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TVERDOTA GYÖRGY 

A MAGYAR AVANTGÁRD ELSŐ BUKÁSA 

Kassák Lajos és elvbarátai 1926-ban hazatértek hatévi 
emigrációjukból. Művészeti forradalmukat idehaza is töret-
lenül folytatni kívánták. A nemzetközi avantgárd legutolsó 
mozgalmai: a konstruktivizmus, illetve a szürrealizmus felé 
tájékozódtak. 1926 végén Kassák, Illyés, Déry, Németh An-
dor, Gáspár Endre és Nádass József megalapították a Doku-
mentum című folyóiratot. Annak a közönségrétegnek a tá-
mogatására számítottak, amelyet nem elégített ki a hazai 
irodalmi választék, és amely modern olvasnivalókra szom-
jazott. 

Az elszánt kis csapatnak azonban reményeiben nagyon 
hamar súlyosan csalatkoznia kellett. Zelk Zoltán emlékezete 
szerint maga a szerkesztő próbálta kávéházról kávéházra 
járva eladni a folyóiratot, de törzsasztalához ugyanannyi pél-
dánnyal érkezett vissza, mint amennyivel onnan elindult. A 
Dokumentum köre nem járt nagyobb sikerrel akkor sem, 
amikor egy munkásotthonban hallgatóságot akart verbu-
válni, amint erre Zelk emlékezésének címe: Egyemberlátta 
matiné — beszédesen utal.1 

A teljes érdektelenséget tapasztalva a munkatársak elpár-
toltak. Nem egyszerűen a lap került csődbe. Nem Kassákhoz 

* Az itt következő tanulmányok A nemzeti és nemzetközi avant-
gárd francia—magyar tudományos konferencián hangzottak el 1989. 
nov. 1 —4-e között. Rendezte a CNRS és az MTA Irodalomtudo-
mányi Intézete. 

1 Zelk Zoltán: Egyemberlátta matiné. Élet és Irodalom 1970. jan. 
31. 4. 
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lettek hűtlenek. Súlyosabb dolog történt. Az avantgárd moz-
galmaknak fordítottak hátat. Maga Kassák is megadta ma-
gát, még hozzá az ősellenségnek, a Nyugatnak, amely ellen 
1915-ben a lázadását elkezdte. Mi az oka annak, hogy a ma-
gyar avantgárd arcvonala megbomlott, hogy harcosai ren-
dezetlen sorokban vonultak vissza, majd siettek átállni ko-
rábbi ellenfeleik seregébe? Úgy vélem, nem lesz tanulságok 
híján áttekinteni a hadszinteret csatavesztés előtt. 

A magyar avantgárd kis csapatának az irodalmi közvéle-
mény igen széles arcvonalával kellett felvennie a küzdelmet. 
Kassák Lajos, bécsi emigrációjából való hazajövetelét elő-
készítendő, először is azzal a társadalmi réteggel kívánt érint-
kezésbe kerülni, amelyből - úgy vélte — olvasóinak tömegét 
verbuválhatja: a szervezett, képzett, nagyvárosi szociálde-
mokrata munkássággal. Felesége 1924 őszén jelezte a Nép-
szava, a szociáldemokrata napilap szerkesztőjének, hogy az 
avantgárd mozgalom feje „Munkásoknak az új művészet-
ről" címmel szeretne cikksorozatot írni, amelyben „az új 
művészet szociális tartalmát és formai jellegzetességeit akarja 
megvilágítani". A közleményeket, amelyeket a Népszava 
1925 júliusában kezdett publikálni, a szociáldemokrácia kö-
rei rendkívül éles, dühödt támadásban részesítették. A Nép-
szava szerkesztősége, saját írástudóinak felháborodott tilta-
kozásaival dacolva megadta Kassáknak a vita lezárásának 
jogát. A költő, s vele együtt az avantgárd sereg így ebben az 
ütközetben nem hagyta el a csatamezőt, sőt megvetette lábát 
azon a terepen, amelyről hat éve menekülni kényszerült, te-
hát meghódított egy parcellát a szociáldemokrata kultúr-
mozgalomban. Ezt a diadalt a későbbi fejleményeknek, a 
munkásotthoni matiné üres széksorainak ismeretében azon-
ban legföljebb pyrrhusi győzelemként, valójában vereségként 
kell elkönyvelni.2 

2 A Népszava-vitát újraközölte: Új írók, új írások 1920—1944. 
Vál., szerk. M. Pásztor József. Múzsa Közművelődési Kiadó, Bp. 
1988. 9—62. — A vitát ismerteti és értékeli Csaplár Ferenc: Munkás-
mozgalom és művészet. Cs. F.: Kassák körei. Szépirodalmi, Bp. 1987. 
3 3 - 8 1 . 
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A szociáldemokrata irodalmárok lapos, helyenként kifeje-
zetten primitív vitacikkeikben rátapintottak a lényegre: arra, 
hogy a munkásolvasók tanácstalanul, elbizonytalanodva áll-
nak Kassák és köre alkotásaival szemben. Ezzel a ténnyel 
Kassák is tisztában volt. Igyekezett tehát meggyőzni az iro-
dalombarát munkásokat arról, hogy az alkotó egy adott kor-
ban elérhető művészi fejlődés maximumát nyújtja, míg a 
munkásolvasó a kor átlagát képviseli. A maximum és az átlag 
között távolság húzódik, feszültség alakul ki, ez azonban a 
merőben újszerű formanyelv megtanulása révén leküzdhető, 
s a művelődő munkás az avantgárd művész segítségével el-
juthat a kor maximumáig. Kassák ellenfelei ellenben értel-
metlen zagyvaságnak minősítették az avantgárd műveket, a 
modernek alkotói gyakorlatát erkölcsileg bélyegezték meg. 
Kóklerkedést, blöífölést vetettek szemükre. Kassáknak nem 
sikerült eloszlatnia a Népszava olvasótáborának gyanakvását, 
idegenkedését. A szociáldemokrata esztétika alapértékeinek: 
az egyszerűségnek, érthetőségnek, világosságnak, természe-
tességnek a tekintélyét nem tudta megingatni, s nem volt ereje 
a felsorolt eszményekre hivatkozva alkotott igénytelen, lapos, 
selejtes művek vonzásköréből kiszakítani a munkásközönsé-
get. Az eltökélt hermetizmus összeegyeztethetetlennek bizo-
nyult az eltökélt munkáspártisággal.3 

A munkásmozgalom kommunista szárnyával Kassák nem 
először és nem utoljára volt kénytelen harcba bocsátkozni, 
amikor a Dokumentumot megindította. Lapjának irodalmi 
ellenlábasa az 1927-ben alapított 100% lett, amelyet politikai 
szélsőbaloldalra került volt tanítványa, Tamás Aladár szer-
kesztett, s amelynek irodalmi tárgyú cikkeit többek között 
álnéven Lukács György vagy Révai József írták. A kommu-
nistáknak az irodalommal szemben támasztott igényei csak 
politikai radikalizmusban tértek el a szociáldemokrata körö-
kétől. Míg a Népszava szerzői az érthetetlenségben találták 
meg az avantgárd megtámadására legalkalmasabb gyenge 

3 Uo. 
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pontot, addig a 100% a Dokumentum forradalmiságéA vonta 
kétségbe. Kassákék formaforradalma — hangzott a vád — 
vihar egy pohár vízben. A konstruktivista művészeteszmény, 
amely a kiteljesedett ember, az új embertípus megelőlegzését 
ígéri a munkásságnak az esztétikai szférában, voltaképpen 
azt a célt szolgálja, hogy a kizsákmányoltak figyelmét elte-
relje az osztályharcról, az osztályuk iránt szolidáris dolgozó-
kat lumpenproletárrá züllessze.4 

Hogy a radikális hajlandóságú fiatal értelmiségre és mun-
kásságra az effajta támadások milyen nagy hatást gyakorol-
tak, jól mutatja József Attila megnyilatkozása, aki Párizs-
ban, anarchista-kommunista fellángolása pillanatában a kö-
vetkezőképpen ítélte meg Kassák vállalkozását: 

„bizalmatlan vagyok. A Dokumentum iránt, melyet Kassák szer-
keszt, azért mert Kassák a munkásmozgalom renegátja".5 

A szélsőbaloldal részéről tehát az avantgárdisták kemény, 
nem csökkenő ellenségeskedésre számíthattak. 

