proletkultos tradíción, az oeuvrierista hagyományon. 
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Kétségtelen, hogy a húszas-harmincas évtized fordulójának válságos 
viszonyai élezték ki a művészi tudatokban az ars poeticák alapelveit; 
de érdemes a feladat kielemezni: miképpen léteznek megszüntetve-
megőrizve ezek az elvek a harmincas évek közepére átalakuló világ-
ban, egy súlyosan veszélyeztetett létezésben egyetemessé felnövő 
művészi produkcióban. Erről a fejezet második részében kevesebbet 
tudunk meg; inkább az irodalom létezésformájának külső összefüg-
géseiről értesülünk József Attila, Révai, Gró Lajos, Radnóti, Veres 
Péter, Bálint György s mások írásaiban. 

A kötet harmadik fejezete (és másik, összefüggő, viszonylag telje-
sebb „blokkja") A „munkásírók" alkotói programja és vitái. Nem 
kerül említésre, hogy e témakör is aránylag feldolgozott, így elsősor-
ban Kispéter András tanulmányaira, Benjámin László visszaemléke-
zéseire kell gondolnunk. A dokumentációs kollekció a harmincas-
negyvenes évek fordulóján lazán szerveződő, többségükben kétkezi 
munkásokból rekrutálódott írócsoport elvi cikkeit, manifesztumait, 
antológia-előszavait gyűjti csokorba. Irodalomszociológiai jelenség-
ként sajátos szint képviselnek ezek az írók; egy érzékelhetően for-
dulópont felé közeledő történelmi-társadalmi konvulzió hírnökei ők. 
Közleményeik tükrében jelenik meg az a kép, amelyet létfeltételeik 
alapján a várható jövőről festenek. Várakozásaik felfokozottak, 
jeléül annak, hogy a „legitim magyar királyság" félfeudális - félka-
pitalista viszonyai közt nem bontakozhatott ki az a demokratikus 
társadalmi struktúra, amelyben természetes módon találta volna 
meg helyét, s emelkedett volna esztétikummá a szociális gondolat. 
Talán ez a magyarázata, hogy a József Attila által kiküzdött poétikai 
szintről visszalépett ez az irodalom. Képviselői egyelőre még semmit 
sem sejtenek arról a történelmi meglepetésről, amely a vízválasztó 
túloldalán várja őket: az unifikáló kultúrpolitika nem fogja méltá-
nyolni rétegérdekeiket, nem lesz szükség érdes, mutáló hangjukra. 

1940-től jelennek meg antológiáik (12 költő; Tollal és szerszám-
mal), majd 1942-től az M-sorozatként emlegetett kiadványok: Mér-
leg, Március, Magatartás s végül 1944-ben a Munkások. Kassák 
áll melléjük, mivel úgy látja, „elnyomott robotosból gondolkodó szo-
cialistává léptek elő, s ahelyett, hogy megelégednének a könnyen 
szajkózható dogmákkal, általános emberi látókörűvé tágul szemük". 
Nem kerüli el figyelmüket az intelem, hogy lépjenek ki szemléletük-
ben a „céh-irodalom" kereteiből (lásd például Fodor József írását), 
szövetségesként a szuverén rangra emelkedett „népi irodalom" 
baloldali szárnya kínálkozik. Jelképes tény, hogy utolsó kiadványuk 
program-tanulmányát Veres Péter írja, aki logikus okfejtéssel mutatja 
ki, hogy „a munkásélmény, a munkás világkép ábrázolása történelmi 
szükségszerűség . . . izgalommal várjuk — úgymond —, hogy végre 
a szellem világában helyet teremtsen magának a munkás és paraszt 
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s e két nagy osztályban maga a magyar nép". Látható, hogy a Veres 
Péter-i koncepció sem mentes a szektás szűkösségtől, amelyet már 
korábban Balogh Edgár kifogásolt, hiszen a remélt demokratikus 
átalakulás konstruktív—konstitutív erői közt a humanista polgári 
szellemiségnek szintén kitüntetett helye lett volna, annál inkább, mivel 
a két háború közötti korból éppen ez a vezető áramlat hozta magával 
a legtöbb esztétikai értéket. Végül is a magyar szocialista irodalom 
történelmi útjának ez a sajátos késői képződménye sem tudta meg-
oldani az áramlat mindvégig kísértő alapvető dilemmáját : az osztály-
és az egyetemes társadalmi érdek harmóniájának művészi-esztétikai 
kiteljesítését, annak ellenére, hogy a kortárs lírában, illetve prózában 
József Attila, Radnóti és Déry érvényesnek tetsző választ adtak erre 
a kínzó kérdésre. 

A kötet függeléke közli a kiadvány harmadik s talán legjelentősebb 
újdonságát: Gró Lajos (1901— 1943) A felemelkedés útján — A ma-
gyar munkásság költészete és irodalma című kéziratban maradt ta-
nulmánya részleteit. Kár, hogy csak részleteit, így csak sejteni lehet 
a teljes koncepció körvonalait. Hiányzik a II., III., V., VII., IX., 
XII., XIV. fejezet, s a közöltek egyike sem teljes szöveg. Szégyellni 
való, hogy a hazai szocialista kritikai gondolat egyik jeles képvise-
lőjének összefoglaló műve, az első kísérlet a szocialista hazai irodalom 
történetének, irányzatainak, esztétikai, elvi problematikájának felvá-
zolására a felszabadulás után eltelt negyvenöt év során sem láthatott 
nyomdafestéket. A könyv, Kassák bevezetőjével, már szedésre került, 
amikor a németek megszállták Magyarországot. A kézirat és az első 
levonat megmaradt és azóta is „múzeumi őrzési egység", igaz, jó 
kezekben. M. Pásztor József maradandó érdeme, hogy legalábbis a 
könyv legfontosabb részeit most publikálta. Gró a szociáldemokrá-
cia és egyúttal Kassák vonzáskörében tevékenykedett, jeles filmkri-
tikus is volt. Szemlélete — érthetően — mit sem őriz a marxizmus 
baloldali szárnyának utilitarisztikus és proletkultos eszmevilágából. 
Irodalomeszménye egy koherens esztétikai rendszer hiánya mögül is 
előcsillan : a létezés alsó régióiba kényszerült tömegekhez iránti hűség-
gel azt kutatja elsősorban: miképpen váltja az írástudó létélményeit 
a szenvedő és bizakodó ember egyéniségéről és szellemi egzisztenciá-
járól tudósító esztétikummá. Szövegének kollokviális stílusa nem 
hibája, hanem erénye a munkának; az összefoglaló ismeretterjesztő 
szándék alakította ki e dikciót. 

Gró ismerte Szabó Ervin és Mehring megközelítéseit, sőt Lukács 
Györgyöt is, a német mozgalomban közzétett egyik alapvető tanul-
mányát ő közvetítette a magyar sajtóhoz. Széles világirodalmi mű-
veltségre vallanak eszmefuttatásai, messzemenően érzékeny a polgári 
irodalom nagyszerű teljesítménye iránt. Bálint György mellett az 
elsők között volt, aki az úgynevezett „népi irodalom" baloldalát a 
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szocialista irodalmi áramlaton belül képzelte el. Noha gondosan 
regisztrálta az irodalom szociális hivatásának jellemző jegyeit a meg-
valósult művekben, az igazi művésziesség genezisének „szociológiai 
ekvivalensét" ő sem ismerte el. 

A publikált részletekből kiemelkedik az Ady-fejezet. Kassák élet-
művének elemzése külön könyv a könyvben; jelentőségét — semmi 
kétség — centrális érvényűnek látja Gró a szocialista irodalomban, s 
alkotói fázisai (proletár, munkás, társadalmiasodás, etikai jelleg) is 
sokban alkalmasak az irodalmi áramlat korszakolására. Kassák kö-
vetőiről szólván szerét ejti annak is — noha érthető óvatossággal —, 
hogy az emigrációba szorultakról szóljon, általában kedvetlenül, mi-
vel a manifesztum-költészetet és a különböző elméletek optimizmu-
sát inkább csak művi látszatnak tartotta. „ A szocializmus elmélete és 
gyakorlata holtpontra jut" — állapítja meg rezignáltán ; az értelem 
kuszaságában és egyensúly-állapotának felbomlásában a költészet 
és irodalom riadt kétségbeesését, a sors, a végzet fenyegető megnyi-
latkozását látja és tapintja ki. 

A József Attiláról szóló fejezet arról tanúskodik, hogy Fejtő 
Ferenc mellett egyike volt azoknak az irodalmároknak, akik legmé-
lyebben értették és felfogták, mit is jelent ő „nemcsak a munkásság 
irodalmában, hanem az egész magyar irodalomban". Éppen a sors-
szerűség az a poetikai-szemléleti elem, amelyet miként Kassáknál, 
éppúgy József Attilánál is a műalkotás-vizsgálat középpontjába állít. 
Láthatóan erősen foglalkoztatta a költő Irodalom és szocializmus 
című esztétikai elmélkedése; belőle azonban nem a szigorú osztály-
indíték jelzéseit olvasta ki, hanem inkább a „mű közvetlen egyete-
messége" jegyeit. E feszült dimenziók mögött azt az emberi tragédiát 
sejtette, ami a szocializmus ügyével való azonosulás és az egyéniség 
pusztulás felé sodró fizikai magánya koordinátáiban jelent meg. In-
nen eredezteti a szituációt, miszerint „a másik József Attilában riada-
lom, szorongás, megrendülés, szomorúság és végtelen elkeseredés 
alakjában élt ez az érzés, de csak akkor lépett elő ezekre az érzetekre 
hajlamos lelkivilágából, amikor magabízó ereje megtört . . . lényé-
nek adottságaiban is a valóság peremén állott". Ennek a sajátos 
valóságnak a lebírására a költő — úgymond — a démoni erők felidé-
zésével kívánt beavatkozni, ráolvasássá alakult akarattal, a szóva-
rázzsal. A József Attila-i poétikai világ megfejtésének kulcsszavát 
alkalmazta ezzel Gró Lajos. 

A továbbiakban a korabeli munkásirodalom széles panorámáját 
vázolja fel Gró; a lényeget találó jellemzései bizonyítják esztétikai 
érzékenységét. Az áramlat szociális és nemzeti jövendő küldetését a 
háború tombolásának idején, mindenesetre a fordulat által előre 
sejthetően vizionálta, midőn ezt írta: „Kétségkívül a második világ-
háború után új fejezet kezdődik ebben az irodalomban is. S ennek a 
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fejezetnek a lényege részben attól függ, hogy miképpen alakul általá-
ban a munkásság és a parasztság helyzete, általában a társadalom. 
Miképpen valósulnak meg az 1848-as reformnemzedék által felvetett 
problémák s ezeken túl az időszerű emberi, erkölcsi és szociális kér-
dések, miképpen alakul át az élet." Ebbe a korszakba Gró Lajos már 
nem léphetett át, fiatalon, 1943 decemberében meghalt. 

A fenti vázlatos jelzésekkel csupán érzékeltetnünk lehetett M. 
Pásztor Józsefnek a szocialista magyar irodalmi múlt feltárásához 
nyújtott értékes hozzájárulásának tematikai, elvi jelentőségét. Tel-
jesítménye annál inkább méltánylandó, mivel kutatásait mintegy 
„magántudósként" végzi; helyesen érzékelve az úgynevezett „intéz-
ményes" kutatások programjának megvalósításában mutatkozó 
egyenetlenségeket, az erők koncentrálásának fájdalmas hiányossá-
gait. Csupán utalhatunk arra, hogy hosszú évek óta késik a szocialista 
magyar irodalomszemlélet dokumentumainak négykötetes, tudomá-
nyos apparátussal ellátott nagyszabású, teljességre törekvő létreho-
zása, amely társulván a Tanulmányok a szocialista irodalom történeté-
ből sorozat történeti és elvi kérdéseket tárgyaló, kiterjedt ismeret-
anyagot szolgáltató köteteihez, lehetőséget nyújtana arra, hogy össze-
geződjön a felhalmozódott ismeret. Jelentősen növeli ezt az ismeret-
anyagot már megjelent monografikus feldolgozások egész sora. Mi-
ként M. Pásztor József is jól érzékeli: a szocialista irodalomkritika és 
esztétika megírásának „tudományos feladata a szocialista magyar 
irodalom, illetve irodalomelmélet és -kritika monográfiájának a 
megírásával valósítható meg". 

Kétségtelenül ez a feladat hárul mindazokra — egy erősen fogyat-
kozó kutatói gárdára —, akik felismerték, hogy a szociális gondolat, 
ez újkori „volonté générale", az emberi emancipáció változatos for-
mák közt érvényesülni vágyó elementáris ereje áthatja — mégpedig 
a legszélesebb értelmében — a század progresszív társadalmi moz-
galmait, s az ezeket reflektáló tudati, így irodalmi és művészeti áram-
latokat is. A nemzeti tudat öncsonkításához vezetne, ha ez az elem 
nem épülne be szervesen a magyar kultúra történetébe. Ez az elemen-
táris áram nem szorítható „történeti fejezetekbe", még kevésbé tehető 
zárójelbe, szerepe és lényege szerves része a nemzeti kultúrának. Éppen 
ezért történetének, genezisének megfogalmazása sem elszigetelt sze-
parátumokban, hanem csakis az egyetemes magyar irodalom bonyo-
lult összefüggéseiben képzelhető el. (Múzsák) 

ILLÉS LÁSZLÓ 
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JUHÁSZ GÉZA LEVELESLÁDÁJA 

Juhász Gézával kegyesen bánt az utókor. Élete Debrecen sorsával 
nőtt össze, s emlékét évtizedek óta hűséggel ápolja az alföldi város-
ban élő barátok, tanítványok áldozatos közössége. A családtagok és 
az egykori eszmetársak álhatatos munkálkodása nagymértékben hoz-
zájárult ahhoz, hogy az irodalomszervező tudóshoz írott levelek válo-
gatott gyűjteményével az irodalomtörténész immár kezébe veheti a 
hagyaték összes számottevő dokumentumát, s az életmű szinte vala-
mennyi kortársénál világosabban állhat előtte. Ú g y véljük elég, ha e 
helyütt emlékeztetünk a Juhász Izabella szerkesztésében megjelent 
impozáns méretű Juhász Géza-Emlékkönyvre, az önálló műként is 
kiadott Juhász Géza bibliográfiára, A debreceni Ady Társaság bibliog-
ráfiájára, vagy a terjedelmes kötetben közzétett Csokonai-tanulmá-
nyokra. 

Juhász Géza sokféleképpen szolgálta az irodalmat a változó idő-
ben. A hagyatékában fennmaradt közel félezer levél arról győzi meg 
olvasóját, hogy Juhász Géza életének egyik legtermékenyebb idő-
szaka egybeesett az Ady Társaság működésének fénykorával. A kötet 
jelentékenyebb irodalomtörténeti dokumentumai energikus szervező 
munkásságához kapcsolódnak. A levelesláda számos emléket őrzött 
meg a pezsgő szellemű Ady Társaság jelesebb eseményeiről, a névadó 
költő születésnapja körül tartott évenkénti Ady-ünnepségekről. 
Ismeretes, hogy három számottevő irodalmi egyesület működött 
Debrecenben a két világháború között. A konzervatív szemléletű 
Csokonai Kör az akadémikus hagyományok tiszteletére nevelte a 
város művelt közönségét. A Szépmíves Céh a legszélesebb értelemben 
fogta fel a művészetpártolás feladatát, s a műkedvelők próbálko-
zásainak is teret adott. Juhász Géza annak az Ady Társaságnak volt 
évekig fáradhatatlan szervező munkása, amely ez idő tájt a legszoro-
sabb kapcsolatot tartotta az élő magyar irodalommal. Az irodalom-
történet kutatója az újszerűen hasznosítható, forrásértékű dokumen-
tumokat már korábban is megismerhette, hisz — a kötet szöveggon-
dozójának figyelemfelhívó ajánlásával szemben — napvilágot láttak 
jó néhány levéllel együtt a Juhász Géza-Emlékkönyvben (531—544.) 
és az Alföld 1985-ös évfolyamának januári számában (52—58.). (A 
12., 30., 39., 70., 76., 99., 112., 141., 159., 197., 231., 236., 255., 261., 
291., 353. és a 103., 111., 120. és 249. sorszámú levelekre gondolunk.) 
A könyvet lapozgatva mégis újra jóleső érzéssel vesszük tudomásul, 
hogy az Ady Társaság érvényt tudott szerezni működésének első 
évtizedében a művészi érték feltétlen tiszteletének. 1927 és 1938 
között szinte valamennyi irodalmi irány jelentős képviselője megfor-
dult Debrecenben. A sok kínálkozó példa közül kiemelhetjük azt a 
felolvasóestet, amelyen egymást váltotta Veres Péter és Ignotus Pál. 
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A harmincas évek végén keltezett levelek azonban az Ady Társaság 
működésének súlyos eszmei zavarairól is hírt adnak. Éles támadások 
kereszttűzébe kerültek ekkor a politikai elfogultságok ellen küzdő 
alapító tagok. A feltörekvő fiatalok nagyobb teret követeltek maguk-
nak az egyesületben, és a radikális „magyar gondolat" határozottabb 
képviseletére sarkallták a vezetőket. A hetekig húzódó ádáz viták után 
a társaság 1938. április 12-i viharos közgyűlésén lemondott a régi 
tisztikar, s megtörtént a nagy őrségváltás. A megválasztott új elnök, 
Gulyás Pál marasztalása ellenére — a többi között — Kardos Pál, 
Kardos László, Juhász Géza és Horváth Árpád kilépett a társaság-
ból, s ezzel a látványos szakítással a város irodalmi közéletét irányító 
Juhász Géza munkásságának egyik jelentékeny szakasza is lezárult. 

A kritikatörténész érdeklődésére tarthatnak számot Hankiss János 
levelei. A debreceni egyetem professzora Juhász Gézával közösen 
negyedfélszáz lapos könyvet írt francia nyelven a Panorama des Lit-
tératures Contemporaines című sorozatban huszadik századi irodal-
munkról. A Panoráma 1930-as megjelenése körül valóságos vihar 
kerekedett. Egymást követték a méltatlankodó írások hosszú hóna-
pokon át a magyar folyóiratokban. Mindenekelőtt az borzolta fel a 
kedélyeket, hogy Juhászék a magyar nemzeti lélek megnyilatkozása 
felől ítélték meg az irodalomtörténeti fejlődés jelenségeit. A kötet 
lapjain megelevenednek az áldatlan vita zajától hangos sajtóvilág 
hétköznapjai, s az olvasó úgyszólván karnyújtásnyi közelségből veheti 
szemügyre az irodalmi diplomácia titkos manővereit. Hankiss János 
„harctéri jelentéseiből" kitűnik, hogy a debreceni szerzőpáros figyel-
mét nem kerülte el a kritikai fogadtatás legparányibb részlete sem. 
Minden egyes nyilatkozatuk előtt körültekintően felmérték kitől és 
honnan, melyik fórumról érkezett az elmarasztaló bírálat, higgadtan 
mérlegelték erényeit és hibáit, óvatosan latolgatták milyen visszhangot 
verhet irodalmi berkekben, majd gondos szakszerűséggel kidolgozták 
a védekezés leghatékonyabb módozatát. A Panorama keserű ellen-
hatást váltott ki Juhász Géza szűkebb baráti körében, s csaknem vál-
ságba sodorta az Ady Társaságot. Kardos László és Kardos Pál nem 
azonosult a harsányabb publicisztikák túlfűtött indulataival, a 
könyv alapgondolatát azonban — Babits, József Attila, Bálint 
György és mások mellett — ők is egyértelműen elutasították, bár 
nem minden fenntartás nélkül, ugyanis tartaniuk kellett attól, hogy 
egy támadó élű kritika nyomán szakadék támadhat az Ady Társaság 
mértékadó vezetői között. Egészen közelről ismerték Juhász Gézát, 
ezért a szerzők jóhiszeműségét egy pillanatra sem vonták kétségbe, 
önálló füzetben közzétett bírálatukban mégis fájdalommal kellett 
szóvá tenniük, hogy a debreceni irodalmároktól — többekkel együtt 
— Ignotus, KafTka Margit, Szomory Dezső, Szép Ernő, Heltai Jenő, 
Molnár Ferenc és Bródy Sándor nem kapott méltó megbecsülést. Az 
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Ady Társaságban mégsem tört ki nyílt háborúság. A személyes indí-
tékok mellett feltehetően a város adta meglehetősen szűk kulturális 
lehetőségek higgadt mérlegelése intette megadó türelemre a vita 
résztvevőit, s közös vállalkozásuk folytatásának az igénye is a meg-
békélés felé hajlította az érintetteket. A Panorama körüli harc viha-
ros érzelemhullámai kis idő múltán lecsendesedtek, s két esztendő 
sem telik el, amikor Juhász Géza és Kardos László már együtt indítja 
útjára az Új írók könyvsorozatát. 

A levelesláda felsőbb rekesze gondosan megőrizte annak az Ady 
Társaság kiadásában 1933-ban és 1934-ben megjelent tizennégy da-
rabból álló sorozatnak a dokumentumait, amelyben Kodolányi: 
Sötétség, Szabó Pál : Őszi szántás, Kassák Lajos : Menekülök, Illyés 
Gyula: Ifjúság, Török Sophie: Boldog Asszonyok, Németh László: 
Ortega és Pirandello, Sárközi György: Szilveszter, Szabó Lőrinc: 
Válogatott versek című műve látott napvilágot, hogy csak a jelentő-
sebbekre utaljunk. A kortárs magyar irodalom népszerűsítését fela-
datul választó Új írók történetét felidéző levelek abból az alkalomból 
íródtak, hogy Juhász Géza előzetesen tájékoztatta a közreműködésre 
felkért szerzőket a vállalkozásról, szót ejtettek a kötetek példányszá-
máról, véleményt cseréltek a közlésre felkínált anyagokról, és nem 
utolsósorban a meglehetősen szerény, százpéldányos honoráriumról. 
A megkeresett írók örömmel fogadták a meghívást, mindnyájan 
szerencsés gondolatnak tartották az újabb irodalom együttes bemu-
tatását. Egyedül Illyés állt nehezen kötélnek. Komoly aggályai merül-
tek fel a debreceni kiadás nem túlságosan vonzó feltételei miatt, és 
Kassákkal sem vállalt szívesen közösséget. A Nyugatban már meg-
jelent Ifjúságot ígérte oda Juhász Gézának, de időközben kedvezőbb 
ajánlatot kapott Knertől, ezért módosította javaslatát, a gyomai 
próbálkozás azonban balul ütött ki, így került a kézirat Debrecenbe. 

Évtizedekig tartós vonzalom fűzte Juhász Gézát a népi írók moz-
galmához. Irodalomtörténeti jelentőségű eseménynek adott otthont 
1931. november 29-én Juhász Géza ügyvezető elnök közreműködé-
sével az Ady Társaság. A Déri Múzeum fényes előadótermében egy-
más után lépett az emelvényre Erdélyi József, Illyés Gyula, Kodolá-
nyi János, Szabó Lőrinc, Németh László, s az új írónemzedék, Né-
meth László vallomása szerint, itt ébredt tudatára, hogy közös hiva-
tása van. Az esten Juhász Géza méltatta a megjelent írók munkássá-
gát. Az Ady Társaság szélesre tárta kapuit a népi írók előtt a harmin-
cas években. A Válasz első száma is debreceni impresszummal jelent 
meg, Gulyás Pál, Németh László és Fülep Lajos szerkesztésében. 
Juhász Géza két cikket is írt az induló folyóiratba, de a Válasz hama-
rosan fővárosi lap lett, 1935 nyarától már Sárközi György jegyezte. 
Szabó Pál, Féja Géza és Kovács Imre Juhász Gézát is meghívta az 
1939-ben átszervezett Kelet Népe szerkesztőbizottságába. A kortársak 
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tanúságtevő emlékezetét igazolják a népi írók Juhász Gézához inté-
zett levelei: egyetértést kereső szellemével, kompromisszumra hajló 
egyéniségével egyensúlyozó szerepet töltött be a Debrecenben élő, 
és a városhoz szorosabban kötődő Iiterátorok tarka együttesében. 

A fontosabb irodalomtörténeti adalékkal szolgáló, meglehetősen 
szerény mennyiségű dokumentumon túl, egyik-másik levél valóságos 
felüdülést jelent a hivatalos felkérések, meghívók, előfizetési felhívá-
sok, szokványos üdvözletek, futó benyomásokat rögzítő beszámolók, 
apró-cseprő ügyekhez kapcsolódó értesítők, egynapi halhatatlansá-
gokról szóló tudósítások egyhangúságában. A közép-európai térség-
ben nyugtalanító fényekkel játszó fekete humor ritka gyöngyszemére 
bukkanhatunk a l l . levélben. Szabó Lőrinc 1919 márciusa közepén 
finom tapintattal közli barátjával a szomorú hírt: január 28-án meg-
halt Ady Endre, majd ironikus eszmetársítással groteszken derült 
szint vet a vesztett háborútól súlytott nemzetállam tragikus összeom-
lására: „most aztán nagy az Ady-kultusz az egész országban. (No, 
nem olyan nagy, ti. az utóbbi.)" Másutt a huszonegy éves ifj. Gaál 
Mózes lázas izgalommal számol be költőtársának az önkéntelen vers-
írásban tett felfedezéséről, elragadtatott hangon szól az eszméletlen-
ből felszüremlő mondatok klasszikus egyszerűségéről, végül megejtő 
szerénységgel zárja sorait: „nagyon rossz világot vetnek ezek a kísér-
letek a Nyugat lírájára". Sirató Károly párizsi anzixai derűs színfol-
tokkal élénkítik a harmincas évek komor palettáját. A szürrealista 
líra elszánt híve, a gogolizmus, „a magyar avantgárdé vizuális köl-
tészet", úgyszólván egyedüli képviselője 1933-ban arról értesíti hitelt 
érdemlő komolysággal Juhász Gézát, hogy megállapodásuk szerint 
Marinetti (!) „egész biztosan lemegy Debrecenbe, feltétlen szándéka 
van, csak az időt nem tudja még mikor". Elsőként némi csodálkozás-
sal vesszük tudomásul, hogy más évfolyamokhoz képest szembeöt-
lően kevés, mindössze négy 1956-os keltezésű levél szerepel a kötet-
ben, közülük is az egyik hivatalos meghívó, amely Darvas József 
népművelési miniszter aláírásával a tiszántúli megyei tanácsok műve-
lődési osztályaival karöltve rendezett eszmecserére invitálja Juhász 
Gézát, a Füst Milántól való másik három azonban bőséges kárpót-
lást nyújt a kordokumentumok hiányáért, s a tiszta derű önfeledt 
pillanataival ajándékozza meg a már-már kedvét vesztő olvasót. 
Füst Milán 1956. január l-jén kelt levelében tapintatosan emlékezteti 
Juhász Gézát, hogy unokahúga, Lakatos Löwy Erzsébet 120 forintos 
tartozásának a határideje karácsonykor lejárt, s szelíd határozottság-
gal felszólítja a címzettet, hogy szíveskedjék azt mielőbb kiegyenlí-
teni, de ne — a Lakatos Löwy Erzsébettel való eredeti megállapodás 
szerinti — „orosz boltban" vásárolt citromokkal, hanem készpénz-
ben, ugyanis az egyetemi szünetet Visegrádon szeretné eltölteni, tehát 
a Juhász Géza által Pestre hozandó „citromok dolga inaktuális". 
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A címzett első megdöbbenéséből felocsúdva minden bizonnyal zava-
rodottan mentegetőzött nemlétező unokahúga csínytevése miatt. A 
nevével visszaélő kedves csirkefogó csalását leleplező soraira lako-
nikus választ kapott Füst Milántól: „becsaptak, hát becsaptak. Fel-
jelentést nem teszek, úgy tekintem a dolgot, hogy egy megszorult 
emberi lényt kisegítettem százhúsz forinttal". Néhány hónappal ké-
sőbb azonban Füst ihletett vallomásban számol be arról, hogy legú-
jabb kisregényében hősnővé magasztosította Erzsikét, s hálálkodva 
emlékezik meg „a szép lesütött szemű, fekete . . . svihákról", amiért 
„ilyen jó kis munkához" juttatta. 

A kötet összeállítói, Juhász Géza megboldogult özvegye és Lévay 
Botond mindössze néhány levelet találtak érdemesnek arra, hogy 
méltóképpen reprezentálják azokat a történelmi sorsfordulókat, 
amelyek a közélettel összeforrt irodalmár életútját kijelölték. A há-
borút követő évek jelentős pályamódosulásáról mégis beszédesen 
vallanak a könyv utolsó harmadából hiányzó nevek. Az újabb író-
generáció képviselői, jelen válogatás alapján úgy tűnik, nem építettek 
ki személyes kapcsolatot Juhász Gézával, s ezzel egyidejűleg lényegé-
ben megszakad a levélváltás Kodolányival, Szabó Lőrinccel, Illyés 
Gyulával, Szabó Pállal, Németh Lászlóval és Áprily Lajossal. 1945 
után az Ady Társaság csendben elhalt, a debreceni egyetemre kine-
vezett professzor java erejét pedig a tudományos feladatok kötötték 
le. Közel húsz éven át, 1968-ban bekövetkezett haláláig dolgozott 
türelmes gonddal a Csokonai-életmű kritikai kiadásának előkészíté-
sén, s a filológia feladványai mellett egy korszerű pályakép megrajzo-
lására is kísérletet tett. Merész hipotézisek sorával késztette tűnődésre 
a szakterület képviselőit, de szűkebb pátriájában — a hagyatékból 
most közzétett levelek tanúsága szerint — ennél jóval szélesebb kör-
ben is éreztette hatását tudományos munkásságának szellemi kisu-
gárzása, különösen a Csokonai-sír nevezetes feltárásának idején. 

A Kardos László előszavával és a Juhász Izabella készítette élet-
rajzzal megjelent Juhász Géza levelesládája című kötet mindenképpen 
nyereség a helytörténet kutatói számára, de hasznos olvasmányként 
ajánlhatjuk mindazon szakemberek figyelmébe, akik érdeklődnek 
Debrecen XX. századi kultúrája iránt. A jegyzeteket író Lévay 
Botond értékes filológiai kutatásai árnyalatosabbá teszik azt a képet, 
amelyet az eddigi tanulmányok rajzoltak Juhász Gézáról, de min-
denekelőtt sok érdekes irodalmi ismeretet tárnak fel Debrecen irodal-
mi múltjáról, s arra is rávilágítanak, mennyi megoldatlan feladat 
vár még a város kultúrtörténetét elemző monográfia írójára. (Szép-
irodalmi) 

DOBOS ISTVÁN 
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SZERDAHELYI ISTVÁN: 
LUKÁCS GYÖRGY 

Recenziónk fölé címül legszívesebben ezt írnánk: „Portré retus 
nélkül". Ez a portré olyan valakiről készült, aki nem született zseni-
nek. „Kapkodva, tévedve, önellentmondásokba keveredve, verejté-
kezve és beleöregedve vált azzá. Mint a legtöbb zseni." E zseni élet-
útjának, szellemi fejlődésének és teljesítményének eredt nyomába 
Szerdahelyi István a Lukács Györgyről írott monográfiájában azzal a 
nem titkolt szándékkal, hogy áttekintve az életpályát és a majd hét 
évtized alatt született főbb müveket, számos kérdésben vitába száll-
jon Lukács interpretátoraival. Tette ezt abban a meggyőződésben, 
hogy a velük folytatott polémia Lukácsnak sem lett volna ellenére, 
mert hiszen ő tudatában volt annak, hogy a „legkiemelkedőbb tudó-
sok elgondolásai is átmeneti jellegűek, megfogalmazásuk közben már 
eleve számítanak arra, hogy forradalmi vagy részleges változásokon 
fognak átmenni". 

Szerdahelyi időrendben végigmegy a lukácsi életpálya minden em-
lítésre méltó állomásán, szemügyre veszi a mindenkori miliőnek, a 
pályatársaknak, a barátoknak, a szövetségeseknek és a szerelmi 
partnereknek a személyiség alakulására gyakorolt befolyását, vala-
mint a sorra rendre felbukkanó eszméknek, szellemi és társadalmi 
mozgalmaknak a gondolkodásra, az alkotói attitűdre, az életveze-
tésre, a jellem alakulására gyakorolt hatását. 