A magyar irodalom akadémikus körei még a Nyugat köré 
tömörült szimbolista-impresszionista indíttatású alkotók 
mérsékelt modernségét sem voltak hajlandók megtűrni. Az 
avantgárd áramlatok a politikai-világnézeti konzervativiz-
mus érdeklődésének még a horizontján sem bukkantak föl. 
A modern irányzatok termékeit őrültségnek, zavaros osto-
baságnak minősítették és egész egyszerűen hátat fordítottak 
nekik. Ez a lesajnáló, az „idegen" mozgalmak értékeit eleve 

4 A 100% Kassákot, a Dokumentumot, majd a Munkát támadó 
cikkei: Vajda Sándor: Kassák Lajos önéletrajza. 100% 1927—1928. 
Kossuth, 1987. 231 — 234.; M. T.: Vita az új líráról a Kereskedelmi 
Csarnokban. Uo . 284.; Kassák Lajos: Napok a mi napjaink. Uo. 
362—363.; Tamás Aladár: Új valóság — régi irodalom. Uo. 1—4.; 
Tamás Aladár: Álbaloldal ellen. Tamás Aladár: A 100%. Akadémiai, 
Bp. 1977. 245—249.; Vajda Sándor: Trockizmus és likvidátorság. Uo. 
2 5 6 - 2 6 2 . 

5 József Attila Válogatott Levelezése. S. а. г.: Fehér Erzsébet. 
Akadémiai, Bp. 1976. 140. 

3 
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figyelmen kívül hagyó közömbösség kölcsönös volt. A kon-
zervatív és az avantgárd tábor között nem voltak igazi ütkö-
zési pontok, s így nem is rivalizáltak egymással. Kassákék-
nak nem volt tőlük félnivalójuk. Népies, nemzeti vagy kon-
zervatív vallásos ihletésű művészeti gyakorlatuk a polgári, 
munkás, szocialista közegben, az avantgárd vadászterületén 
nem volt hatékony. 

A húszas években azonban megváltozott a helyzet: a népi-
es hangoltságú, nemzeti beállítottságú irodalomnak új mu-
tációja jött létre. A magyar költői hagyomány követése Er-
délyi József költészetében politikai ellenzékiséggel, radika-
lizmussal, szociális indulatokkal, bizonyos értelemben kor-
szerű eszmékkel kapcsolódott össze. Ú j alternatíva rajzoló-
dott ki, amely eleinte elhanyagolhatónak tűnt fel a bécsi for-
radalmár emigráns művészek szemében. Az útelágazásra, 
az új választási lehetőségre az a Szabó Dezső hívta föl har-
sány hangon a figyelmet, aki 1915-ben még Kassák első avant-
gárd lapját tartotta keresztvíz alá. Erdélyi József verseskö-
tetéhez írott előszavában 1922-ben e szavakkal igyekezett 
eltakarítani az új népies líra útjából az avantgárd költé-
szetet : 

„A futuralizmus, aktivizmus, onanizmus és másféleizmus kis csámpás 
megkergültjei. Ezek szót cibálnak, nyelvet öltögetnek, manifesztumo-
kat köpdösnek s mindezt azért a pár kroncsiért, amivel a pikkoló-
feketéjiiket kifizethetik."6 

Az Erdélyi által kínált alternatíva: modernnek lenni úgy, 
hogy közben a magyar tradíciót ne kelljen megtagadni — 
egyre több és egyre fajsúlyosabb irodalmár érdeklődését 
keltette föl. Az avantgárd sápadt, nemzetközi experimenta-
lizmusa helyett egyre többen várták irodalmunk felvirágzá-
sát a nemzeti hagyományokban gyökerező, vérbő, népi színe-
zetű költészettől. Az 1927-es ütközetben az új népiesség már 

6 Idézi: Szabolcsi Miklós: Fiatal életek indulója. Akadémiai, Bp. 
1 9 6 3 . 5 4 6 . 
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veszélyes ellenféllé nőtte ki magát. Nem véletlen, hogy a Do-
kumentum egyik favoritja, a francia szürrealisták barátja, 
Illyés Gyula éppen ehhez az irányzathoz pártolt át, s ennek 
egyik vezéreként aratta később legnagyobb sikereit. 

A magyar avantgárd és a Nyugat mozgalom viszálykodása 
még az első világháború éveire nyúlt vissza, s a harcmodort 
is mintha a valóságos hadszínterekről másolták volna le a 
szembenálló felek. Lövészárkokba ásták be magukat, s on-
nan lövöldöztek egymásra, időnként megrohamozva az ellen-
fél állásait. Egyfajta, éveken át tartó állóháború alakult ki 
közöttük, amelyből nem hiányzott a frontbarátkozás sem, 
ami jól összefért az ellenfelet nem kímélő, brutális hadműve-
letekkel. Ebben az élet-halál harcban hosszú ideig a Nyugat 
folyóirat és mozgalom ügye állt vesztésre. A Kassák körül 
szerveződő fiatal generáció nagy vehemenciával bírálta a 
Nyugat impresszionizmusának fáradt, enervált voltát, túlélt-
ségét, XIX. századiságát. A dekadencia, a hedonizmus, az 
esztétizmus avultságai helyett új elveket, friss erőt, cselekvést 
hirdettek, belenyugvás helyett a világ radikális átalakítását 
ígérték, mind az esztétikum, mind a valóság szférájában. 
Mindaz előfordult repertoárjukban, amit más országok 
avantgárd mozgalmaiból is oly jól ismerünk. 

A heves offenzíva elől a Nyugat kénytelen volt meghátrál-
ni, jó néhány lövészárkot átengedni az ellenfélnek. A mozga-
lom egyik vezéregyénisége, Babits engedményeket tett a sza-
bad versnek, expresszionista jegyek tünedeztek fel költésze-
tében, leszámolt művészetének olyan sajátosságaival, ame-
lyek őt az erkölcsi komolytalanság, élvetegség, morbiditás 
színében tüntethették föl. Elbizonytalanodott, el-elvesztette 
hitét a művészet jövőjében. „A líra meghal" — jelentette ki 
egyik versében.7 „Prózára szerelte a verset a költő" - pana-
szolta a Nyugat másik jelentős alkotója, Kosztolányi, s való-

' Babits Mihály: Régen elzengtek Sappho napjai. B. M. : Összegyűj-
tött versei. Szépirodalmi, Bp. 1968. 3 4 3 - 3 4 4 . 

3* 
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ban ő is kísérletet tett a vers prózára szerelésére.8 Amikor az 
avantgárd egyik teoretikusa a művészet agóniájáról és rein-
karnációjáról értekezett, Kosztolányi a helyzetfelméréssel, 
a művészet haláláról szóló tételekkel egyetértett, s tagadta 
az újjászületés esélyét.0 Ez volt a mélypont, a húszas évek 
eleje.. . 

Ekkor azonban a Nyugat felocsúdott. Körülnézett a nem-
zetközi hadszíntéren, fölmérte ellenfeleinek szellemi muní-
cióját, kitanulta trükkjeit, rájött a kiáltványok, a polémikus 
hangvételű írások logikájára és logikai hibáira, fölfedte az 
elmélet és az alkotói gyakorlat közötti szakadékot és . . . a 
húszas évek közepe táján ellentámadásba lendült. A jelszót 
Babits hirdette meg: Új klasszicizmus felé — írta egyik cikke 
fölé. A modernség, ahogyan Kassákék értették, ebben az 
összefüggésben a barbársággal került közös nevezőre. A 
Nyugat mozgalma e barbársággal szemben immár nem a 
dekadencia képviselőjeként, hanem a Kultúra védelmezője-
ként tüntette föl magát. „Klasszicizmus: az inga visszatérése 
kilengések után. Nem új kilengés ellenkező irányban: nem 
reakció."10 Ez a program tehát nem konzervativizmusként, 
hanem a korszerűség új, eddig ismeretlen alternatívájaként 
mutatkozott be. Pár év múltán, a Dokumentum bukása ide-
jén Babits, Julien Benda: La trahison des clercs című köny-
vét ismertető tanulmányában már e program filozófiai meg-
alapozását is elvégezte.11 

8 Kosztolányi Dezső: Litánia. K. D.: Összegyűjtött versei II. 
Szépirodalmi, Bp. 1971. 65 — 66. — Kosztolányi prózára szerelt ver-
seit a Meztelenül című kötetben gyűjtötte össze (Egyetemi Nyomda, 
Bp. 1928.). 

9 Hevesy Iván: A művészet agóniája és reinkarnációja. Bp. 1922: 
32.; Kosztolányi Dezső: A művészet agóniája és reinkarnációja. 
Nyugat, 1922. 1072-1075 . és K. D. : Ábécé. Nyugat Bp. 1942. 2 3 8 -
242. 

10 Babits Mihály: Új klasszicizmus felé. B. M. : Esszék, tanulmá-
nyok II. Szépirodalmi, Bp. 1978. 137 -140 . 

11 Babits Mihály: Az írástudók árulása. Uo. 207—234. 
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Ha jól megnézzük azokat az érveket, amelyek a nyugatos 
ellentámadásban felbukkantak, akkor azt tapasztaljuk, hogy 
a lényeget illetően ezek nem nagyon különböztek azoktól, 
amelyekkel akár a Népszava szerzőinél, akár az népies líra 
pártfogóinál találkozunk. A különbség a színvonalban volt. 
Babits és társai az irodalmi közvélemény spontán idegenke-
dését, fenntartásait öntötték szakszerű formulákba, fogal-
mazták meg árnyaltan és elmélyültebb gondolatisággal, tá-
gabb történeti tudás birtokában. Sikerük záloga nem utolsó-
sorban épp ez az eleven kapcsolattartás volt a közönség igé-
nyeivel, de úgy, hogy eközben az autentikusságot, a szakmai 
hitelt is szavatolták. 

Még egy fontos összetevője volt a sikernek. A Nyugat 
kezdettől fogva nyitott, liberális, eklektikus mozgalom volt. 
Az avantgárdot is elfogadta volna, mint egy színárnyalatot a 
palettáján. Kassák intranzigenciája és diktátori szigora aka-
dályozta meg hosszú ideig, hogy csoportja beáramoljon vagy 
beszivárogjon a Nyugatba. Az ozmózis azonban a húszas 
évek második felében megindult. A folyóirat tárt karokkal 
fogadta a tehetséges dezertőröket, megosztani igyekezett az 
avantgárd tábort, végül még Illyést és Kassákot is abszor-
beálta. Az ellenfeleket nem kényszerítette elkeseredett véde-
kezésre, szabad elvonulást engedett nekik, fegyvereiket is 
megtarthatták. A csatateret azonban végül is a Nyugat ve-
hette birtokba. 

A kulcskérdés, persze, az új generáció támogatásának meg-
nyerése volt. Eleinte, úgy látszott, a fiatalság java Kassák 
mögé sorakozik föl. Az új generáció tagjai azonban vagy el-
távolodtak Kassáktól, vagy bebizonyosodott róluk, hogy nem 
is olyan tehetségesek. A Nyugat viszont újra egyre nagyobb 
vonzerőt gyakorolt az ifjúságra. Sőt, ami még ennél is többet 
mond, az avantgárd-ellenesség, az új klasszicizmus jelszava 
azokat a fiatalokat is meghódította, akik személyi vagy poli-
tikai vagy generációs okokból nem találtak otthonra a Nyu-
gatban. Két olyan nevet emelnék ki, akik a mi szempontunk-
ból tiszta képletet jelentettek: Szabó Lőrinc és Komlós Ala-
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dár nevét. Babits új klasszicizmust meghirdető cikkével egy 
időben, szinte arra visszhangként felhangzott Komlós jel-
szava: Örök dolgok felé!12 S erre a húszas évek második felé-
ben a fiatalok részéről újabb és újabb pozitív visszhangok 
érkeztek: Szabó Lőrinc: Divatok az irodalom körül, Bálint 
György: Az izmusok születése és bukása, újra Komlós: Az 
avantgarde estéje, Halász Gábor: A líra halála stb.13 Szabó 
Lőrinc, a Dokumentummal egy időben megalapította a Pan-
dora című, ugyancsak rövid életű lapot, amelynek munka-
társait Kassákék Nyugat-epigonnak bélyegezték. Hiába, a 
klasszicizáló kedvet nem fékezhették le, az új szellemnek már 
nem tudtak gátat vetni. 

Pedig olyan nívós munkatársi gárdája, mint a Dokumen-
tum idején, még sohasem akadt Kassáknak. Közülük csak 
kettő volt szorosabban az ő embere már a bécsi emigrációban 
is: Gáspár Endre, Kassák monográfusa és a MA fő bécsi 
ideológusa és Nádass József. Illyés a francia avantgárd ne-
veltje volt, Németh Andor pedig Bécsben még inkább ellen-
lábasa, mint szövetségese volt Kassáknak. Déry korábban 
közelebb állt Németh Andorhoz, mint Kassákhoz. Az a szel-
lemi erő, amit ők így együtt képviseltek, mindazonáltal igen 
figyelemre méltó volt. Déry roppant szellemesen, remek reto-
rikával érvelt az új (sok tekintetben a szürrealista teóriában 
gyökerező) vers mellett A homokóra madarai című párbe-
szédében és az azt követő vitában.14 Egyik költeményének 

1 ! Komlós Aladár: Örök dolgok felé. Nyugat 1925. III. 1 6 1 - 1 6 5 . 
13 Szabó Lőrinc: Divatok az irodalom körül. Sz. L.: A költészet 

dicsérete. Szépirodalmi, Bp. 1967. 428—481.; Bálint György: Az 
izmusok születése és halála. A Toll, 1932. 4. (61.) 140—162.; Komlós 
Aladár: Az avantgarde estéje. Erdélyi Helikon 1928. K. A.: Kritikus 
számadás. Szépirodalmi, Bp. 1977. 40—47.; Halász Gábor: A líra 
halála. H. G.: Az értelem keresése. Franklin, Bp. 1938. 47—61. 