Az olvasó árnyalt képet kap — ha a kép bizonyos tónusai vitat-
hatók is — a XX. század egyik legellentmondásossabb magyar gon-
dolkodójáról. A monográfus — ahogyan az előszóbani ígérte — be-
tekintést ad az alkotóvá válás folyamatába, az alkotó személyiségének 
intim világába. Felfedi titkait, felmutatjaerényeitésgyengéit, kimagasló 
teljesítményeit és vaskos tévedéseit. Nem vonja meg az elismerést 
Lukácstól, ott ahol — szerinte — erre rászolgált, de nem hallgatja el, 
hogy az életműben jócskán vannak kevésbé értékes gondolatok és 
súlyos melléfogások is. Ha kell, legendákat oszlat el, illúziókat rom-
bol, melléfogásokat és félrehallásokat, netán félreértéseket tisztáz. 

A monográfus tisztában van azzal, hogy ezzel népszerűtlen felada-
tot vállal magára. Ugyanis Lukácsról még életében kialakult egy kép, 
egy többé-kevésbé befejezett portré, ami nem nélkülözte a retust. 
Vajon egy retusált portré adhat-e hű képet az igazi Lukácsról ? Vajon 
nincs-e itt az ideje — kérdi a monográfus —, hogy a téves beidegző-
déseket, a sztereotip véleményeket és ítéleteket félretoljuk és megpró-
báljunk egy megközelítőleg igaz képet kialakítani róla? 

„Zsenik már pedig vannak, hogyan lehetségesek" — kérdezhet-
nénk az ismert kérdést parafrazálva. Hogyan születik a zseni? Hogyan 
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lett zseni az a bizonyos valaki, akit Lukács Györgynek hívnak? 
Roppant egyszerű a válasz. A zseni élete jelentős részében még nem 
zseni, csak készül azzá lenni, s ha tehetség, ambíció, szorgalom, 
megszállottság és persze megfelelő körülmények „összejönnek", sem-
mi sem tarthatja vissza az adott gondolkodót, hogy végül is zseniként 
fejezze be az életét, így vonuljon be a nemzeti pantheonba. 

A legendák, ha cáfolatlanok maradnak, ahogy az nálunk szokás 
— figyelmeztet Szerdahelyi — beépülnek a köztudatba, s ha így 
rögzültek, bizonyításra nem szoruló alapigazságként kezdenek funk-
cionálni. Lukáccsal kapcsolatban például ilyenek keringtek: Lukács 
mint „ifjú lázadó" — értsd: gyermekkori „komiszkodásait" a legen-
dagyártók felnagyítják, lázadássá stilizálják. Vagy egy másik: A 
fiatal Lukács „szép, abszolút, lineáris diadalmenetben járja végig a 
maga útját". A tények pedig makacs dolgok. Ezekből az derül ki, 
hogy Lukács kegyetlen belső vívódásokon, kemény próbára tevő esz-
mei válságokon, végtelenségig kihegyezett gondolatkísérleteken ke-
resztül menve kínlódja ki a maga elé kitűzött célt. Ez a „kapkodó 
fiatalember" tragikus küzdelmet folytat a gyakran egymásnak ellent-
mondó megoldásokat kínáló nézetekkel, hatásokkal. 

Erősen tartja magát az a legenda is, hogy a fiatal Lukács korán 
„befutott". Hogy például A regény elmélete meghozta a korai sikert és 
elismerést. Ez nem más — hívja fel a figyelmünket Szerdahelyi — mint 
a késői marxista Lukács sikerének politikai-ideológiai visszavetítése 
a szóban forgó műre, illetve művekre. Mert Lukács — mondja ki a 
monográfus a kemény szavakat — „tudálékosan zavaros fiatalember-
nek mutatkozott, aki netán még annyi rendszeres gondolkodásra 
sem képes, amennyi egy kezdő heidelbergi magántanártól elvár-
ható". 

Eszerint legenda a „baloldali etikai beállítottság" is. A ki kinek a 
követője, illetve elődje, a ki hatott kire jelszavával folytatott utalások 
nem vezetnek sehová, legfeljebb félre, mert azt a látszatott keltik, 
hogy X. Y. „nagy", mert Y. Z. szellemi elődje vagy követője volt. 
Goldmann például attól nem lesz jelentősebb gondolkodó, hogy a 
fiatal Lukácsot a maga szellemi elődjének tekinti, és Lukács presztízse 
attól nem lesz nagyobb, ha deklarálják Heideggerre gyakorolt hatá-
sát. Mint ahogy önmagában az sem növeli Lukács jelentőségét, ha 
Gadamer előfutáraként jelöljük ki a helyét. 

Szerdahelyi nagy hangsúlyt helyez arra, hogy kimutassa Lukács 
életének és oeuvre-jének ellentmondásos motívumát. Az egyik hónap-
ban kantiánus, a másikban hegelianus — jegyzi meg Szerdahelyi. 
Behatóan figyeli önmagát, de képtelen megismerni önnön természetét, 
jellemét. A pálmát A megjegyzések az irodalomtörténet elméletéhez 
című írás viszi el, amely egy „minden tételében egymást cáfoló téte-
lekre épített művészetelméletet"-et reprezentál. 
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A monográfus Bauer Hilda „objektív" (?) szemüvegén keresztül 
láttatja velünk ennek az ellentmondásos fiatalembernek a karakterét, 
íme a jellemvonások közel sem teljes leltára: hideg, célratörő, köny-
nyen sebezhető. Kissé hiú és bosszúálló. írásaival nemegyszer szúrt és 
vágott, élesen gúnyoros volt másokkal szemben. Szereti ha mások, 
nagy jellemek, önzetlen hősnek tekintik, miközben tele van gátlások-
kal. Viselkedése nemegyszer túlzó és ellentmondásos, de ezt is meg-
engedhette magának — így Szerdahelyi —, mert apjának hírneve (ez 
persze legfeljebb a fiatal Lukácsra áll) ellensúlyozta személyiségének 
árnyoldalait. 

Szerdahelyi fontos állomásnak tartja Lukács gondolkodói fejlődé-
sében a drámatörténeti és művészetfilozófiai munkákat. A huszonéves 
fiatalember nem mindennapi felkészültségéről tanúskodik az előbbi, 
ezt nyugodtan tekinthetjük Lukács egyik csúcsteljesítményének. A 
kora munkák közül — befejezetlenségük ellenére — jelentős kísérle-
teknek tartja A heidelbergi művészetfilozófiái, ami a tervezett habilitá-
cióra készült és a Dosztojevszkij-tanulmány első részét: A regény 
elméletéi. Ennek főereje a monográfus szerint, hogy „érthető nyelven 
írodott". 

Simmel hatásáról tanúskodik a Művészetszociológia című vázlat, 
amely Lukács „marxizmus előtti periódusának legjobb alkotása". Itt 
már kitüntetett jelentőséget tulajdonít Lukács a világnézetnek. Ez 
határozza meg „mi és mennyiben lesz és lehet művészi élmény". A 
befogadás szempontjából nézve is fontos szerepet játszik a világné-
zet, ez teremt kontaktust a művész és a közönség között, ez a hatás 
előfeltétele. Ezeknek a gondolatoknak az értékéből mit sem von le 
az a tény, hogy Lukács a forma és a tartalom dialektikáját itt még 
nem tudja megoldani. 

A monográfus hosszú oldalakat szentel a lukácsi realizmuselmé-
letnek, ezt tartja a teoretikus életműve legfontosabb koncepciójának. 
(Ismeretes, hogy Szerdahelyit évek óta foglalkoztatja ez a koncepció, 
korábban is több tanulmányt szentelt ennek.) 

E helyütt nincs módunk arra, hogy részleteiben is nyomon köves-
sük a monográfus fejtegetéseit. Csupán utalhatunk arra, mit tart 
érdemesnek kiemelni. A realizmuskoncepció fejlődéstörténetében 
fontos figyelembe venni a berlini éveket (30-as évek eleje), amikor 
Lukács megfogalmazza a tipikusság és az intenzív totalitás kritériu-
mait és lényegében helyesen körvonalazza a két kategória tartalmát. 
Később ehhez hozzáveszi a pártosság kategóriáját is. 

Lukács egymást követő munkáiban jól nyomon követhető a „rea-
lizmus mint stílus" és a „realizmus mint módszer" kettős jelentésének 
váltakozó használata. A két jelentés közötti távolság ingadozó, időn-
ként még a szélsőséges megfogalmazásokat sem nélkülözik. Amit 
Szerdahelyi fontosnak tart kiemelni, az a következő: Lukácsnak sem-
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miféle „nagy realizmus"—koncepciója nem volt. A realizmus szót 
1948-ig kettős jelentéssel használja, egyfelől mint a „nagy művészet" 
megjelölését, másfelől pedig mint stílustipológiai terminust. A „nagy 
realizmus" ehhez képest semmi egyebet nem jelent, mint — érték-
fogalomként „realista stílusú nagy művészetet". 

Szerdahelyi itt jóval nagyobb részletességgel, mint korábbi írásai-
ban megerősíti, az úgynevezett „nagy-realizmus" koncepció minden 
negatívumával, hiányával együtt is fontos lépést jelent a marxista 
művészetelmélet fejlődésében, mivel ez „a klasszikus kulturális hagyo-
mány védelmét és egy viszonylagosan magasabb színvonal igényét 
jelentette a szektás hagyománypusztítás és a kincstári sematizmus 
erőivel szemben, s ilyen alternatívában nézve történelmi érdemei nem 
csekélyek". Ehhez még hozzátehetjük, Lukács a nagy-realizmussal 
foglalkozó tanulmányaiban dolgozta ki az olyan alapvető kategóriák-
nak az elméletét, mint a művészi visszatükrözés a tipikusság, az inten-
zív totalitás, a pártosság. Nem szabad elfelejteni, hogy a művészi 
visszatükrözés marxista elmélete — mégha súlyos ellentmondások 
terhelik is — mindmáig arra az alapra épül, amit Lukács fektetett le. 

N e m hallgatható el, hogy Lukács időnként nemcsak ingadozott a 
különböző realizmus-koncepciók értelmezései között, de nem csekély 
zavart okozott mind hívei, mind pedig ellenfelei körében azzal, is 
hogy nemegyszer vissza-vissza vonta korábbi álláspontját. így pél-
dául A realizmus problémái című munkájában (1848), aminek elősza-
vában expressis verbis kijelentette: a realizmus nem stílus, ilyen stílus 
nincs, a realizmus módszer, éspedig a művészi visszatükrözés alap-
vető módszere. 

Szólnunk kellene még a lukácsi életműben botránykőként aposzt-
rofált munkáról, Az ész trónfosztásáról, a monográfus által adott 
bírálatáról, s még inkább Az esztétikum sajátosságának új, sokat ígérő 
központi kategóriáiról: a világszerüségről, a saját világról, illetve az 
antropocentrizmusról, a nembeliségről, az egynemű közegről, és ter-
mészetesen a késői vállalkozásról, az ontológiaról, de sajnos, a lehető-
ségeink kimerültek. 

Befejezésül már csak néhány megjegyzésre futja. Szóvá kell tenni, 
hogy esetenként a monográfus is „költ" legendákat. Például amikor 
„életre szóló barátságról" ír Benedek Marcell-lel kapcsolatban. 
Lukács — legalábbis szerintünk — életre szóló barátságot senkivel 
nem kötött (talán Popper Leó lehetett volna életre szóló barát, ha 
fiatalon meg nem hal). Benedek Marcellnek éppenhogy igen korán 
felmondta a barátságot, amint ugyanis kiderült, hogy az nem hajlandó 
osztani Lukács politikai nézeteit. 

De megemlíthetünk egy nyilvánvaló félreértést is. Véleményünk 
szerint (s ezt a tények is alátámasztják) — a Thália Társaság mint 
vállalkozás tényleges vezetője nem Hevesi volt (akit természetesen 
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mint egyetlen igazi színházi szakember senki más nem pótolt), hanem 
Bánóczi, aki eredetileg jogásznak készült, de „a színpadnak remény-
telen szerelmese lett", s rendezői ambícióit és elhivatottságát legin-
kább a Thália Társaságban élhette ki. Az meg enyhén szólva túlzás, 
hogy „fontosabb figurája volt a Tháliának Lukács Mici (tudniillik 
fivérénél és más Thália-tagoknál), csak azért mert „végigzsarolta a 
várost" a Thália előadásokra szóló jegyekkel. A recenzens véleménye 
szerint Lukács valóban tartós távolléte ellenére is nagyobb befolyás-
sal volt a Thália műsorpolitikájára, a darabok kiválasztására, a szí-
nészkiválasztásra, mint ezt Szerdahelyi feltételezi. (Lásd a nemrég 
megjelent Thália-kötetben közölt Lukácshoz írt Bánóczi, Benedek, 
Hevesi levelek jórészét.) 

Mindez természetesen semmit se von le a monográfus munkájának 
értékéből. Az átlagolvasó, de még a kutató is abban a tudatban veheti 
kézbe a most megjelent Lukács-monográfiát, hogy alapos, forrás-
munkaként is jól használható könyvet tart a kezében. Olyan alap-
művet kapott a Lukács-irodalom ezzel a kötettel, ami mostantól 
fogva nem nélkülözhető és nem kerülhető meg, mert benne sziszte-
matikusan vannak feldolgozva mindazok a tények, elvek, állítások 
és megállapítások, amelyek hozzájárulnak ennek az ellentmondások-
tól nem mentes életműnek a behatóbb megismeréséhez. Az itt leírta-
kon el kell gondolkodni, érdemes őket idézni, és természetesen vitatni. 
Nem válik viszont a Neotyp Nyomdaipari Kisszövetkezet (felelős 
vezető: Kurucz Gábor) dicséretére, hogy mire az olvasó a könyv 
végére ér, a lapok teljesen önállósítják magukat és szertehullanak. 
Hogy mi tartja össze ezt az életművet azt „könnyen" meg lehet vála-
szolni. De hogy minek kellene összetartani a lapokat, azt csak egy 
közhelyszerű kijelentéssel lehet kifejezni: tisztességes nyomdai 
(könyvkötészeti) munkára lett volna szükség. Ez a legkevesebb, amtt 
a nagyformátumú gondolkodó és a becsületes munkát végző monog-
ráfus megérdemelt volna. (Akadémiai) 

GÁBOR ÉVA 

SZIGETI LAJOS SÁNDOR: A JÓZSEF ATTILA-I 
TELJESSÉGIGÉNY 

MOTÍVUMÉRTELMEZÉSEK 

Optikai csalódás áldozata lehet az, aki pusztán mennyiségében maga 
elé idézi az eddigi József Attila-irodalmat és azt tekintélyesnek véli. 
Igaz, már akár a Reguly Ernő-féle bibliográfia is kelthet ilyen érzetet. 
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Mégis, tudjuk, ez csupán a látszat. Az utóbbi időben kezdett valójá-
ban növekedni az értékes, elmélyült munkák száma ezen a speciális 
szakirodalmon belül. Mindez nem könnyíti, hanem inkább súlyos-
bítja annak felelősségét, aki ma József Attilát választja tudományos 
igényű értekezés témájául. 

Szigeti Lajos Sándor disszertációja akkor is fokozott érdeklődést 
ébresztene, ha nem József Attilát állítaná középpontba. Vizsgálódá-
sának iránya, alkalmazott módszerei miatt. Ma, amikor a közelmúlt 
műközpontúságot hangsúlyozó irányzatai után (explication de texte, 
orosz formalizmus újrafelfedezése, New Criticism, lengyel integrális 
iskola stb.), mintegy ellenhatásként az irodalom társadalmi, szocioló-
giai vonatkozásai kerülnek előtérbe; a művek fogadtatása, az olvasó, 
az olvasás kérdései (irodalomszociológia, recepcióesztétika); amikor 
egyfelől a nyelvelméleti, nyelvfilozófiai kutatások — kitüntetett he-
lyen a beszédaktuselmélet — témaköreiben születik meg nagyszámú, 
irodalomelméletet hatékonyan befolyásoló közlemény, másfelől a 
hermeneutika, a megértéselmélet s a pszichológiai, mélypszichológiai 
elemzések hódítanak tért — mindezek között milyen helyet foglal el 
az itt választott tárgy és módszer? Szigeti Lajos munkája azt juttatja 
eszünkbe, hogy a sokfelé ágazó, egyre több társtudományhoz folya-
modó irodalomkutatás néhány szempontból bizonyos közös jegyeket 
mutat. Elsősorban a tekintetben, hogy nem csökkent az egyes művek, 
életművek interpretációjának gyakorisága és jelentősége. Másrészt, 
igen különböző műelemzéseknél egyaránt tapasztalható egy olyan 
törekvés, amelyet a közismert Wellek— Warren kézikönyv kifejezé-
seivel élve „külsőleges" és „belsőleges" megközelítés egyesítésének 
nevezhetünk. Leegyszerűsítve, s a tendenciára figyelve: a történeti 
jelleg válik hangsúlyossá, akár a szovjet kultúrakutatásra, akár a 
francia genetikus-, szociokritikára gondolunk. Egyidejűleg — ha a 
nézőpontok két végletére figyelünk: — az egyes művek „mikroszko-
pikus" kis egységeinek vizsgálatára, illetve a kultúra egyetemes tör-
ténete vonulatainak madártávlatára, mindkét póluson találkozunk a 
jelentés viszonylagosságának homloktérbe kerülésével, felfejtésének 
sokrétegűségével, s ezen belül a mindenkori társadalmi konvenciók, 
intézmények előfeltevéseinek, beleértéseinek fokozott számbavételé-
vel. A megoldások keresése során pedig fontos szerepet kap a rend-
szerszerű összefüggések felfedése, kódolása. Sokszor kombináció for-
májában láthatjuk az előző iskolák szemléletének, eszközeinek alkal-
mazását: a struktúra, szemantika, tipológia, szemiotika szempont-
jainak érvényesítését. így kapcsolódhat össze irodalomszemantika és 
mítoszkutatás, úgyis, mint két különbözőfajta „metaszintű szöveg 
»grammatikájának« feltárása" (Nyírő Lajos kifejezésével). 