14 Déry Tibor: A homokóra madarai. Korunk, 1927. 3. 181 — 186.; 
Sinkó Ervin : A homokóra madarai egy 3. felszólaló megvilágításában. 
Uo. 4. 3 1 6 - 3 1 8 . ; Pap József: Válasz Déry Tibornak. Úo. 3 1 9 - 3 2 0 . ; 
Déry Tibor: Csicsergés a homokóra körül. Uo. 5. 586—590. 
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születését rekonstruáló kísérlete pedig, amelyet a Nyugatban 
publikált, a korban a legmélyebb betekintést engedte azokba 
a folyamatokba, amelyek eredményeként egy avantgárd kom-
pozíció előállt.10 Németh Andor Kommentár című szövege 
olyan poétikai eszmefuttatásokat tartalmaz, amelyeknek kö-
szönhetően ez az írás az avantgárd bukása után, a neoklasz-
szicizmus évtizedeiben sem veszítette el érdekességét, aktua-
litását.16 

Az ügy azonban, amely mellett a Dokumentum munka-
társai felsorakoztak, vesztett ügy volt. A kései fellángolás 
már nem kárpótolhatta az olvasó közönséget azért, hogy 
Kassák néhány kiváló versén kívül hiába várta a nagy han-
gon beígért remekművek hosszú sorát, amelyek nevében oly 
szigorúan ítélték meg a korábbi évtized művészetét. Néhány, 
végre a tárgyra térő, a poétika érdemi kérdéseit tárgyaló érte-
kezés nem feledtethette a több mint egy évtizedes folyamatos 
mellébeszélést, amelyből a teoretikus Kassák sem volt ki-
vétel. 

A magyar avantgárdra tehát irodalmi világunk teljes kö-
rű, alkalmi koalíciója mért halálos csapást a húszas évek vé-
gén. Ez a koalíció olyan tagokból állt, amelyek egymással 
kezdettől fogva rivalizáltak, ellenségeskedtek, amelyek egy-
mással sokszor már eleve szóba sem álltak. Abban értettek 
csupán egyet, hogy a terepet meg kell tisztítani az avantgárd-
tól ahhoz, hogy ott az elsőbbségért folytatott küzdelmüket 
megvívhassák. Szocialisták, kommunisták, népiek és polgá-
riak a közös nevezőt egyfajta klasszicizmusban találták meg. 
Ez a klasszicizmus természetesen a legkevésbé sem volt le-
szűkíthető a romantikát megelőző századok felfogásához va-
ló visszatérésre vagy a görög-római antikvitás kultuszára. 
Nem írt elő többet, mint hogy szembe kell szállni az avant-
gárd hagyománytagadásával, és az irodalmi múlt valamely 
— szabadon választott — tartományával affirmativ viszonyt 

15 Déry Tibor: Egy vers keletkezése. Nyugat 1928. I. 116—121. 
16 Németh Andor: Kommentár. Dokumentum, 1926. dec., 1. 

6 - 1 2 . és N. A.: A szélén behajtva. Magvető, Bp. 1973. 174—180. 
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kell kialakítani. Olyan neoklasszicizmus volt ez,amely esztéti-
kai-poétikai tekintetben nem annyira korlátozta az alkotó-
kat és kritikusokat, mint inkább feladatokat jelölt ki vagy 
ajánlott számukra. A Dokumentum munkatársai végül mind-
annyian találtak olyan feladatokat, amelyek elvégzésére a 
korszerűségről való lemondás kényelmetlen érzése nélkül vál-
lalkozhattak. Különösebb rezignáció nélkül foglalták el he-
lyeiket az új irodalmi alakulatok frontjain. 

POMOGÁTS BÉLA 

A MAGYAR AVANTGÁRD MÁSODIK 
FELBOMLÁSA 

A magyar avantgárd mozgalmi története a harmincas évek 
elején megszakadt: a hazai politikai és szellemi életnek az az 
átalakulása, amely a történelmi méretekben kialakult euró-
pai politikai válság következtében megindult, a korábbinál 
is kisebb teret adott a lázadó szellemű, formateremtő iroda-
lomnak. Kassák Lajos a Munka című folyóirat 1928-as létre-
hozásával lemondott a szélesebb körű mozgalmi munkáról, 
a műhely belső körébe vonult vissza, egy szűkebb mozgalmi 
elit megszervezésével kívánta szolgálni a magyar avantgárd 
stratégiai célkitűzéseit. Az irodalmi élet több képviselőjé-
hez hasonlóan ő is úgy gondolta, hogy az avantgárd el-
veszítette korábbi szerepét, ugyanakkor arra figyelmezte-
tett, hogy az izmusok poétikai és technikai vívmányait min-
denképpen fenn kell tartani, ahogy mondotta: „az izmusok 
átváltoztak eszközzé, illetve a nagy egész részletévé". Az 
avantgárd áramlatok, különösen a szürrealizmus művészi 
eredményei részben felszívódtak a harmincas évek magyar 
irodalmának különböző irányzataiba, majd szerepet kaptak 
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a második világháborút követő évek irodalmában, így 
Weöres Sándor, Jékely Zoltán és Határ Győző költészetében, 
valamint Déry Tibor Alvilági játékok, Sőtér István Budai át-
kelés, Határ Győző Heliáne és Mándy Iván Vendégek a Pa-
lackban című elbeszélő műveiben. 

A háborús évek végeztével az avantgárd mozgalmi újjá-
szervezése is megindult: 1945 és 1948 között a széles körben 
tapasztalható szellemi újjászületés, a kulturális élet demokra-
tizmusa kellő alapot adott arra, hogy a korábban hatalmi 
erőszakkal szétvert, illetve a mostoha körülmények hatására 
elsorvadt avantgárd mozgalmak ismét szerepet kérjenek a 
magyar szellemi életben. A magyar avantgárd mozgalom fel-
élesztését ösztönözte a szürrealista mozgalmak egész Euró-
pában tapasztalható újjászületése is: André Breton 1946-ban, 
amerikai emigrációjából hazatérve alakította újjá a francia 
szürrealisták csoportját, amely már 1947-ben átfogó kiállítá-
son mutatta be a szürrealista művészet eredményeit, és fel-
újultak a kelet-európai szürrealista mozgalmak is. A magyar 
avantgárd mozgalmi újjászervezése két formában történt 
ebben az időben: Kassák Lajos Kortárs című folyóiratában 
és az Európai Iskola elsősorban képzőművészeti csoportosu-
lásának keretében. 