Úgy vélem, hogy ezen a ponton társítható Szigeti Lajos vállalkozása 
a — szükségképpen igen hevenyészetten vázolt — korunkbéli iro-
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dalomkutatásokhoz. A költői motívumokat, illetve egy motívum-
rendszer szövevényeinek szálait követve, élet és mű, világszemlélet 
és költészet, személyesség és társadalmiság konkordanciáit keresi; a 
líra, az egyes versek legkisebb, legspecifikusabb elemeinek, mikrosz-
kopikus jelentéssíkjainak és az egész költészet gondolati-eszmei-pszi-
chikai horizontjainak metszéspontjait, rendszerszerű összefüggéseit. 
Már e körvonalakból is arra következtethetünk, hogy önálló elkép-
zelések vezérlik, bátor kezdeményezőként lép fel. Mit jelent mindez a 
gyakorlatban? 

A hagyományosnak nevezhető irodalomtörténet nyelvén a feltett 
kérdést így is megfogalmazhatjuk: miként lehet az egyes művek, az 
egész életmű, a személyes életút, s a korabeli történelmi társadalmi 
feltételek között kialakított világszemlélet, magatartás bonyolult 
kapcsolatrendszereit, e kapcsolódások természetes, önelvű hálózatát 
— mint élő szervezetben a vérerekét — kitapintani, követhetővé 
tenni? Szigeti Lajos József Attila esetében a „motívum" és a „teljes-
ségigény" fogalmait választja vezérfonálul. Figyelemre méltó, hogy 
a hazai kutatásban, a közelmúltban, egymástól függetlenül, több, 
hasonló motívum-vizsgálat is napvilágot látott, s éppen József Attila 
költészete alapján. Tamás Attila, Szuromi Lajos közvetve foglalkoz-
nak e kérdéssel; Szőke György több publikációjának, saját munkám-
nak középpontjában áll az „apa", „anya", illetve a „csillag" kép azaz 
motívum. Úgy vélem, hogy egymást erősítik ezek az elemzések, a 
következtetések lényegében azonosak. Ezt igazolja Bécsy Ágnes 
„gyermek"-motívumra vonatkozó cikke is. A szerző e felsorolt írá-
sokat, éppúgy, mint a József Attila-szakirodalom alapvető köteteit, 
de még a kisebb, eldugottabb helyeken megjelenő tanulmányokat, 
észrevételeket is igen alaposan számba veszi, eredményeiket pontos 
hivatkozásokkal, szervesen beépíti értekezésébe. Éppúgy támaszko-
dik az életrajz és líra újonnan feltárt tényeire (Szabolcsi Miklós, 
Gyertyán Ervin, Tasi József stb.), mint a filológiai-textológiai részle-
tek kiigazításaira (Stoll Béla, Péter László); a József Attila kortársak 
gondos újraolvasására (Németh Andor, Fejtő Ferenc stb.), az eszme-
történeti, filozófiai, világképet illető elemzésekre (Németh G. Béla, 
Tverdota György, Bókay Antal) és a lélektani, poétikai, verstani ter-
mészetűekre (Hankiss Elemér, Kecskés András). De valamennyiüktől 
eltérő módon, új, eredeti irányba viszi tovább a gondolatmenetet. 
A megismert vélemények, analízisek sokféleségét egy egységes szem-
lélet kifejtéséhez használja fel : az életmű, a költészet újfajta megvilá-
gításához. 

Bevezetésében körvonalazza, hogy ő miként fogja fel a kiválasz-
tott, két alapfogalmat (motívum, teljességigény). A motívumnál hang-
súlyozza, hogy éppen a terminus széles körű elterjedtsége, a tudomá-
nyok és művészetek több ágán belül való alkalmazása vonzza (épí-
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tészet, pszichológia, pedagógia, táncművészet stb. motívum-fogal-
mai). Igen tágan és körültekintően vonja meg a motívum értelmezé-
seinek határait. Nagyvonalú áttekintést nyújt — e kiemelt szempont-
ból — Wolfgang Kayser, Leo Spitzer gondolataitól az orosz forma-
listákig; M. M. Bahtyintól, Roman Ingardentól a finn folkloristákig. 
Külön figyelmet fordít az utóbbira, a néprajz motívum-fogalmára, s 
itt a Veszelovszkij körüli vitákra. Okkal kapcsolja össze a fogalom 
történetét az irodalomelméleti gondolkodásnak azokkal az ágazatai-
val, amelyek a szó művészetének tekintik az irodalmat (Oskar Walzel, 
R. Ingarden, W. Kayser, Zsirmunszkij). Egyéni állásfoglalása az, 
hogy a szemle során hangsúlyozza: a motívumok szociálpszichológiai 
összessége az elsődleges, eredetük szociális történeti jellege; majd az 
egyes életműveken, műveken belül betöltött funkciójukban az a fontos, 
hogy miközben eltérő funkciókat hordoznak, egységes rendszert al-
kotnak (Friedenberg, Poszpelov, Dolezel, Tinyanov). Az egyes ku-
tatók nézetei közül előtérbe emeli Oskar Walzel felfogását, s ben-
ne a wölfflini stílustipológia és dilthey-i világnézet fogalmainak 
egyesítését látja. A motívumok műstruktúráló szerepét húzza alá, 
miközben kitekint a fogalom zenei felfogására, s két olyan szerző, 
illetve szerzőpár gondolatmenetére, akikről nálunk az előzőeknél jóval 
ritkábban hallhattunk (Robert Petsch : Motif, Formel und Stoff, 1940. 
Berlin; Hornt-Ingrid Daemmrich: Wiederholte Spiegelungen. Themen 
und Motive in der Literatur. Berlin— München, 1978). Néhol támad 
csak fenntartásunk. Nem elég világos a megfogalmazása akkor, ami-
kor a motívum fogalmáról gondolkodva úgy találja, hogy „A fogalom 
szemantikai megközelítése nem enged meg egyenlő elbánást a témá-
val, ugyanis a motívum a témának legfeljebb bizonyos jegyeit hor-
dozza magában, amely jegyek ugyanakkor a téma fejlődését eredmé-
nyezik, s ezeket az adott jellemzőket hangsúlyozza, illetve emeli min-
denek fölé maga a motívum." (29.) Itt a „témával való elbánás", 
illetve az adott jellemzők „mindenek fölé emelése" megjelölések 
homályosak, pontatlanok. Hozzá kell tennünk, hogy ez a részlet, ez 
a megfogalmazásmód nem jellemző az értekezésre. Itt, a motívum 
kifejezéstartalmának tisztázása során egészében impozáns körképet 
ad, amely nem terjed ki minden egyes, a motívummal foglalkozó 
műre, szerzőre; mégis, lényeget láttató, átfogó képet mutat. Igen 
fontosnak és helyesnek vélem azt, hogy a meghatározások felsora-
koztatása közben megvilágítja a szó és motívum, a költői szó, kulcs-
szó és motívum különbségeit; a szemantikai, pszichológiai háttér, a 
motívumok eltérő fajtáinak osztályozásait (Leitmotiv, Kernmotiv, 
Rahmenmotiv, Füllmotiv stb.). Végül is összegyűjti a fogalom főbb 
alkalmazásait, kategorizálásait, s világos rendszerezésük során egyér-
telműen kiválasztja, középpontba helyezi saját nézőpontját. A tárgyi, 
morfológiai-formális, illetve a pszichológiai értelmezéssel szemben az 
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esztétikai vonatkozást emeli ki. A motívum, kép, szó, képzet termi-
nusoknál vállalja, hogy adott esetekben szinonimaként használja őket. 
Motívumsorok, motívumbokrok létezése mellett áll ki. Határozottan 
megkülönbözteti és markáns vonásokkal definiálja a motívum három 
változatát : a fő-, mellék- és egyszerű motívumot. Pontosan leszögezi, 
milyen értelemben törekszik motívumtörténetet is nyújtani. Tehát: 
jól körülrajzolt, ugyanakkor rugalmas, dinamikus motívum-fogalmat 
alakít ki. 

József Attila költészete esetében különösen a motívumok rend-
szer-jellegét, koherens egységét hangsúlyozza, és ennek alapját a 
költő teljességigényében, illetve hiány tudata ban jelöli meg. 

Ez utóbbi kifejezések, mint terminusok felbukkanása új kockáza-
tokat rejt. Hiszen e két szó tekinthető költői szóhasználatnak, de 
filozófiai vagy pszichológiai tartalmú megjelölésnek is. Szigeti Lajos 
az értelmezésnél elsősorban versbéli szókapcsolatokhoz, kijelentések-
hez fordul („A mindenséggel mérdd magad", „A világ vagyok — 
minden, ami volt, van"). Beszél a két jelenségről, mint életérzésről, 
mely a költészetben jelenik meg; majd ugyanezek József Attila 
művészetelméleti írásaiban szereplő változatait veszi szemügyre 
(„szemléleti végső világegész"), illetve a költő élőszóbeli beszélgeté-
seiben alkalmazott egyéni szóösszetételeire emlékeztet („világhiány" ; 
mint az egyén speciális pszichikai állapotának elnevezése). Mindeze-
ket egységes fogalmi keretbe rendezi akkor, amikor olyan esztétikai 
szakkifejezésként kezeli, amelyet Hegeltől, Hegel logikai kategóriájá-
ból vesz át. Csupán akkor támad hiányérzetünk, amikor a továbbiak-
ban úgy véli, hogy a „teljességigény összefügg egy jellegzetes életérzés-
sel, korélménnyel: a csonkaságtudattal, a törtségérzettel", amely 
Komjáthy Jenő, Reviczky, Kiss József óta jelen van, s az Ady-versek-
ben válik relevánssá. Éppen azért, mert joggal hivatkozik ennek az 
összefüggésnek tekintélyes kifejtőire, már régebb óta közkézen forgó 
kötetekre; itt — úgy tűnik — ismétlésjellegű ez a felidézés, egy túlsá-
gosan tág és általános körhöz csatolja a gondolatmenetét. 

Valójában mind a motívum, mind a teljességigény fogalmának igazi 
próbatételét az alkalmazás jelenti, ez a könyv lényege. 

Első pillantásra szinte túl kézenfekvőnek, túl egyszerűnek tűnhet 
az az öt alapmotívum, amely a fő fejezetek tárgyát, egyben felépíté-
sének vázát is jelenti. Ezek: az anya, apa, felnőttség (illetve: gyermek-
ség), arányosság (illetve: aránytalanság), s a csönd motívumai. Azt is 
mondhatjuk — az értekezés ismeretében — , hogy az anyától, világ-
rajövéstől a halálba-térésig, a költővé válástól, első versek létrejöttétől 
a dalok elnémulásáig tart a vonulat. Azaz Szigeti Lajos követi az 
egész emberi, költői utat 1905-től 1937-ig, zsengéktől az utolsó műve-
kig, újféle módon. Mellőzi a pálya, az életmű kronológiai figyelem-
mel kísérését, ehelyett az egyes motívumok fonala mentén halad. 
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Mindig egyaránt szerepelnek a korai és a kései versek, s főként a kö-
zöttük lévő folyamat, az értekező szavaival : „az életmű belső követ-
kezetessége". Úgy is fogalmazhatjuk, hogy a líra öntörvényűsége, 
autentikus volta lesz így a főszereplő; pontos esztétikai, poétikai 
jegyeit követi nyomon, s ezek szociális, pszichológiai összefüggéseit 
deríti fel. Vagyis, voltaképpen minden egyes fejezetben újra felraj-
zolja a József Attila-i élet és költészet teljes bejárt útját, az „íveket", 
ahogy ő nevezi. Hozzáteszem : egyre mélyebbre hatoló és magasabbra 
emelkedő íveket, amelyek a konkrét élet-mozzanatok, lelki, pálya-
képbeli és irodalomtörténeti összefüggések, igen pontos és érzékeny 
szöveg-értelmezések kölcsönös egymásra-világításaival jutnak felfe-
dezés-értékű meglátásokhoz. 

Részben már címadási módjával is utal felfogása lényegére. Több-
nyire idézetet választ címnek, hol a versekből, hol pedig a szakiroda-
lomból („Anyás költő lett" Bóka László megállapítása, „Nincsen 
apám", „ A csöndbe térnek a dalok" a Tiszta szívvel, azaz a Majd 
című versből való idézetek; „Vajon arányos-e hozzám most minden, 
ami van" a pszichoanalitikai naplóból kiemelt kérdés). Egy-egy záró-
jeles megjegyzéssel jelzi, hogy milyen értelemben foglalkozik e témák-
kal (Az „Anyás költő lett" cím után „Az anya hiánya" szerepel stb.). 
De ez még csak halvány jele a dolgozat alapvető vállalkozásának: 
annak, hogy felnagyítsa, közel hozza a köznapi szavak, élettények 
speciális költői motívummá változásának folyamatát, súlyos, össze-
tett tartalmakkal telítődését. Az egyes fejezeteken belül különböző 
menetű gondolatsorokkal, különböző szintű kontextusok fokról fokra 
haladó, finom, érzékeny felfejtésével értelmezi és bontja ki egyre 
gazdagabban ennek az átváltozásnak, s a benne rejlő összefüggések-
nek sokrétű szövedékét. így, míg minden fejezetet más oldalról, 
egyben más vizsgálati szemszögből indít el (életrajzi epizód; pálya-
társakhoz: Juhász Gyulához, Kosztolányihoz, Babitshoz fűződő kap-
csolat; a pszichoanalízis szerepének, a napló jellegének mérlegelése; 
a „csönd" költői, művészi, filozófiai jelentéseinek, szerepének szám-
bavétele) — minden esetben közös az, hogy mindegyik mozzanat nála 
bizonyos csomópontként jelenik meg. Olyan gócként, amelyben az 
életmű problematikájának különböző útjai futnak össze. Alkalmasak 
arra, hogy közel hozzák a személyiséget és élete alakulását, a gondol-
kodót, az esztétát, de főként magát a lírát, annak tudatos és öntudat-
lan belső kapcsolatrendszerét, motívumok sűrű hálózata formájában. 

Egyetlen példával próbálom illusztrálni az elmondottakat. Az 
anya motívumánál egy gyermekkori epizód felelevenítése a kezdet. 
A költő saját szavait idézi annak bizonyságaként, hogy az anyához 
fűződő kapcsolat nem egyszerűen csak a szeretetet, ragaszkodást 
jelentette, hanem a szemrehányást, sőt a gyűlöletet is. Szántó Judit, 
az élettárs emlékezését állítja a költő vallomása mellé, majd az iro-
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dalomtörténész (Bóka László) megállapítását arról, hogy a szokásos-
nál fontosabb, érzékenyebb, neuralgikus pontot jelez József Attila, az 
ember számára, s így költészete számára is az anya, a hozzá kötődő 
ambivalens kapcsolat. Szigeti Lajos a költészet egyik archimédeszi 
pontjának tekinti a motívumot, majd az első versektől kedve figye-
lemmel kíséri az anya szó, kép felbukkanását, jelentés-változásait, a 
motívum történetét. Eközben fény derül az anya-motívum vonzás-
körére, az egyre tágabb, terebélyesebb motívumbokorra, amelynek 
során nemcsak a „mosás", „tisztaság", hanem például a „lágy kedves-
ség", „könnyű sár", sőt maga az „eső", „sár", „szél", „ fű" is az 
anya felidézése mozzanatainak, mellék-motívumoknak bizonyulnak. 
Mindezek egyúttal a gyermeki-hez is szorosan kapcsolódnak. Követé-
sük során új és új mellék-motívumok tűnnek fel : „ringatás", „játék", 
„verés". Ezek egyúttal verssorozatok összekapcsolódásaira hívják 
fel a figyelmet (Ringató, A Dunánál, Hajón megyek Pestre, Egész testé-
ben, Elégia stb.). Az anya alakjához tapad a „töröttség" motívuma is, 
közvetve a falu-t, de a „tört sík"-ot, „kis búvó országok"-at, s az 
„elporlás, szétpergés" képzeteit asszociálva („törékeny falvak reccsen-
nek össze", „. . . törékeny falvak — anyám ott született — " — a 
Levegőt! falevél-hasonlata stb.). Külön sorozattá alakulnak az 
anya çs a kedves ismétlődő, többrétű motívum-társulásai. Nem-
csak a „lágy őszi tájból és sok kedves nőből" összeállítás próbál-
kozása, az összeállítás és széthullás megújuló mozzanatai révén; nem 
csupán a „lágy emlő", „lágy bölcső", az anyára és szerelmesre egya-
ránt vonatkoztatott „törékenység" („. . . neved árja, törékeny bájú 
verőfény" — írja Flórának), a „Kedves vacsora melege", később a 
„terített asztal" motívuma: mindenkor az otthon képzetei; hanem 
az „őszi eső szürke kontya", a „karcsú idomaira pongyolát" öltő lég, 
s az „úgy ülünk itt, mint kedves és fia" hasonlat nyomán is (Óda, 
Elmaradt ölelés miatt, Anya, Alkalmi vers a szocializmus állásáról 
Ignotusnak stb.). A gondolatmenet során olyan messzemenő, érzé-
keny megfigyeléseket illeszt egymás mellé, mint amilyen az „anya, 
tanya" akusztikai hasonlóság mögött rejlő asszociatív kapcsolat 
(Mint a mezőn), vagy amilyen magának az „ősz"-nek, a levélhullás-
nak, a fák „megfosztásának", az anyát, az anya elvesztését felidéző 
motívum tartalma. Más fonálon az „anya" és a „szopás", táplálás, 
„evés", illetve ezek megvonása; az anya halálával „evés" és „halál" 
megdöbbentő társítása, nyomában a „bűn" és „bűntudat" idekap-
csolódása mélyebb pszichikai összefüggéseket felfedő motívumsorok-
ként bukkannak fel. (Vö. : az „Ettelek volna meg!" felkiáltás a Kései 
siratóban ; a bűne íze „fogai és ínye között bujkál" vád a Jelenet egy 
büntetőszéki tárgyalás irataiból című töredékben ; az Iszonyat szörnyű 
adás-megvonás játéka, a Szabad ötletek jegyzéke két ülésben megfelelő 
részletei stb.) Szigeti Lajos itt idézi, összefűzi és továbbviszi Szőke 
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György, Sárközy Péter, Turóczi-Trostler József észrevételeit. Új és 
egyre tágabb körű, egyre elvontabb és filozófiai tartalommal telítettebb 
kapcsolatokra derül fény akkor, amikor az anya úgy jelenik meg a 
versekben, mint a teljesség, az egész hordozója, lehetősége; mint a 
megszületés előtti ősharmónia világa (anyaméh), majd, mint maga a 
világrajövés s vele társuló „kín" együttese, s e „születés" („újraszü-
letés") szoros kapcsolata az „új világ", a „jövő" reményéhez, vára-
kozásához és kockázatának átéléséhez. Mindez már az egész társada-
lom, sőt az emberiség jövőjére vonatkozik; a horizont emberiségnyivé 
tágul. („Óh emberiség, kit törött anyám szenvedni szaporított", „Ha 
már ennyi a kín, világot vált valóra", másutt a dolgos tömegek azért 
remegnek dacban, s tehetetlenül, mert „kínjukból jövőnk nem szüle-
tett meg" stb.) (Emberiség, Majd emlékezni jó lesz, Már kétmilliárd.) 
S még számtalan példa kínálkozik: Mi emberek. Mint gyermek, 
Kosztolányi, Nem emel föl, Könnyű fehér ruhában stb. Joggal emeli ki 
itt Szigeti Lajos a biológiai és a választott születés jelentéseinek össze-
fonódását („Óh emberiség" „nem rettenek újra születni érted", 
„Tudnál-e engem új világra hozni, . . . hogy legyen erőm ismét ada-
k o z n i / s eltölteni a gonoszt félelemmel?" Emberiség, Flóra). S az 
egész szemantikai füzér új vonatkozásait, távlatait idézi fel a „tenger" 
és „part" motívumainak idecsatolásával, bennük a „születés", „új 
világ" újabb jelentésárnyalataival (Csak most, Aki szeretni gyáva vagy. 
Már régesrég, Bukj föl az árból stb.). így jut el az „anya" főmotívumá-
nak végül is filozófiailag univerzális, költői képként kozmikus jellegé-
hez: „éghez"; „menny"-hez kapcsolódásához. A gondolatmenet frap-
páns befejezéseként a verspéldákat konkrét filológiai adattal egészíti 
ki : azt a Láng József által közreadott adalékot illeszti ide, mely szerint 
a Mama című verset József Attila 1936. január 9-én más címen: 
Mennybemenetel elnevezéssel publikálta. 

Szükségképpen elnagyolt kép az egyetlen fő-motívumról, ennek 
motivikus kapcsolatairól. De bepillantást engedhet az értekező fejte-
getéseinek menetébe, módszereibe; következtetéssel jelentőségének 
megítélésébe. Érzékelhető például az, hogy a versvilág ilyenfajta össze-
függés-követelése olyan folyamatok felmutatását jelenti, mint itt az 
anya — a valóságos ember: Pőcze Borbála — személyének, a hozzá 
kötődő élményeknek fikcionalizálódása, költői lénnyé átalakulása 
(Sárközy Péter gondolatait idézi és folytatja etekintetben Szigeti 
Lajos). Ugyanakkor nyomon követi a motívum filozófiai, magatar-
tásbeli értelművé transzformálódását (szoros kapcsolódását az ará-
nyosság visszanyerésének vágyához, majd az „új világ", a „kín"-ból 
megszülető „jövő" reményéhez). Vagyis, szemünk láttára növekszik 
az „anya", mint már speciális költőiségűvé lett motívum egyre egye-
temesebb jelentések hordozójává; s miközben egyre több mellékmo-
tívummal társul, egyre élesebb fényt vet a költő pszichikai indítékai-
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nak alakulására a társadalommal, világgal szemben; az ember és a 
költészet létmódjának eredetére, specifikumára, lényegére. (Az emlí-
tett „törékenység"-en, „törött"-ségen kívül példa lehet erre a fogan-
tatásában szintén „anyá"-ra utaló „lágyság", József Attila vissza-
térő, kedvenc jelzője, mely a valóság keménységével, kegyetlenségével 
szemben a megőrzött lágy emberség — másutt : „részvét" — követel-
ményét is képviseli. Ezen a ponton Zappe Lászlóra hivatkozik a 
szerző, s az ő gondolatait szövi tovább, saját koncepciója egészébe 
illesztve.) 

Példaként, önkényes kiemeléssel, csupán közvetlen egymáshoz 
tapadó motívumokat soroltam. Jelzése ez annak, hogy Szigeti Lajos 
módszere, miközben reflektorfénybe állít bizonyos „kulcsverseket" — 
melyekről kiderül, hogy bennük kulminálnak motívumsorozatok 
(lásd Kései sirató, Óda stb.) — aközben új fényt vet kisebb súlyú, 
eddig háttérbe szoruló darabokra, itt pl. a Zöld napsütés hintált. . . 
kezdetű költeményre. Teljesen eredeti módon, meglepő feltevésekkel, 
de igen jól megalapozott, meggyőző, újszerű érveléssel interpretálja. 
Mintegy mellékesen, jól megfontolt bizonyítékokat szolgáltat filoló-
giai kérdések eldöntéséhez: ahhoz, hogy néhány előző szövegkiadás-
ban szereplő, Németh Andor által adott cím (Tengerifürdő) tévedés, 
egyben félreértések forrása; ahhoz, hogy az utolsó két sor a vers szer-
ves része, nem elhagyható (amint az a fent említett kiadásokban tör-
tént); s hogy végül, látszólagos csonkasága ellenére kerek egészet 
képez, befejezett mű. Kézenfekvő argumentumait a verssel egyidejű 
Vallomás című és 32 évvel ezelőtt. . . kezdetű prózai írások felépíté-
sének, gondolatmenetének párhuzamaiból, hasonlóságaiból meríti; 
valamint az egész költészet különböző helyein megtalálható képzet-
kapcsolások tanúságaiból. A motívumok rendszerét követve bizonyos 
verstípusok létezésére, életműbéli szerepére is felfigyel; változataik 
jelentésére elsőként hívja fel a figyelmet (születésnapi versek, száma-
dásversek stb.). Ezzel is új szempontot ad az életmű, s a költői sze-
mélyiség rajzához. Érvelésmódja itt is eredeti, megragadó. Például a 
születésnapi versek ifjúkori sorozata után, elapadásukkor, illetve ép-
pen az 1937-ben történő újraéledésnél arra hivatkozik, hogy a válsá-
got érző költő fogódzót keres, s ezt jelenti számára a költészet, saját 
lírikusi gyakorlatának következetessége éppúgy, mint a benne élő 
anya-kép. E megtartó erőkhöz fordulására nemcsak a megszületésére 
visszaemlékezés szokását hozza példaként, hanem e kettő másfajta 
összékapcsolódását is, a verstan, a műhely oldaláról („Még jó, hogy 
vannak jambusok s van mibe beléfogóznom" — írja a Szürkületben; 
s ezt mintegy megvalósítja az egyetlen hexameterből álló feljajdulás: 
„Irgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj kész ez a vers is"). Itt kell 
megjegyeznünk, hogy a dolgozatíró megfeledkezik egy publikációról, 
amely pedig különösen illik az ő koncepciójához, s gondolatmenetei 
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újabb alátámasztását jelentené (Fehér Erzsébet: József Attila töredé-
kei című kitűnő tanulmánya A Petőfi Múzeum évkönyvében, 1964. 
177—191.). Hozzá kell tenni: ritkaságszámba megy ez a mulasztás, 
s lényegében nem csorbítja a dolgozat egészét. 

Szigeti Lajos Sándor új kötete igen alapos, elmélyült munka, ta-
pasztalható a tizenöt évi folyamatos anyaggyűjtés, átgondolás, kidol-
gozás gondossága. Módszerét többféle szakterület eszközeinek sze-
rencsés kombinálásával alakítja ki. Egyaránt él a szigorú értelemben 
vett szövegkritika, filológia oknyomozásával, életrajzi adatok, iroda-
lomtörténeti források, tények elemzésével; irodalomelméleti irányok 
interpretációt illető tapasztalataival; verstani és lélektani összefüggé-
sek követésével; általános esztétikai, filozófiai tanulmányok felhasz-
nálásával. Mindezeket egymást kiegészítő, s egymást ellenőrző módon 
kapcsolja össze és alkalmazza az eredeti módon felfogott motívumok, 
illetve a motívum-rendszer önállóan kidolgozott, következetes felfej-
tésében. Kiemelkedő érdemének kell betudnunk azt, hogy miközben 
ez a kombináció alapvető hibák elkövetésének állandó, fokozott 
kockázatát jelenti (tapasztalati valóság és művészi valóság összemo-
sása; dokumentumszerű történések igazának és a költői megvalósu-
lás, jelentés igazságának egymással felcserélése stb.), nem esik ezekbe 
a csapdákba, körültekintően és biztonsággal kezeli és illeszti helyére 
a különböző kontextusok elemeit. Ebben, s az egész folyamat egysé-
ges, igényes figyelemmel kísérésében nagy szerepet játszik rendkívüli 
érzékenysége, empátiája, műértése. 

A szakirodalom megismerésének, felhasználásának tekintetében — 
a felemlített kis kivétellel — általában példaszerűen jár el. 

Mindezért témaválasztása, s ezen belül egyéni célkitűzése fontos 
és nagyszabású feladatnak bizonyul. A József Attila-költészet motí-
vum-rendszerének, s a lírikus teljességigényének követése egyszerre 
jelenti az életmű újfajta poétikai és világszemléleti összefüggéseinek 
feltárását. Ezt az igen összetett feladatot a jelöltnek eredeti módon 
sikerült megoldania. Következtetéseinek tudományos megalapozott-
ságáról tanúskodnak már a módszeréről, szakirodalom-felhasználá-
sáról elmondottak. 

Mindebből következő eredménye az, hogy új felismerésekkel, — 
régibb feltételezések, állítások pontosításával — gazdagítja e jelentős 
életmű értelmezését. Elsősorban az egyes költeményekét, kiemelkedő 
művek mellett eddig elhanyagoltabb versekét (az említett Zöld napsütés 
hintált. . .-hoz hasonlóan pl. a Ritkás erdő alatt című alkotásét); 
segítségükkel pedig az oeuvre egészének, irányának, gondolatvilágá-
nak, etoszának felderítését is. Például szolgálhat a dolgozatnak az a 
végkövetkeztetése, mely szerint József Attila egyéni tragédiája elle-
nére, magatartása és versei tanúsága szerint a reményt mintegy örökül 
hagyta, s a „csönd"-ben nem a halált, hanem „dalai" (művei) örök-
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kévalóságát látta. Ugyanakkor a költő prózáját, művészetelméleti 
felfogását is új megvilágításba helyezi a dolgozat, emberi, gondolkodói 
portréját új vonásokkal árnyalja. A gondolatmenet mellékterméke 
gyanánt filológiai és irodalomtörténeti részkérdések, életrajz és mű 
kapcsolatainak új pontjaira hívja fel a figyelmet, illetve állást foglal 
vitás esetekben (például József Attila és Babits kapcsolata, a Babits-
nak írott levél s a Mint gyermek című vers összefüggése). Ehhez járul 
az az irodalomelméleti jellegű nyereség, hogy a bevezetőjében vázolt 
„motívum"-fogalom kialakítását a gyakorlati alkalmazással, tulaj-
donképpen az értekezés egészével teszi teljesebbé. A József Attila-
költészet éppen motívumai következtességével, rendszerűségével, a 
motivikus kapcsolatok sokrétűségével, sűrítettségével magának a 
„motívum"-fogalomnak, mint irodalomelméleti terminusnak köze-
lebbi megvilágítását, a motívum-kutatás perspektíváinak felmutatását 
is jelenti. Egyben felhívja a figyelmet a mű, a művészet belső, speci-
fikus törvényszerűségeinek — s e törvényszerűségek társadalmi-tör-
téneti összefüggéseinek — létére, megközelítésének egyik lehetősé-
gére. 

A felsorakoztatott jellemvonásokhoz, kibontakozásukhoz járul 
Szigeti Lajos Sándor kifejtésmódjának egyenletes, igényes, idegen 
szavakat kerülő, egyszerűségre, világosságra törekvő előadásmódja. 
Külön említést érdemel ez, mert tárgya fokozottan vonzhatná az 
elméleti gondolatvezetés és műelemzés kétféle veszélyét: a szakkife-
jezések torlódásait, illetve a metaforikus megfogalmazások végleteit. 
Úgy vélem, mindkettőt sikerült elkerülnie. A József Attila szak-
irodalom értékes kötettel gyarapodott. (Magvető) 

SZÉLES K L Á R A 

TÜSKÉS TIBOR: RÓNAY GYÖRGY 

Rónay Györgyről szólván Tüskés Tibornak nehéz a dolga, bárme-
lyik eddigi irodalomtörténészi vállalkozásánál nehezebb, minthogy 
Rónay esetében a teljesség ábrázolása seregnyi műfajra való kötelező 
kitekintéssel jár együtt. A könyv feladata tehát kettős: egyrészt meg 
kell védenie Rónayt a sokoldalúságát övező gyanakvástól, érzékeltet-
nie kell az olvasóval, hogy ez a rendhagyó sokszínűség, több műfajú-
ság nem zárja ki az elmélyültséget, a valódi értékek létrehozását, más-
részt ki kell választania azt a formát, amellyel híven tudja tükrözni a 
választott tárgyban rejlő hihetetlen gazdagságot és változatosságot. 