Kassák Lajos e néhány esztendő során három folyóiratnál 
töltötte be a szerkesztő szerepét: az Új Időknél, ahol szer-
kesztőtársával, Benedek Marcellel együtt arra törekedett, 
hogy a hagyományos középosztály konzervatív igényeinek 
megfelelő népszerű hetilapot az igényesebb irodalom szolgá-
latába állítsa, az Alkotásnál, amely mint a Magyar Művé-
szeti Tanács folyóirata magas színvonalon segítette elő az 
irodalom, a képző-, zene- és színházművészet megújhodását, 
végül a Kortársnál, amely a szociáldemokrácia irodalmi és 
művészeti fóruma volt. Az Új Idők népszerűsítő feladatokat 
vállalt, ezért nem lehetett alkalmas arra, hogy az avantgárd 
újjászervezésének eszköze legyen, de nem volt alkalmas erre 
az Alkotás sem, amelynek, mint szerkesztői beköszöntőjében 
kijelentette, maga Kassák sem kívánt „körülhatárolt irány-
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zat- vagy szűkebb értelemben vett csoportjelleget adni". 
Egyedül az 1947 októberében megindult és 1948 júniusában 
megszüntetett Kortárs volt az a folyóirat, amely a mozgalom 
avantgárd újjászervezőjének szerepét vállalni tudta. Ez sem 
teljes mértékben, minthogy Kassák Lajosnak tekintettel kel-
lett lennie a folyóirat mögött álló s azt saját orgánumának 
tekintő Szociáldemokrata Párt művelődéspolitikájára is, és 
közölnie kellett azoknak a párthoz tartozó íróknak a műveit 
is, akik igen távol állottak az avantgárd törekvéseitől. A 
Kortárs szerkesztése ilyen módon a Kassák-körben és a szo-
ciáldemokrata pártban gyülekező írók nem minden ellent-
mondástól mentes alkalmi koalíciójaként működött. 

A Kortárs teret adott a szociáldemokrácia íróinak, a pol-
gári radikalizmus korábbi képviselőinek, illetve néhány fiatal 
költőnek és írónak, szellemi arculatát azonban jórészt a ma-
gyar avantgárd mozgalmak hívei határozták meg, a többi 
között Kassák Lajos, Szélpál Árpád, Németh Andor, Justus 
Pál, Kállai Ernő, Pán Imre, Jemnitz János, illetve a képző-
művészek közül Barcsay Jenő, Bene Géza, Gadányi Jenő, 
Kmetty János és Vilt Tibor. Ugyancsak a folyóirat avant-
gárd szellemű tájékozódását erősítették Pán Imre Művészek 
forradalma című cikksorozata, amely a modern művészet 
fejlődését mutatta be, illetve Fejtő Ferenc párizsi levelei, 
amelyek a francia kulturális élet eseményeiről adtak beszá-
molót. 

A folyóirat programja, amelyet Kortársainkhoz címmel 
Kassák dolgozott ki, az irodalomnak és művészetnek azt a 
szociális és erkölcsi jellegét emelte ki, amelyet a magyar 
avantgárd művészeti ideológiája már korábban (például a 
Munka elvi nyilatkozataiban) is képviselt. 

„Mint mindenkire ebben az országban — adott hangot Kassák az 
irodalom közösségi hivatástudatának — , úgy ránk is várnak megol-
dandó feladatok, hiszen a művészet és az irodalom nem az élet való-
ságán kívül lévő absztrakció, hanem aktív és megformáló erő, amely 
az emberi közösségben gyökerezik, és ugyanezt a közösséget aján-
dékozza meg gyümölcseivel." 
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Figyelembe véve a világháború következményeit, ezt a gon-
dolatot egészítette ki azután az irodalom erkölcsi feladatának 
meghatározásával : 

„Talán soha inkább, mint éppen ma, izgalmas hétköznapjaink sorá-
ban szükségünk van olyan művészi alkotásokra, amelyek mélyebben 
hatolnak belénk a napi szenzációknál. [. . .] Nem kétséges, hogy a 
humanista morál világviszonylatban szétesett, s ahhoz, hogy egy új 
világot építhessünk, új morális egyensúlyra van szükségünk, s az 
igazi művészet akarva vagy akaratlanul, benső törvényeinél fogva 
ennek a morális szellemiségnek a kialakításán, a szociális egyensúly-
állapot megteremtésén fáradozik." 

A Kortárs mellett az Európai Iskola vállalkozott a ma-
gyar avantgárd mozgalom újjászervezésére. Az iskola képző-
művészeti csoportosulásként alakult meg 1945-ben Gegesi 
Kiss Pál orvosprofesszor, Kállai Ernő, Mezei Árpád és Pán 
Imre kezdeményezésére. A megalakulását bejelentő kiadvány 
(Az új magyar művészet önarcképe) a magyar művészet euró-
pai helyzetének megerősítésében, az európai eszmények fel-
támasztásában jelölte meg a csoportosulás célját: 

„Megkel l teremtenünk az élő európai iskolát, amely megfogalmazza 
élet, ember, közösség új kapcsolatát. [. . .] A bölcsek kövét keressük, 
de tudjuk jól, hogy a bölcsek köve nem vegyi anyag, hanem eleven 
eszme, mely csak az emberben és társadalomban állítható elő." 

A szerveződő művészeti mozgalom a különböző avant-
gárd áramlatokat kívánta összegyűjteni, ahogy Kiss Pál, 
Mezei Árpád és Pán Imre „Az Európai Iskola" című kiadvá-
nya meghatározta: „Az Európai Iskola a fauvizmust, kubiz-
must, expresszionizmust, absztrakciót és szürrealizmust kép-
viseli Magyarországon". Az iskola művésztagjai között Anna 
Margit, Barcsay Jenő, Bálint Endre, Czóbel Béla, Egry Jó-
zsef, Gadányi Jenő, Korniss Dezső és Szántó Piroska festő-
művészek, továbbá Barta Lajos, Bokros Birmann Dezső, 
Borsos Miklós, Jankovits József és Vilt Tibor szobrászok fog-
laltak helyet. Szoros kapcsolatot tartott néhány Párizsban 
élő magyar művésszel, így Beöthy Istvánnal és Hajdú István-
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nal, s kezdetben hozzá tartozott a magyar absztrakt művészet 
néhány kiváló képviselője: Gyarmathy Tihamér, Lossonczy 
Tamás és Martyn Ferenc is, ők azonban Kállai Ernő vezeté-
sével hamarosan kiváltak az iskolából, és létrehozták a Négy 
világtájhoz elnevezésű csoportosulást. A mozgalom művész-
tagjaihoz művészetteoretikusok : Hamvas Béla, Kállai Ernő, 
Kemény Katalin, Mezei Árpád és Pán Imre, illetve írók: 
Kassák Lajos, Mándy Stefánia és Weöres Sándor csatlakoz-
tak, emellett az iskola kapcsolatot tartott Füst Milánnal és 
Szentkuthy Miklóssal, valamint a francia szürrealista művé-
szet átmenetileg Budapesten élő elméletírójával: Marcel 
Jeannal. Ugyancsak kapcsolatban állott a francia Claude 
Serbanne-nal, aki a Cahiers du Sud című folyóiratban nép-
szerűsítette az iskola törekvéseit. 