A Rónay György életrajza szerint megformált, találó címekkel je-
lölt fejezetek nem mutatnak ugyan merev sorrendet a műfajok tár-
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gyalásában, ám az kitűnik, hogy a szerző a fő hangsúlyt a költészetre 
és a regényírásra helyezi, hisz a terjedelmet és az elemzés alaposságát 
tekintve is e két irodalmi tevékenység bemutatása képezi a könyv 
meghatározó vonulatát. 

Ezen belül is kiemelkedően értékes rész Rónay költői pályaképének 
megrajzolása. Tüskés kitekint a legelső verseskötetek barokkos díszű 
szóhasználatára, hosszasan és tudatos szépséggel áradó versmonda-
taira, majd a nietzscheánus gondolatvilág igézetére és elutasítására, 
a kísérletező francia költészet, a szürrealizmus hatásainak befogadá-
sára, s végül a végső kérdéseket megközelítő, leegyszerűsödött és 
letisztult versformára. Értő és érző szavakkal mutatja be azt a folya-
matot, amely a kifejezések szépségében és bőségében tobzódó fiatal-
ember költészetéből műveltségről tanúskodó, fegyelmezett képalko-
tást, hallatlanul összefogott, higgadt formavilágot teremtett. E finom 
átalakulások ellentéteként pontosan határozza meg a Rónay költé-
szetét jellemző állandó erényeket is: valamennyi verseskötetének szi-
gorúan tudatos megkomponálását, a költő mindvégig megőrzött esz-
tétikai meggyőződését, s verseinek szüntelenül jelenlévő filozófiai hát-
terét. Vagyis a költői pályakép Tüskés szövegében mint a változat-
lanság és a változás egysége jelenik meg, a szerző egyszerre képes 
érzékeltetni Rónay költészetének folyamatos jellemzőit és árnyalat-
nyi módosulásait: „Rónay György fiatalon a Nyugat első nemzedé-
kének költőihez kapcsolódott, lágy, impresszionisztikus verseket, 
érzékenyen elégikus alkotásokat írt . . . A magas mesterségbeli tudás, 
a megszerzett műveltség fénye csillogott a verseken . . . Eszményei-
nek később sem fordított hátat; Rónay nem forradalmár lelkű költő. 
De a kifejezés, a hang, a lírai megszólalás, sőt maga a versmodell is 
megváltozott idővel . . . Rónay eljutott a csupasz tények közlésének 
költőiségéig . . . a beszédes hallgatással megszerzett feszültség kife-
jezéséig". A szerző ezen megállapításait bizonyítja is művében, hoz-
záértő szemmel válogatja ki a szemléltetésre kiváltképp alkalmas idé-
zeteket, meggyőző erővel cáfolja a közhelyszerű kritikai vádakat. 
Nem törekszik szándékoltan és erőszakoltan egyedit, mindenáron 
újat mondani, ha kell, mindig felhasználja a Rónay költészetét mél-
tató kortárs kritikák híres kulcsszavait, találó megállapításait : a „tün-
déri elvontság" (Vas István), az „angyali költészet" (Sótér István) és 
a „klasszicitás" (Sik Sándor) fogalmait. 

Saját véleményét leginkább verselemzéseiben nyilvánítja ki, ame-
lyek egyébiránt Rónay költői pályafutásáról alkotott meggyőződésé-
vel is szoros összefüggésben vannak. Tüskés ugyanis két viszonylagos 
fordulatot, két tematikus megújulást állapít meg ezen a lényegében 
egységes költői világon belül — az elsőt a negyvenes évek, a másodikat 
a hetvenes évek elejére téve. N e m véletlen tehát, hogy a kötet két 
alaposabb verselemzése éppen ebből a két korszakból származó köl-
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teményeket vizsgál meg részletesebben, hiszen az ezekből a versekből 
felsejlő pályaszakaszokban az addigi tematikák kibővülését látja a 
szerző: a Faragó György halálára írt siratóvers elemzésével a költő 
1942 utáni komorabb hangvételét világítja meg, Nyárutó című versé-
nek boncolgatása során pedig egy kései, objektív költeményben mu-
tatja ki a személyes megfigyelések egyetemessé emelését. Az első 
elemzésből kitűnő tematikus váltás Tüskés nézete szerint történelmi 
fordulatokkal kapcsolható össze: „az 1942 után írt versek közös 
vonása . . . a hang megkeményedése. Kegyetlen és iszonyú kor 
tört ránk — mondja a költő —, az embertelenség világában minden 
emberi érték végveszélybe került . . . Ha korábban abban bízott, 
hogy önmagában, a magány szigetén, a „toronyban" megvédheti az 
értelem tisztaságát, most látnia kell, hogy az ember ajkáig nő a gyalá-
zat". A második elemzésben nyomon követett tematikus váltás vi-
szont személyes okokban gyökeredzik: „A hetvenes évek elején 
Rónayt súlyos szívbetegség veri le lábáról, infarktus éri. Egyre többet 
foglalkoztatja az öregedés, a betegség gondja. Többször és nagy meg-
értéssel ír mások bajáról . . . és mások haláláról . . . Gyakran 
visszatér saját romló szervezetének »diagnosztizálásához«, a szívbe-
tegség tüneteinek számbavételéhez. . . költészete megtelik »az elmú-
lás közellétének« gondolatával". 

Amíg a költői pályakép megrajzolása közben Tüskés Tibor mind-
ezek ellenére kijelenthette, hogy „Rónay György költői fejlődését nem 
kísérték ellentmondások, útja nem a folytonos és látványos revíziók 
története", addig a regényíró Rónay pályáját szemlélve alapvető vál-
tozásokat, a fejlődésirányok gyakori módosulásait kell megállapí-
tania : „Az író, aki korábban a csodamotívummal, a játékossággal, a 
belső monológ alkalmazásával, az újszerű időjátékkal az európai 
regényfejlődés modern és kísérletező útjához kapcsolódott . . . a 
realizmus — a »gazdagított«, a minden korábban megismert ered-
ményt magába ötvöző realizmus — felé fordul". A kísérletezés és a 
gazdagított realizmus szakaszain belül is további csoportosításra van 
szüksége Tüskés Tibornak — méltán, hisz enélkül az olvasó képtelen 
lenne átlátni ezt a változatos, szüntelenül megújuló regényírói pályát. 
Ennek megfelelően Tüskés a kísérletezés szakaszán belül elkülöníti 
egymástól a „hétköznapok és csodák", valamint a „hétköznapok és 
emlékek" jegyében megszületett regényeket, azaz a csodamotívumok 
és a játékosság, illetve a belső monológ és az időjáték dominanciája 
által meghatározható alkotásokat. 

A „hétköznapok és csodák" regényei közé három mű tartozik: a 
Keresztút, a Lázadó angyal és a Cirkusz. Ezen csoportosítása közben 
Tüskés Tibor Szerb Antallal halad azonos nyomon, amit nyilvánva-
lóvá is tesz. Azzal a Szerb Antallal, aki a Hétköznapok és csodák 
című könyvében kifejti, hogy a regény mint műfaj feltehetően azáltal 
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újulhat meg, hogy magába fogadja a csoda és a mítosz elemeit — s 
épp ezért lekesen figyel fel a Rónay-regényekben felbukkanó csoda-
motívumokra. 

A „hétköznapok és emlékek" regényének e csoportosítás szerint a 
Fák és gyümölcsösök című mű bizonyul, amelyben a belső monológ 
és az időjáték technikai eszközei egy családregény keretei között je-
lennek meg. 

A kísérletezést felváltó realista regényírói periódusban Tüskés sze-
rint egyrészt az „önéletrajziság" regényei állnak: A nábob halála és a 
Képek és képzelgések, másrészt az úti élmények szülte regények, ame-
lyekben idegen környezetbe került honfitársai sorsát lesi el és ábrá-
zolja Rónay : a Szürke élet és a Nincs megváltás, harmadrészt pedig 
a keresztény gondolkodás bizonyos alapkérdéseit, a júdási bűnt és a 
krisztusi megbocsátást feldolgozó és a jelenre vonatkoztató művek : 
az Esti gyors és A párduc és a gödölye. 

Tüskés alapos, a regényírói életművet következetesen végiggondoló 
korszakolásának csupán egyetlen apróbb hiányossága van, nevezete-
sen az, hogy a két főbb írói korszak — a kísérletező és a gazdagítottan 
realista — közötti határt ellentmondásosan, egy évtizednyi ingado-
zással határozza meg, amelynek révén Rónay egyik legjobb regényé-
nek, Az alkony évének kérdésessé válik a helye ebben a rendszerben. 
Rónay 1947-ben megjelent regénye, Az alkony éve tárgyalását Tüskés 
ugyanis e szavakkal vezeti be: „eljött az idő, hogy az „igazi valót" 
kimondja a költő, amikor a regényíró számára fontosabbá vált az 
igazság közlése. Eljött az idő, amelyben megtörtént az író »visszaté-
rése« — pontosabban : előrelépése — a valósághoz". Majd a regényről 
magáról így ír: „ A z író . . . most a realizmus . . . felé fordul . . . A 
regény fölépítése, a szerkezet belső ritmusa . . . a klasszikus regény-
építkezés . . . elvét követi". Ezek után azonban, mielőtt az 1957-ben 
megjelent regény, A nábob halála bemutatására rátérne, a következőt 
állítja: „Rónay az ötvenes években . . . visszatér a realizmushoz: 
nem a földhözragadt, a tradicionális, hanem a megújított, a gazdagí-
tott realizmushoz. Ez a visszatérés persze előrelépést jelent : . . . vál-
lalja az »igazi való« ábrázolását". Nyilvánvaló, hogy mindegyik 
idézett helyen ugyanarról a folyamatról — a kísérletezés korszakának 
megszűnéséről, a gazdagított realizmus felvállalásáról — beszél Tüskés 
Tibor, még a folyamat jellemzésére használt kulcsszavai is megegyez-
nek: „igazi való" ábrázolása, „visszatérés", ami valójában „előrelé-
pés" — ám a két korszak közötti határt hol Az alkony éve, hol A 
nábob halála című regénynél jelöli ki. Ez a bizonytalankodás vélhe-
tően Az alkony étiében eleve benne rejlő kétarcúságra, a hagyomány-
őrzés és a formabontás izgalmas összevegyülésére vezethető vissza, 
amit Tüskés Tibor egyrészt nem vesz észre, hiszen a művet szemléleti-
leg a gazdagított realizmus, formailag pedig a klasszikus regényépít-
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kezés megvalósítójának nevezi, másrészt viszont megsejthet vala-
mennyire, hiszen könyve egy másik helyén a gazdagított realizmus 
értelmezéséből kirekeszti Rónaynak az ötvenes éveket megelőző 
regénytermését, amiben implicite az fogalmazódik meg, hogy a 
korábbi regények, s így Az alkony éve is, bár esetenként reális anyag-
gal dolgoztak, azért még a kísérletezés útját járták. 

Magam úgy oldom fel ezt a lényegében Az alkony éve című regény 
besorolására vonatkozó problémát, hogy elfogadom Tüskésnek azt 
a megállapítását, miszerint Rónay csak az ötvenes években tért rá a 
gazdagított realizmus alkotói útjára, de vitatkozom azzal a kijelenté-
sével, hogy Az alkony éve már a realizmushoz való visszatérést tük-
rözné — mert e regényt olyan fordulópontnak érzem, amely teret 
ad ugyan a köznapi valóságanyag szétáradásának, de ennek formába 
öntésére még modern, kísérletező megoldásokat is igénybe vesz. An-
nak bizonyítására, hogy a regényt kitöltő reális élettények, amelyeket 
Tüskés helytállóan mutat ki, még modern regénytechnikákkal keve-
rednek, csak a Dos Passos-i montázstechnika és a gide-i acte gratuit 
alkalmazására utalnék. Hisz egyfelől Kende és Szabó párhuzamosan 
futó sorsa alapvetően különbözik a klasszikus kétpólusú cselekmény-
vezetéstől (amelyben az alakok sorsa, ha időlegesen különválik is, 
összetartozik, csakis egymáshoz viszonyul, egyazon cselekmény részét 
képezi), mivel ők egymástól eltérő pályákon mozognak, sorsuk nem 
érintkezik egymással, a regény elején ábrázolt véletlen találkozásuk-
nak alig van folytatása — s mindezek folytán különálló sorsuk és 
a hozzájuk kapcsolódó párhuzamos sorsok sokasága valójában egy 
atmoszférát, egy tünékeny hangulatot idéz meg, egy adott budapesti 
társaság egy adott évének társadalmi keresztmetszetét nyújtva — D o s 
Passos (Három katona, Manhattani kalauz) vagy akár Gide (Pénzha-
misítók) regényeire emlékeztető módon. Másfelől pedig a korábban 
váratlan csodákkal operáló Rónay ebben a regényében a váratlan 
események ábrázolásának modern eszközét, az action gratuit Gide 
által ismertté tett technikáját kezdi felhasználni — egy alkalommal 
szinte nyíltan is utalva Gide híres regényének (A Vatikán pincéi) 
egyik kulcsjelenetére, a vonaton utazó Lafcadio külső körülmények-
től függővé tett döntésére. 

A korszakolás e feloldatlan ellentmondása ellenére is dicsérendő, 
azonban Tüskésnek a regényíró életművét végigkísérő figyelme, hisz 
még a versformák művészében is felfedezi a prózaírói vénát, s igényes 
áttekintésben, helytálló csoportosításban tárgyalja Rónay szerteágazó 
regényírói munkásságát. A regények hasonlatosságainak és különb-
ségeinek árnyalt rendszerét vázolja fel: az Esti gyorsot Az alkony évé-
hez, a Szürke életet a Keresztúthoz, a Nincs megváltást az Esti gyors-
hoz, s A párduc és a gödölyét az Esti gyorshoz mérve — változatos és 
gondolatébresztő szempontok alapján. 

16 I t 91 /1 
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A regényíró Rónay fejlődése tehát majdnem olyan pontosan bom-
lik ki előttünk a könyvből, mint a költő Rónayé. Mindezek után 
Tüskésnek még meg kell rajzolnia a drámaíró, a műfordító, a kato-
likus gondolkodó, az irodalomtörténész, a kritikus és a lapszerkesztő 
Rónay György portréját, amit kétféleképpen végez el : az életrajz idő-
határaihoz vagy a műfajok határaihoz ragaszkodva. A műfordítóról, 
az irodalomtörténészről és a lapszerkesztőről szólva Tüskés az élet-
rajz kronológiájához tartja magát, azaz Rónay ez irányú tevékeny-
ségeire minden egyes pályaszakasz bemutatásakor újra és újra kitér. 
A drámaíró, a kritikus és a katolikus gondolkodó arcképét viszont 
a műfaji határok jegyében tárja elénk, azaz az ezekben a műfajokban 
alkotó Rónay Györgyről nem részletekben, az egyes pályaszakaszok 
ismertetése közben ejt szót, hanem könyvében egy helyre vonja össze 
az ezen műfajokban publikáló Rónayról tett megjegyzéseit. Míg a 
kronológiához ragaszkodó előadásmód során az olvasónak magának 
kellett összeraknia az egyes pályaszakaszokból összeállítható képet, 
addig itt Tüskés Tibor maga hajtja végre ezt az összerendezést. 
Ezekből a szétszórt vagy egybefoglalt apróbb jellemzésekből érthe-
tően és világosan tárul fel az analitikus fordítói elveket alkalmazó és 
kifejtő műfordító terjedelmében is óriási, szellemében pedig párat-
lanul igényes munkássága, az irodalmunk régmúltjában és közelmúlt-
jában egyaránt otthonos irodalomtörténész kutatómunkája, az egy-
szerűség és közérthetőség elvét valló kritikus cikkeinek eszmei hoza-
déka, a század jelentős és színvonalas lapjainak dolgozó munkatárs 
és szerkesztő tevékenysége, s a hittel és humanizmussal élő és alkotó, 
elkötelezetten keresztény író gondolatvilága. 