Az Európai Iskola mozgalomszervező tevékenysége — kép-
zőművészeti kiállítások szervezése mellett — előadások ren-
dezésében, továbbá füzetsorozatok megjelentetésében öltött 
alakot. Az előadássorozatok keretében Szentkuthy Miklós 
angol írókról (James Joyce, Blake, Dickens, Shakespeare), 
Mezei Árpád az „ismeretlen francia irodalom" nagyjairól 
(Marquis de Sade, Aloysius Bertrand, Lautréamont), Kiss 
Pál és Pán Imre művészettörténeti kérdésekről adott elő. A 
mozgalomnak két kiadványsorozata jelent meg, mindkettő 
Pán Imre szerkesztésében. Az „Európai Iskola Könyvtára", 
illetve az „Index Röpirat és Vitairat Könyvtár" sorozata, 
ez utóbbi Füst Milán és Weöres Sándor egy-egy művét is 
közre adta. Ugyanebben a sorozatban kerültek az olvasó elé 
Herakleitos, Apollinaire, Breton, Eluard, Jarry, Proust, Pi-
casso és Herbert Read írásai. 

A magyar avantgárd mozgalom felújulása és elméletírói-
nak nyilvános fellépése mindazonáltal csupán időleges lehe-
tett, a magyar avantgárd „utóéletének" e mozgalmas szaka-
sza az 1945—1948-as korszak irodalmi és művészeti életével 
párhuzamosan haladt, és teljes mértékben ki volt szolgáltat-
va a politikai viszonyok alakulásának. A Kortárs munkája 
viták között folyt, az avantgárd mozgalom és az illegális 
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kommunista párt által képviselt szektariánus kultúrpolitika 
korábbi ellentétei újultak fel, ha a parlamenti demokráciára 
épült politikai rendszer egyelőre fékezte is az összeütközése-
ket. Kassák Lajos 1947. október 19-i előadása, amelyet a 
Kortárs körül gyülekező írók szereplése előtt tartott (Szem-
től szembe) vagy a folyóirat megindulásának első évforduló-
jára írott programcikke (Visszapillantás és tovább) a művé-
szet függetlenségét hirdette, hasonló elveket képviselt Kállai 
Ernő vagy Justus Pál is, midőn a közérthetőség követelmé-
nyével, illetve az avantgárdnak az új társadalomban betöl-
tendő szerepével foglalkozott. Ezek az írások akkor a kom-
munista párt rosszallását váltották ki. 1947 márciusában — 
az író hatvanadik születésnapja alkalmából — Lukács György 
is állást foglalt a Kassák körül folyó vitában, s noha mél-
tányolta munkásságát, lényegében megtagadta tőle a forra-
dalmi irodalomnak kijáró elismerést: 

„a forradalom — fejtette ki — Kassáknál csakhamar átalakult a 
forma forradalmává [. . .] A Kassáknál megszólaló magyar munkás-
értelmiség hangja sohasem emelkedett gorkiji magaslatra: a munkás-
osztály létén, tudatfejlődésén és világtörténelmi perspektíváin keresz-
tül az emberiség nagy problémáinak konkrét feltevéséig" (A hatvan-
éves Kassák). 

Lukács György lépett fel az Európai Iskola elméletírói el-
len is: Az absztrakt művészet magyar elméletei című 1947-es 
bírálatában azokat a nézeteket utasította el, amelyeket Kál-
lai Ernő A természet rejtett arca, illetve Hamvas Béla és Ke-
mény Katalin Forradalom a művészetben című munkája kép-
viselt. Rendkívüli teoretikus merevséggel utasította el a mo-
dern művészeti irányzatokat, s türelmetlenségében politikai-
lag is károsnak minősítette a könyvek szerzőit, mi több, két-
ségbe vonta politikai tisztességüket. Lukács György bírála-
tára Hamvas Béla még válaszolt, a további érdemi vitának 
azonban már nem volt lehetősége: 1948-ban Kassák folyó-
iratait és az Európai Iskola tevékenységét egyaránt megszün-
tette a kultúrpolitikai vezetés. Mindez része volt annak az 
ideológiai és politikai hadjáratnak, amelyet a sztálinista 
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kulturális politika a modern irodalom és művészet, egyáltalá-
ban minden autentikus európai érték ellen viselt. 

A magyar avantgárd íróinak egy egész évtizedre el kellett 
hallgatniok. Csak 1956-ban jelentek meg Kassák válogatott 
versei, majd sorozatosan régebbi és újabb művei, közöttük 
művészetelméleti és -kritikai írásai, és csak a hatvanas évek 
közepétől indult meg a magyar avantgárd irodalom és művé-
szet eredményeinek, illetve hagyományainak tudományos 
birtokbavétele. Az avantgárd poétikai és technikai eredmé-
nyei ettől kezdve ismét integrálódtak az újabb magyar iroda-
lomba, s a hetvenes években megjelentek az újabb (lingvisz-
tikai és szemiotikai) jellegű avantgárd irányok hazai változa-
tai is. A magyar avantgárd mozgalom 1948-ban történt erő-
szakos szétverése azonban olyan töréseket okozott, amelyek 
csak évtizedekkel később gyógyulhattak meg. Egy képzelet-
beli röntgenkészülék ma is kimutatja a magyar irodalom 
csontozatának ezeket a sérüléseit. 

LENKEI JÚLIA 

DIÁNA ÉS A BÉBI 
(BALÁZS BÉLA ELFELEDETT TÁNCJÁTÉKAI, A V A G Y 

FILOLÓGIAI K A L A N D O K A MŰFAJOK 
HATÁRTERÜLETEIN) 

Furcsa amnéziával működik néha az irodalomtörténet em-
lékezete. E sorok írójának néhány évvel ezelőtt volt szeren-
cséje egy csaknem minden Balázs Béláról szóló lexikon-szó-
cikkben és bibliográfiában szereplő kötetről e hasábokon ki-
mutatni, hogy nem is létezik, zivataros sorsát a tervezés kü-
lönböző állomásain keresztül a végső fiaskóig bemutatni, s 
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végül magát a könyvet is az égiek rendelése szerint kiadatni.1 

Most évekkel azután, hogy a magunk számára végleg lezárt-
nak hittük a témát, éppen az ellenkezője esett meg. 

Balázs Béla életművének egyes szakaszait általában elszi-
getelten fogják fel. Azok, akik tudják, hogy Balázs Béla je-
lentős filmelméletet alkotott, irodalmi és színpadi munkás-
ságáról sokszor elfeledkeznek és fordítva, holott az életmű 
e két területe között véleményünk szerint intim kapcsolat áll 
fenn. De irodalmi munkásságán belül is vannak fehér foltok. 
Minden Balázs Bélával foglalkozó lexikon-szócikk kiemeli, 
hogy Bartók három színpadi művéből kettőnek, A kékszakál-
lú herceg várának és A fából faragott királyfinak ő volt a szö-
vegkönyvírója. Vagyis írt olyan színpadi műveket, dialogikus 
vagy elbeszélő formában, amelyek kívánják a zenét és/vagy 
a koreográfiai megjelenítést. Ezek nyomtatásban is többször 
napvilágot láttak, éspedig nemcsak az említettek, hanem 
például A halász és a hold ezüstje című pantomim, amit Koz-
ma József zenéjével Madzsar Alice mozdulatművészeti cso-
portja mutatott be 1930-ban, de a többi „játékok" és „új 
játékok" is, amelyeknek mostanáig az irodalmi maradt vég-
leges megjelenési formájuk.2 

A fából faragott királyfi Bartók révén világhírű lett. Bizo-
nyos visszhangot keltett A halász és a hold ezüstje bemutatója 
is. De Balázs Bélának ezen kívül volt még legalább két olyan 
táncjáték-meséje, amely, ha nem is egy Bartók-formátumú 
komponista muzsikájával, de színvonalas kortárs zenével be-
mutatásra került és tisztes sikert aratott, több felújítást is 
megért Európa színpadain anélkül, hogy Balázs Bélával fog-
lalkozó irodalomtörténeti szakirodalom valaha is regisztrálta 
volna őket. 