E különféle portrék sokaságából fontosságában kiemelkedik Rónay 
kritikusi munkásságának méltatása — minthogy versei és regényei mel-
lett leginkább ezzel volt jelen irodalmi életünkben. Tüskés Tibor, 
ha sokáig nem is időzhet ennek áttekintésénél, lényegbevágó megjegy-
zésekkel utal Rónay kritikusi magatartásformájára, arra a művészi 
tartásra, amelyet mindenkor a szellem függetlensége és a gondolat 
világossága jellemzett, s amely példaértékű napjaink számára is. 

Független szellem volt, hiszen nem csupán nemzedéke és az őt 
megelőző nemzedékek értékeit tartotta számon, hanem fogékony volt 
az újonnan felbukkanok alkotói módszereire és törekvéseire is, haj-
landó volt a saját eszményeitől különböző írásokra is mint öntörvé-
nyű alkotásokra tekinteni — például Mészöly Miklós és Konrád 
György műveiről is máig érvényes megfigyeléseket közölt. Függet-
lensége nyilvánult meg abban is, hogy azokat, akiket egyszer már 
megajándékozott tiszteletével és elismerésével, továbbra is elfogulat-
lanul tanulmányozta, s ha esze és ízlése úgy tanácsolta, velük szemben 
sem habozott bíráló véleményét közzétenni — ezt érzékeltetendő 
Tüskés találóan hivatkozik Rónay Illyés Új versek című kötetével 
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kapcsolatos megjegyzéseire, amelyek a szabványos verslezárásokat 
kifogásolják, illetve Pilinszky fimforgatókönyvére és KZ-oratóriumá-
ra vonatkozó ítéletére, amely az említett műveket Pilinszky költői 
pályájához képest kitérőknek tartja. Valamennyi kritikáját csiszolt, 
szabatos nyelven, világos, logikus okfejtéssel adta elő, s ha lehetett 
is vitatkozni véleményével, mindig el kellett ismerni álláspontjának 
szilárdságát és megalapozottságát. Tüskés rámutat arra, hogy Rónay 
kritikáiban mindenkor elengedhetetlen volt a jól követhető gondolat-
menet: „élvezetes kritikaírói stílusa is van. Célja egyszerű: jól gon-
dolkodni és a jó gondolatot jól visszaadni. Homály helyett világos-
ságra, álmodernség és a közhelyek misztifikálása helyett érthetőségre 
törekszik". 

Ehhez csak annyit tehetek hozzá, hogy ezek a dicséretek Rónay 
György valamennyi irodalmi tevékenységére, minden írásművére 
vonatkozhatnának, azon egyszerű oknál fogva, hogy ő a huszadik 
század magyar irodalmának azok kivételes egyéniségei közé tartozik, 
akiknek rend volt a gondolataik között. 

Tüskés Tibornak ezt a rendet kellett tehát rendszereznie, ebbe a 
rendbe kellett beavatnia a Rónay György művészete iránt érdeklő-
dőket. 

Az általa végzett munka nagysága, a végrehajtott feladat súlya 
tiszteletet parancsoló. Jóllehet Rónay György gazdag és értékes élet-
műve rendkívüli próbatétel elé állította a kutatót, aki arra vállalko-
zott, hogy ezt a sokrétű munkásságot egyetlen műben foglalja össze 
és ítélje meg, Tüskés Tibor felemelkedett a feladathoz. Mindvégig hí-
ven tolmácsolja ezt a kivételes sokszínűséget — s költőkről írott 
monográfiáinak sorában újabb elmélyült könyvvel ajándékozza meg 
az olvasókat. (Akadémiai) 

TÓTH ZSOLT 

NEMES NAGY ÁGNES: SZŐKE BIKKFÁK 

VERSELEMZÉSEK 

Nemes Nagy Ágnes verselemzései a legszélesebb közönségnek szól-
nak. Eredetileg rádióelőadásokként hangzottak el, a kis kötet pedig 
a Móra Könyvkiadó Diákkönyvtár sorozatában látott napvilágot. A 
szerző költői és esszéírói rangja azonban biztosítja, hogy az iroda-
lomtudomány szakemberei számára is van mondanivalója. 

A könyv tíz fejezete tizenegy vers elemzését tartalmazza; ezek több-
sége a magyar költészetnek jól ismert, gyakran tanulmányozott re-
mekműve (Csokonai: A Magánossághoz ; Berzsenyi: Osztályrészem; 

16* 
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Petőfi: A Tisza; József Attila: „Költőnk és Kora"; Arany: V. László; 
Babits: A csengetyűsfiú; Pilinszky: A szerelem sivataga és Négysoros; 
Vörösmarty: Előszó), kettő pedig külföldi költő alkotása (Rilke: 
Archaikus Apolló-torzó, Tóth Árpád fordításában; Apollinaire: 
Kikericsek, Radnóti Miklós fordításában). Fölmerül a kérdés, van-e 
létjogosultsága az olyan verselemzésnek, amelynek alapja nem az 
eredeti szöveg. Minden bizonnyal van, hiszen olyan olvasónak szól, aki 
a magyar fordítást fogadja be, nem Rilke német, Apollinaire francia 
szövegét, hanem Tóth Árpád, illetve Radnóti sorait. Feltétele ennek 
— ahogy a szerző hangsúlyozza — az elsőrendű fordítás; de teljesebb 
értékűvé válik az elemzés, ha mindig szem előtt tartja az eredetit is, 
rámutat a nyelvi különbségekből adódó kényszerű eltérésekre, de a 
frappáns egyezésekre is. Ezt is megteszi Nemes Nagy Ágnes. Ilyen 
frappáns egyezés a rilkei Aber— Kandelaber rím magyar megfelelője, 
Tóth Árpád műfordítói csodatétele : Ám a — lámpa, amely nemcsak a 
rímet tartja meg, hanem az éles enjambement-t is. Ugyanebben a 
versben árnyalatnyi eltérés a „tigris bőre" hasonlat: a német „Raub-
tierfelle" általánosabb jelentéséhez többletként hozzáadja az asszo-
ciációt, amely „eszünkbe juttatja Dionüszoszt, a tigrisbőrös vagy 
párducbőrös istent, Apolló párját és ellentétét, a másik nagy művé-
szetistent" (és talán Babits Bakhánslárma című versét is, amelyben 
a „tigrisbőrös isten" előfordul). Szó szerint fordítja Tóth Árpád az 
„Augenäpfel"-t szemgolyók helyett „szeme almái"-nak, mivel a mon-
dat állítmányával (reiften — értek) Rilke visszaadta ennek a németben 
köznyelvivé homályosult metaforának érzékletes képszerűségét. 

A kötetlenebb formájú, ezért — látszólag — könnyebben fordít-
ható Apollinaire-versben a legfontosabb, nyelvi kényszerből fakadó 
különbség a címadó virágnév eltérő hangulati értéke a magyarban és 
a franciában: a népies kikerics-csel szemben a colchique mitológiai 
utalást tartalmaz, a görög Kolkhisz-bó\, a méregkeverő Médeia váro-
sának nevéből származik, s így — bár áttételesen — már a név elá-
rulja, hogy a virág mérgező. — Különben a Rilke- és az Apollinaire-
vers eredeti szövege és Tóth Árpád, illetve Radnóti fordítása együtt 
található a Szerb Antal szerkesztésében 1943-ban megjelent Száz vers 
című antológiában. 

A versek formailag eléggé változatosak; talán az összeválogatás-
nak is egyik szempontja volt a változatosság. Van közöttük antik 
szapphói strófa (Berzsenyi), magyaros tízes (Petőfi), trocheus (József 
Attila) és különböző jambusi képletek a shakespeare-i blankverstől 
(Vörösmarty) és a francia „vers libre"-t visszaadó lazított alexandri-
nustól (Apollinaire— Radnóti) a szigorúan kötött szonettig (Rilke— 
Tóth). A szerző többnyire megnevezi a metrumot, de részletesebb 
verstani elemzésre nincs tere; pedig bizonyára lett volna mondani-
valója például a Csokonai- vagy a József Attila-vers egyedi strófa-
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szerkezetéről, a Vörösmarty- s az egyik Pilinszky-vers folyását meg-
akasztó rövid sor döbbenetes hatásáról („A föld megőszült", „ M a 
ontják véremet"). így is módot lel azonban, hogy kiemeljen, körül-
járjon egy-egy jelentős rímet és alliterációt. Tóth Árpád már említett 
fordítói rímbravúrja mellett (Ám a — lámpa) ilyen Babits pompás 
ríme: 

Isten szemében nincs szemét: 
fürtödnek, melyből borod erjed, 
ne hányjad el rohadt szemét: 

amely amellett, hogy (a kétféle e különbségétől eltekintve) teljesen 
azonos hangalakú mondattani homonímia és jelentéstani kontraszt, 
egyúttal alliteráció, „monumentális szójáték" és játék a „szem" szó 
különböző jelentéseivel; a rá következő rímmel együtt pedig, amely 
fakónak, sőt elcsépeltnek látszik: 

attól édesebb lesz a bor. 
Inkább gyönyörködve figyeljed, 
hogy napban gyémánt lesz a por . . . 

az egész vers magva, summázata. A József Attila-vers utolsó strófá-
jának lanka nyúl—lekonyul—alkonyul rímbokrát felmutatja egy má-
sik versből is, hozzáfűzve, hogy a költőnél nem ritka a „versmole-
kulákkal", „félkészgyártmányokkal" való effajta kísérletezés; a 
boldog— hullafoltok „önmagát cáfoló" rím ellenben „véglegesen saját 
vershelyéhez kötött, nem kopírozható, s [ . . . ] voltaképpen hordozza 
az egész verset". Az alliterációnak az elemzett versek közül Arany 
balladájában jut szerep; a „Hűs cseppet, hű csehem" túl tökéletes 
alliterációjában a szerző tragikus iróniát érez. A hangsúlyozottan 
pongyola formájú Petőfi-versben is felfedez egy diszkréten elrejtett 
(szinesztéziásnak is nevezhető) alliterációt: „Ez a /»iros, parányi pen-
gés, ami sarkantyús napsugaraktól való, gondolom, örökre ott fog 
hallatszani az esteledő Tisza fölött". Kiemeli egyes versek, illetőleg 
versrészletek, strófák, sorok általános hangzásképét, nyelvi zenéjét: 
Csokonai „tündöklő biztonságú", „csodálatosan sima", folyékony, 
természetes verselését, a József Attila-vers „hátborzongató" záró-
strófájának paradoxul édes és lágy hangszerelését az / és h hangokkal, 
megemlíti Petőfi „híresen csúnya" verssorát: „Mely nyelv merne ver-
senyezni véled?" 

Az elemzés szempontjai közé tartozik némely esetben a keletkezés-
történet (József, Vörösmarty), az életrajzi háttér (Csokonai, Rilke, 
Apollinaire), a cselekmény történelmi háttere (Arany). Olykor cím-
magyarázathoz is folyamodik a szerző (Archaikus Apolló-torzó, 
,,Költőnk és Kora", Előszó); szinte mentegetőzik emiatt, pedig a cím 
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valóban fontos eleme a versnek, önmagában is mikroszöveg, s a cím 
viszonya a vershez (vagy a prózai szöveghez) igen jelentős lehet a 
műalkotás értelmezésében. A versszöveg mélyebb jelentéséhez, a 
„szöveg mögötti elemek"-hez, „a költő mögöttes tartalmai"-hoz 
többnyire a szerkezet és a képanyag elemzésén át jut közel. Néha 
paradoxiákra mutat rá : ilyen Csokonai versében a magány dicsérete, 
Berzsenyiében az idill átfordulása a „vadon tájék"-ra, József Atti-
láéban az utolsó strófa tartalma és hangzása közötti kontraszt. Gaz-
dagítja az elemzéseket a más versekre való kitekintés. Vörösmarty 
£7oíz<5jának reformkor-képét Garay, Bajza, Eötvös, Petőfi és Arany 
olyan verseivel veti egybe, amelyek szintén a reformkor és az ipari 
forradalom megszolaltaiéi. Arany balladája kapcsán az elavultnak 
tartott műfaj és a XX. századi objektív líra, Eliot egy verse között 
von párhuzamot. Az Apollinaire-elemzésbe bevon a költőtől más 
versrészleteket is, és felhívja a figyelmet arra, hogy a vers alapképe, a 
kék szem és a virág kölcsönös hasonlata, illetve metaforája ősi, 
hagyományos, népdalszerű motívum, ami Apollinaire-nél azáltal újul 
meg, hogy a kék szín a szecesszió kedvelt színébe, a lilába hajlik. 
A két kiválasztott Pilinszky-vers elemzése pedig jóformán csak ürügy 
annak a kérdésnek a megválaszolására: „miért éppen Pilinszky tudta 
így, ilyen érvényességgel kifejezni a lágerélményt, századunk szélső 
szörnytapasztalatát, miért ő, aki nem vett részt benne?" A szerelem 
sivataga és a Négysoros ugyanis nem lágervers. D e az elemzés fölfe-
dezi bennük a költő alapélményének, „léttapasztalatának" jellemző 
motívumait, szavait. 

Nyelvi magyarázatot Nemes Nagy Ágnes olyankor lát szükséges-
nek, amikor a költő elavult szóhasználata félreérthető a mai olvasó 
számára. Ilyen főleg Vörösmarty versében a „vén kacér", amelynek 
korabeli jelentése még közelebb állt az eredeti „eretnek"-hez: buja, 
fajtalan, elfajzott. Ugyanitt a „gyámoltalan" még nem „ügyetlen"-t 
jelent, hanem gyámol nélkülit, árvát, kitaszítottat (akárcsak egy másik 
Vörösmarty-versben, A szegény asszony könyvé ben: „Agg, szegény 
és gyámolatlan. . ."). Csokonai versében gyönyörrel ízlelgeti a 
„Rajna bukkanásai"-1, a még nem teljesen kialakult új irodalmi nyelv 
meg nem honosodott szüleményét, amely rokonságban áll a mai köz-
lekedési táblákon piktogrammal ábrázolt „bukkanó"-val. A Csoko-
nai-vers másik ékessége az ihletet adó helység megnevezése: „Hogy 
itt Kisasszondon reád találtam". A szerző hangsúlyozza, hogy nem 
akármilyen helynév alkalmas versbe emelésre : egy kisebb tehetségű, 
fogyatékosabb stílusérzékű költő, Dukai Takáts Judit hasonló han-
gulatú versrészletében a „kies Paty" inkább komikus, míg „a Kis-
asszond név önmagában is poézis, a magyar preromantika szócsil-
laga"). D e hadd tegyem hozzá : a költői géniusz ezen az alkalmatlan-
ságon is felülemelkedhet. Milyen monumentális Petőfi vajdahunyadi 
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versének zárósorában a „Hegyek nagyapja, a vén Retyezát"! Ezzel 
együtt Nemes Nagy Ágnesnek ezt a megfigyelését elemzéskötete egyik 
gyöngyszemének tartom. 

Nemes Nagy Ágnes ismételten óv a versek agyonmagyarázásától. 
Kell, hogy maradjon valami az olvasó képzelete és beleérző képessége 
számára (például Pilinszky „kataton alkonyat"-a, „plakátmagányba). 
A korlátozott terjedelem maga is gátat szab a túlzott részletezésnek 
vagy elkalandozásnak. Az Apollinaire-vers elemzése mégis megkísérli 
eloszlatni a reális és a lelki tájképben feltűnő „picinyke homály"-t, 
megmagyarázni, hogy a kikerics miért „anya is, leány is". Francia 
magyarázatokra hivatkozva Nemes Nagy Ágnes úgy véli, hogy az 
anya—leány-képzet a virágos mezőn látható virágnemzedékek meg-
különböztethetetlen sokaságát jelenti. Véleményem szerint a fordító 
itt kivételesen ellaposította az eredetit, hiszen abban, hogy valaki 
vagy valami anya is meg leány is, nincs semmi említésre méltó. 
Apollinaire „coIchique"-jai azonban „sont comme des mères / Filles 
de leurs filles", azaz olyanok, mint az anyák, akik saját leányaiknak 
leányai, s ez — úgy tudom — arra a botanikai különösségre vonatko-
zik, hogy az ősszel virágzó kikerics termése tavasszal jelenik meg, s 
ebből a következő ősszel fakad új virág. 

Verselemzések könyvét ismertetve a recenzens nem tudott ellen-
állni, hogy itt-ott a saját észrevételeit közbe ne szője. Ezzel nem ellen-
véleményét akarta kifejezni, csupán azt bizonyítani, hogy ez a kis 
könyv nemcsak tudást gyarapít és gyönyörűséget szerez, hanem 
továbbgondolásra is késztet. (Móra) 

J. SOLTÉSZ KATALIN 



EMLÉKEZÉS 

CSANDA SÁNDOR 
1927-1989 

E sorok íróját megdöbbenti a tény, hogy Csanda Sándorról nekro-
lógot kell írnia. Pedig alig egy esztendeje, amikor Pozsonyban a 
Komensky Egyetem előtt vett búcsút tőle, tudta, hogy nagyon beteg. 

Csanda Sándor a csehszlovákiai magyar irodalomtörténet egyik 
alapozója volt, az idősebb pályatárs, Turczel Lajos mellett. Módsze-
rük különbözött egymástól, de mindketten ugyanazt tervezték: meg-
vetni az 1945 utáni csehszlovákiai magyar irodalomtörténet szinté-
zisének alapjait. Azt az időszakot, amit Turczel Lajos nagylélegzetű 
monográfiában (Két kor mezsgyéjén) dolgozott fel, Csanda Sándor a 
szülőföld és irodalom kapcsolatában igyekezett megragadni, más ol-
dalról a csehszlovákiai nemzetiségi irodalom határokon túli össze-
függései felől világította meg. 

Csanda Sándor elsősorban a kapcsolattörténeti kutatásaival és 
filológiai miniatűrjeivel írta be nevét a csehszlovákiai és az egyetemes 
magyar irodalomtörténet könyvébe. Igaz, filológiai pontosságát, 
korrekciós (önkorrekciós) készségét mindig elismerve már életében 
vitatkoztak vele, s ennek pályája végső megítélésében is nyilván 
nyoma lesz. Elsősorban a régi magyar irodalom forrásainak kutató-
ját érte kritika, a legerősebb ellenérzéseket e munkálatai váltották ki 
(elsősorban Balassira és a korabeli régi magyar irodalmi hagyomá-
nyokra gondolunk). De ami az 1918-tól máig húzódó korszakra 
tekintő tanulmányait és kutatásait illeti : tevékenységének megbízható 
egyértelműségéhez nem fér kétség. 

A múlt hagyományainak feltárásával párhuzamosan figyelme 
mindegyre a ma irányába fordult — kritikai munkásságában. így 
érkezett el Fábry Zoltánhoz, így bontakozott ki előtte az első, a 
harmadik nemzedék munkásságának körvonala. Ez adott új aktuali-
tást nemcsak a hagyományok elemzésének, hanem a szlovák— ma-
gyar irodalmi és kulturális kapcsolatok feltárásának is. 

Bizonyos, hogy köteteiből számosan fognak inspirációt meríteni; 
talán ez lesz munkásságának, törekvésének legszebb és leginkább 
jövőbe mutató elismerése. 

Most, amikor már csupán művein keresztül vehetünk búcsút 
Csanda Sándortól, nem haszontalan — legalább cím szerint — fel-
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idézni fontosabb köteteit: Magyar— szlovák kulturális kapcsolatok 
(1959), a Valóság és illúzió (1962), a Hidak sorsa (1965) majd az ezek-
kel párhuzamosan született 16. és 17. századi hagyományokról és 
magyar—szlovák kapcsolattörténetról szóló tanulmányok után az 
Első nemzedék (1968), a Harmadik nemzedék (1971), a Szülőföld és 
irodalom (1977), a közben készült Fábry-kötet (1980), s a legújabb 
részlet-kutatásokat tartalmazó Nemzetiségi irodalmunk és kapcsolatai 
(1985), amely akaratlan lezárásaként a pálya kezdetére visszhangzik. 

Ma már a kész tények előtt állunk. Eztán a művek élik a maguk 
életét, tanulságaikat mi. 

KOVÁCS G Y Ő Z Ő 

KÉPES GÉZA 
1909-1989 

A budapesti egyetem bölcsészeti karának tanácstermét egyetlen 
kép, Gombocz Zoltán domborművű arcképe díszíti, alatta Képes 
Géza epigrammája olvasható. A tényt és a két személy sajátos egy-
más mellé kerülését a tájékozatlan szemlélő tekintheti véletlennek, de a 
járatosabb minősítheti mélyebb értelműnek, sőt lényeget érintőnek is. 
A csak felületesen tájékozott mindenekelőtt arra gondolhat, hogy a 
költőként és műfordítóként ismert Képes Géza szokás szerint el-
végezte a bölcsészeti kart, tanári diplomát szerzett, és mélységesen 
tisztelte a legnagyobbnak tartott magyar nyelvészt; ha szakmai 
körökben némiképpen ismerős, feltehetően tudja, hogy Képes Géza az 
Eötvös Collegium tagjaként kapott oklevelet; aki viszont életművét 
alaposan ismeri, rádöbbenhet, hogy bámulatos nyelvtudását csak 
igen alapos nyelvészeti és filológiai alapismeretekkel szerezhette meg. 

Azt sem tartja meglepőnek tehát, hogy a költő és műfordító 1958— 
1969 között az Irodalomtudományi Intézet komparasztikai osztályá-
nak munkatársaként dolgozott, nyugdíjba vonulása után pedig éppen 
ebben a folyóiratban, az Irodalomtörténetben publikált cikket, rövid 
hosszászólást. Költőként és műfordítóként szinte megszámlálhatatla-
nul sok régi és modern, nyugati és keleti nyelv ismerőjeként fedez-
hetett aztán fel a magyar és a világirodalomban olyan jelenségeket, 
amelyeket más, jóval kevesebb szakismerettel, filológiai képzettséggel 
és a nyelvek iránti érzék híján soha nem vett volna észre. Munkássá-
gában azonban egyedülálló műveltsége és invenciója vezette inkább, 
mint a filológiai aggályoskodás: csak a legnagyobbak véleményét — az 
irodalomtörténészek közül Horváth Jánosét — vette tekintetbe, máso-
kon általában hallgatással siklott át szakmai cikkeiben. így történhe-
tett, hogy minden fontoskodás nélkül használta az „adaptáció" fogal-
mát, amelyet a felvilágosodás koráig tartott a hazai fordítási iro-
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dalomban érvényesnek, és pontosan tudta, hogy a Halotti Beszéd 
magyar tolmácsolója „nem azt tartotta fontosnak, hogy szó szerint 
fordítson, hanem hogy érthető, élő nyelven szóljon híveihez"; meg-
győződéssel állította továbbá, hogy az Ómagyar Mária-siralom eseté-
ben „sok száz éves szóbeli hagyomány felhasználása tette lehetővé, 
hogy az első leírt versünk . . . természetes, . . . friss hangon . . . szó-
laljon meg". Hogy azonban a lábjegyzetekbe kívánkozó részletekről 
milyen pontosan tudott, „Háfiz és Csokonai" című tanulmányából 
világlik ki egyértelműen, amelyben a magyar orientalista, Reviczky 
Károly angol kapcsolatairól és Csokonai korábban rejtve maradt 
szövegegyezéseiről beszél meggyőzően. 

Mint fordító a hagyományoknak megfelelően „napnyugati" szer-
zőkkel kezdte pályáját, kötete elé Cs. Szabó László írt előszót (1937), 
s csak később fedezte fel magának és a magyar olvasónak a távolabbi 
irodalmakat, a szláv és finnugor népekét, a törökökét, a perzsákét, és 
nyilván teljes elismerésnek számít e távoli régiókba lendülő pályán, 
hogy Ligeti Lajos „A mongolok titkos történet"-ének verses betéteit 
vele fordítatta magyarra. Amikor az Európán kívüli nyelveket meg-
tanulva mintegy felfedezte azokat, a magyar őstörténet kutatóinak 
útját követte, és tulajdonképpen nagyon is távolinak látszó kultúr-
köröket úttörő módon kapcsolt egybe; amikor Petőfiről és Aranyról 
írt, az „ál-klasszicizmus", a „népiesség" és Európa kapcsolata érde-
kelte mindenekelőtt. Legfontosabb tanulmányait, cikkeit maga 
szerkesztette kötetbe (1976): az összefüggések feltárásával olyan voná-
sokat emelt ki a magyar irodalmi kultúrából, amelyek pontosan egybe-
vágnak az egyes kultúrkörökön belüli egyetemes tendenciákkal. Biztos-
nak látszik, hogy kutatóknak raja foglalkozik majd koncepciójának 
és alkalmilag odavetett megjegyzéseinek részletes kifejtésével, élet-
művének méltó értékelésével. 

T A R N A I A N D O R 

TÖPRENGÉS KIRÁLY ISTVÁN EMLÉKÉRE 
Nem hosszan küszködött a halállal — egyszerre teperte le a rém. 

Nem lassan fogytak el erői, sem fizikaiak, sem szellemiek. Nyáron 
még vitorlázott, koraősszel még írt. Vitatkozott, az utolsó könyve 
jelent meg az utolsó előtti percben. Hirtelen esett el, a harcban, hol 
a halandó mindig alul marad. N e m kapitulált, de eltalálta az elmúlás. 
Tudta, mi vár rá. Szigorúan tervezett, gondosan osztotta a fukar 
időt. Ettől feloldatlanabb, békételenebb a védhetetlen vereség. 

A pálya ismert, de cseppet sem szokványos. Kiválasztott helyekről 
jön. A Bodrog partjáról, a pataki kollégiumból, a magyar kálvinizmus 
pedagógiai szentföldjéről. És a Nagyboldogasszony útjáról, az Eötvös 
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Kollégiumból, a magyar École Normale Supérieure-ből. Egyetemeken 
tanít: Pesten, Szegeden, megint Pesten. Fiatalon professzor, korán 
akadémikus. Közben folyóiratokat szerkeszt. Nem akármilyeneket, 
nem könnyű időkben. Mesterséges forradalomban a hovatovább 
egyetlent, a Csillagot. Kvázi-konszolidációban a hovatovább nem 
egyetlent, a Kortársat. Tudományosan alkot. Korábban nagy meg-
szakítással, később felpörgő lendülettel. Fiatalon karcsú monográfiát 
Mikszáthról. Férfikorban vastag félmonográfiákat Adyról. Végül 
monográfiaértékű tanulmányokat Kosztolányiról. És szenvedélyesen 
vitázó, ideologikus esszéket. A szabadságharcos hagyományokról 
és a mindennapok forradalmiságáról. A monográfiák szinte mindig 
elismerést hoztak, majdnem kanonizálást. Kossuth-díjat, Állami-
díjat, akadémiai tagságot. Az esszék igen gyakran vitát hoztak, majd-
nem botrányt. Ellenvéleményt, paródiát, visszavágást. Furcsa ritmus 
az életművében. A Mikszáth-könyv vállalt feladat. Fel kell tárni a 
realista magyar hagyományt. Az Ady-könyvek forró vallomások. 
Ki kell mondani a legszemélyesebb szellemi szenvedélyt. A Kosztolá-
nyi-könyv tudatos befogadás. Szélesebbre kell nyitni az eleven iro-
dalmi horizontot. Az ideologikus esszék apologetikus vitairatok. 
Körül kell sáncolni az érintetlen forradalmi tradíciót. Karcolt, gyak-
ran vágott, ha megszólalt. Karcolták, gyakran vágták, ha válaszoltak. 

Tudós és tanár, politikus és művelődéspolitikus. Kétszer két tevé-
kenység. Az első és második kettősön belül mindig harmónia. Az első 
és második kettős között nem mindig. Tanárként politizál is, poli-
tikusként tanít is. Ám problematikusabb a tudós és művelődéspoli-
tikus. Pályája magaslati pontjain összeforr a kettő; nem magaslati 
pontjain csak keveredik. Ady-könyveiben — igazi magaslati pontok! — 
tudományosan alapoz politikai gondolatmeneteket. Először a forra-
dalmiság fenomenológiáját. Ady a magányos, érzelmi és két meg-
győződésű forradalmár. Másodszor a humanizmus genealógiáját. 
Ady természeti-, történelmi-, antropológiai optimizmusa. Ideologikus 
esszéiben — nem igazi magaslati pontok? — politikához keres tudo-
mányos gondolatmeneteket. Először a szocialista hazafiság előtörté-
netét. Szabadságharcos hazaszeretet, keleti-magyar, kuruc hagyomány. 
Másodszor a szürke hétköznap színes forradalmiságát. Közelre néző, 
megértő, morális-nyugtalan emberség. Ahol tudomány alapoz poli-
tikát — az összefüggések természetes rendje! — megkerülhetetlen mű 
születik, magasra röppen a gondolat, eleven pátosza van. Ahol poli-
tika alapoz tudományt — az összefüggések nem természetes rendje! — 
időhöz kötött mű születik, megtorpan röptében a gondolat, fáradt 
pátosza van. 

Életen át védi igazát. A valódit és véltet is. Tiszteletet parancsoló 
következetességgel, elismerést kiváltó érveléssel. Ritka szakmai szin-
ten. Ugyanazt első, vitákat keltő cikkeiben, utolsó, majdnem posztu-
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musz könyvében. De másképpen és más bázison. Végig egyéni dal-
lammal, nemcsak zengésben, de jelentésben is. Ám az elején úgy, 
ahogy a korai ötvenes évek megengedték; nemcsak adminisztratíve, 
hanem horizontban is. A végén úgy, ahogy a kései nyolcvanas évek 
kényszerítették; már nem adminisztratíve, hanem gondolatilag is. 

Az értékek, értékei védelmében nem voltak ideológikus-módszer-
tani kötöttségei. Hamar felismerte: a hagyományos történetfilozófiai 
nézőpont közelit irodalomtörténeti tendenciákat, de csak félig magya-
ráz irodalmi műveket. El- és megismerte a formális iskolákat. Ady-
monográfiáiban megjelent a strukturális elemzés. A versszerkezettől 
a ritmikáig, a stílusjegyektől a hangszínig terjedő skálán. Nem gya-
nakodott a metodika esetleges ideológiájára. Az elméletet maga csi-
nálta — kérlelhetetlen biztonságérzettel. Végrehajtotta a módszer 
egyéni recepcióját. N e m önmagában, de szintetizáltan. A történet-
filozófiát struktúraelemzésben konkretizálta; a struktúralemzést törté-
netfilozófiává absztrahálta. Egyébként is erős volt elméleti hajlama. 
A magyar irodalomtörténetírás nem régen törte át a filozófiátlanság 
korlátait. Nagy része volt benne. 

Igaza hitéből fakadt tanári vonzereje is. Elhitetett, mert hitt; elra-
gadott, mert elragadtatott volt; vonzott, mert vonzódott. Nagyerejű 
vitatkozó volt. Szóban még erősebb, mint írásban. Jobban érződött 
személyisége. Tűzzel érvelt és fantáziával. Érvei értelemre hatottak, 
indulatai érzelemre. Az utóbbi nemegyszer legyőzte az előbbit. Ha 
igaza volt, nagyon meggyőzött; ha nem volt igaza, akkor is sodort. 
Kegyetlen is volt, gyakran bántott; utólag bánkódott, mert bántott. 
Erős volt az érzelmi hangoltsága. Akit szeretett, nagyon szerette; akit 
nem, nagyon nem. Ám erős volt intellektuális kontrollja is. Ellenő-
rizte vonzásait és taszításait. Méghozzá a minőség szempontjából. Az 
ellentétes minőséggel vitatkozott, de megszólaltatta. Némi túlzással: 
körülvéve magát ellenfeleivel, legalábbis vitapartnereivel. Tanszékén 
órát kapott, akit kvalitásnak érzett. Legfeljebb a tanszéki értekezleten 
lobogott a polémia. Régebben erős volt kirekesztő hajlama, később 
dominált befogadó hajlama. Egyre keményebb hitvallása volt a 
minőség. Németh Lászlótól is tanulta, az Eötvös-kollégiumban is 
tapasztalta. A nemzeti kultúrát őrző-építő kvalitás. Művelődéspolitikai 
ábécéje is. Nem volt vezető művelődéspolitikus — gyakorlatban nem 
művelhette. De tanár volt és teoretikus — elméletben művelhette. 

Következetes volt magához, eszményeihez. Hátrált, de nem enge-
dett. Módszert változtatott, elvet nem. Érvet módosított, kiinduló-
pontot nem. Változó korban élt, csak módjával egyezkedett. Saját 
axiómái szélesítésében igen, „fele-fele alapon" nem. így volt tisz-
ta, saját értékei normáiban. Ahogy Miller mondja drámahőséről: 
„emlékét némi. . . nyugtalansággal gyászolom." 
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