1 Lenkei Júlia: Balázs Béla: A csend — Filológiai nyomozás egy 
eltűnt novelláskötet ügyében. It 1982/4., és Balázs Béla: A csend. 
Magvető, 1985. 

2 Játékok. Gyoma, 1917, Kner kiad., és A fekete korsó. Gyoma, 
1917, Kner kiad., Új kiadásuk: Balázs Béla: Az álmok köntöse. Magyar 
Helikon, 1973. 
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Az irodalomtörténetnek persze nem volt könnyű dolga. 
Nem elég, hogy a táncjáték-szövegkönyv — szívesebben 
használjuk itt a Balázs Bélához olyannyira illő „mese"-kate-
góriát — az irodalom határmezsgyéjén található. De a föld-
rajzi-politikai körülmények sem kedveztek a kutatóknak, 
mivel Balázs Béla három évtized folyamán három országban 
élt emigrációban. Korabeli külföldi források a honi kutató 
számára nem hozzáférhetők, mi magunk is, ösztöndíj, kül-
földi kutatási lehetőség híján csak külföldi jóbarátok segít-
ségével és a különböző intézmények és gyűjtemények jóindu-
latával tudtunk néhány lépést tenni a talált nyomok által ki-
jelölt irányban,3 tudatában annak, hogy begyűjtött informá-
cióink hézagosak és egyenetlenek. Ezeket a lépéseket mégis 
szükséges volt megtenni, mert figyelmesen olvasva az itthon 
is hozzáférhető anyagokat, felvetődtek bizonyos kérdések. 
S nagyon reméljük, akad majd kutató, aki, közelebb lévén a 
forrásokhoz, messzebb is eljut ezen az úton. 

* 

Balázs Béla naplója a századeleji színháztörténeti esemé-
nyeknek szinte kincsesbányája. Megismerjük belőle termé-
szetesen Balázs valamennyi létrejött és meghiúsult színpadi 
bemutatójának eseményeit. Megtudjuk, hogy 1913-ban szín-
házalapítási tervek foglalkoztatták. 

„A Margitszigeten kerti éjszakai baletteket lehetne rendezni, fontaine 
lumineuse-ökkel, cavalcade-okkal, világraszóló szép dolgokat, és 
délután pedig marionettszínházat gyerekeknek és valami kabaré-
félét is. Hát ebben dolgoztunk. Beadványt írtam, emberekkel tárgyal-
tam. Már építész is volt, tervrajz is. Végül aztán nem lett belőle 
semmi."4 

3 Álljon itt azoknak a neve, akiknek köszönettel tartozunk: 
dr. Albrecht Betz, Universität Aachen; dr. Roswitha Flatz, Theater-
museum der Universität zu Köln; dr. Huesmann, Deutsches Theater-
museum, München; Kardos Péter, Zürich; dr. Leo Kreutzer, Univer-
sität Hannover; Mesterházi Miklós, Budapest/Hannover; Frank-
Manuel Peter, Deutsches Tanzarchiv, Köln. 

4 Balázs Béla: Napló. Magvető, 1982. I. köt. 605. 
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1917-ben bábjátékokat írt és rendezni segített, a naplóban 
említett három közül A halász és a hold ezüstje megjelent, 
A varázsló kertje és a Paprikajancsi szörnyű kalandjai címűe-
ket nem vette föl köteteibe, kézirat nem maradt fenn róluk.5 

Megtudjuk a naplóból, hogy Napsugár és kígyó című ba-
lettje számára, amely az Új játékok kötetben jelent meg, siker-
telenül keresett zeneszerzőt.6 Érdekes ezzel kapcsolatban, 
hogy e balett két német nyelvű kéziratos változata a klasz-
szikus balett csillagának, Ulanovának van ajánlva,7 a meg-
jelent magyar változat viszont a modern tánc Isadora Dun-
can után talán legnagyobb századeleji alakjának, Ruth Saint-
Denis-nek. Nem tudjuk, a nyomtatott és a fennmaradt két 
kéziratos változat közül melyik a régebbi, a látszat ellenére 
feltehetőleg az előbbi, Balázs emigrációja előtt nem írt néme-
tül. A darab további sorsáról nem tudunk, zenének vagy szín-
padi bemutatónak nem sikerült nyomára akadnunk. 

1918-ban operaszövegkönyvet ír a Medgyaszay Színház 
számára, szerződése is van rá, aztán az egész tervet feltehető-
leg elsodorja az októberi forradalom.8 Ez nem más, mint 
A királyné komornája című egyfelvonásos A fekete korsó cí-
mű kötetből. 

Megtudjuk a naplóból, hogy Balázs 1920-ban megismer-
kedett egy Ernst Walt nevű táncossal, aki számára megírta 
Az árnyék című „trükkös" balettjét. Ez német nyelven ugyan-
csak megtalálható a hagyatékban, a kéziraton Franz Salm-
hofer osztrák zeneszerző neve szerepel, zenének vagy bemu-
tatónak itt sem akadtunk nyomára.9 

Azt is megtudjuk, hogy Melodráma című egyfelvonásosá-
nak, amelyben „a muzsika nem kísérete és aláfestése volna 
valamely egész máshova gondolt történetnek, hanem szereplő 
partnere a színésznek", ennek az akusztikai kísérletnek meg-

5 Balázs Béla: Napló, II. köt. 226. 
6 Uo. 242. 
' MTA Kézirattár, MS 5013/22-23 . 
8 Balázs Béla: Napló, II. köt. 315., 3 3 0 - 3 3 2 . 
9 Uo. 430. és MTA Kézirattár MS 5013/38. 

4 
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zenésítésére lelkesen vállalkozott Alexander von Zemlinsky 
osztrák zeneszerző.10 Zemlinsky végül nem írt balettot Ba-
lázs Béla semmilyen szövegkönyvére, de a Melodráma szöve-
ge németül megvan a hagyatékban,11 magyarul pedig megje-
lent a Bécsi Magyar Újság 1920. karácsonyi számában. 

Ezek azonban töredékek, ahogy fiatalkori tárcáit nevezte: 
„elvetélt gyermekek". 

Aphroditétől Dianáig 

De íme egy 1914-es naplófeljegyzés: „Egon Wellesznek a 
balett, melyet vacsora közben felszólításra improvizáltam: 
Aphrodité csodája."12 A bejegyzéssel napirendre is tér a dolog 
felett, a vacsora mellett improvizált balettot, amelyhez, úgy-
mond, szép díszletet is rajzolt, műszámba sem veszi, egyik 
kötetébe sem sorolja be. Míg 1917-ben újra fel nem bukkan 
a téma: 

„Wellesz balettje — és az a félig játékból, szerencsétlenül improvizált 
szöveg, melyet ő olyan borzasztó komolyan vett, hogy egyórás nagy-
zenekari muzsikát csinált rá. Rossz a lelkiismeretem, ha erre gondolok, 
kivált ha látom, hogy hogyan erőlködik azt elhelyezni. És rossz a lelki-
ismeretem, illetve a hiúságom, hogyha hallom, hogy bemutatta 
Schnitzlernek és Wassermannak, »bécsi írónak«, akik ebből alkotnak 
most ítéletet rólam."13 

A szövegkönyvíró hírnevének mindazonáltal nem nagyon 
ártott a dolog, mivel akármelyik részletesebb zenei lexikont 
ütjük fel, Egon Wellesz osztrák zeneszerző művei között meg-
találjuk Balázs Béla szövegkönyvére írt balettjét, amelynek 
címe: Das Wunder der Diana. Aphrodité 1914 és 1917, de leg-
később 1924 között Dianává vált. A vacsora melletti impro-

10 Balázs Béla: Napló, II. köt., 4 4 8 - 4 4 9 . 
11 MTA Kézirattár, MS 5 0 1 3 / 1 1 - 1 2 . 
12 Balázs Béla: Napló, I. köt. 651. 
13 Balázs Béla: Napló, II. köt. 237—238. A napló szerkesztői jegy-

zete tévesen azonosítja „Wellesz balettjét" a Napsugár és kigyóval. 
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vizáció történetéhez pedig a zeneszerző visszaemlékezése ad 
további útbaigazítást. Wellesz a nyolcak nevezetes kiállítása 
idején járt Budapesten, a kiállítás alkalmából rendezett hang-
versenyen ugyanis bemutatták egy művét. Balázs Béla Ady-
verseket fordított neki, és ő hívta fel a figyelmét Bartókra is. 
Wellesz visszaemlékezésében érzékletes leírást ad Balázsról, 
s ennek kapcsán előkerül a balett. 

„Balázs azok közé az emberek közé tartozott — írja Wellesz — , akik 
váratlanul szoktak feltűnni, néhány napig Bécsben maradnak, majd 
azt mondják: most Madridba kell mennem, hogy egy barátnőmmel 
beszéljek. Máskor Németországba, hogy találkozzon egy színigazga-
tóval, egy darab bemutatóját megbeszélendő. Az egyik ilyen látoga-
táskor Balázs felvázolta egy Das Wunder der Diana с. balett szcená-
riumát, melyet még az első világháború előtt megkomponáltam. Balázs 
csodálatos mesélő volt, volt benne valami az antik népi költőkből."14 

Wellesz zeneszerzői hivatása mellett az operatörténet terüle-
tén tudományos munkát is végzett, elmélete szerint az opera 
osztrák vonala, amely Beethovenben csúcsosodott ki, ezzel 
egyszersmind meg is szakadt. Visszaemlékezésében így ír: 

„A Monarchia utolsó éveiben az a remény élt bennem, hogy megada-
tik ezt a fonalat újra fölvennem. Az orosz balett vendégjátékai meg-
mutatták azt az utat, amely a Wagner utáni zenedrámától ismét a 
drámai stílus megújításához vezet. így írtam meg 1913-ban (ez vagy az 
emlékező vagy a közreadó elírása, 1914-ről van szó — LJ) első 
balettomat, Das Wunder der Dianát, melynek szcenáriumát Balázs 
Béla készítette számomra, és amelyet 1924-ben Mannheimben mu-
tattak be."15 

Lehet, hogy Wellesz 1917-ben még kétségbeesetten igyek-
szik művét „elhelyezni", ám igyekezete a háború után ugyan-
csak sikerrel járt. Caroline Cepin-Benser Wellesz-monográ-
fiája szerint, amely a mű születését szintén az 1914 és 1917 
közötti időre teszi, nemcsak az 1924. március 20-i ősbemu-
tatóra került sor a mannheimi Nationaltheaterben, amit 
egyéb források is regisztrálnak, hanem újabb bemutatókra 

14 Egon und Emmy Wellesz: Egon Wellesz — Leben und Werk. Paul 
Zsolnay Verlag, Wien—Hamburg, 72—11. 

15 Uo. 87. 

4* 
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is Hannoverben és Kölnben.lfi Wellesz végül zenekari szvitet 
is komponált balettje zenéjéből. 

Az Aphrodité, majd Diana csodája című balett a monográ-
fus bemutatása szerint egy görög ötletre alapozva két szerető 
csodás átalakulását írja le Diana segítségével.17 A szerző így 
rögzíti a történetet a naplóban : 

„Valaki a szoborba, a márványba úgy dobja, öli magát párja után, 
mint ahogy a vízbe ugranék utána. A zűrös, nyugtalan életből a szobor 
megváltó, mozdulatlan harmóniájába menekül."18 

Az élet zűrzavaros nyugtalansága, szemben a megváltó nem-
lét harmonikus mozdulatlanságával? Csak nem a mozgó, 
lüktető elevenség és a halálban végleges formát talált mű, a 
megváltó, ám gyilkos forma és a folytonosan tovaáramló 
élet Simmel berlini szemináriumain belétáplált, majd vérévé 
vált konfliktusáról van megint szó, csak nem arról a tragikus 
szembenállásról, amely nemcsak Balázs Béla drámáinak, 
meséinek, misztériumainak, nemcsak Judit és a Kékszakállú, 
a Királyfi és fából faragott mása szembenállásának terem-
tője, de művészetfilozófiai teóriájáé, nevezetes Halálesztétiká-
jáé is? Hát annyira egyetlen gondolata van az alkotó szemé-
lyiségnek, hogy még vacsora melletti játékos improvizáció-
jában is azt variálja? 

Balázs óriáscsecsemője : Bébi a bárban 

Diána gyermekei megváltást, örök boldogságot találnak a 
szoborban, a formában, a halálban. 

16 Caroline Cepin-Benser: Egon Wellesz (1885-1974) — Chro-
nicle of a Twentieth-Century Musician. Peter Lang, New Y o r k -
Berne—Frankfurt am Main, 363 — 364. 

17 Uo. 17. 
18 Balázs Béla: Napló, I. köt. 651 
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„Ha a halál az, ami a formát adja, akkor megölök mindent, amit 
formálok — írta Balázs 1909-ben. Minden saját arckép, ha költöm, ha 
festem, ha zenélem, parciális öngyilkosság."19 

A királyfinak vetélytársává lesz saját fából faragott képmása. 
Nincs szükség túlságosan erőszakolt eljárásra ahhoz, hogy 
ezt az alapszerkezetet, az emberrel szembeforduló, önállósuló 
teremtmény történetét a másik elfeledett Balázs-táncjáték 
meséjében is felfedezzük, csak éppen a feje tetejére állítva, 
groteszk formában. A Bébi a bárban című táncjáték történe-
tét az 1932-es budapesti (!) bemutató műsorfüzete az aláb-
biakban foglalja össze: 

„A bár vendégei között megjelenik a Tragikus Anya, s az egyik 
asztalon egy csomagot hagy hátra. A Mixer s a vendégek legnagyobb 
ámulatára kiderül, hogy a csomagban egy csecsemő van. A Mixer 
megsajnálja a kicsit, gondjaiba veszi s megitatja. A kisbaba minden 
ital után egyet női, gyermek lesz belőle, s gyermekien gondtalan jó-
kedve magával ragadja a közömbös vendégeket és a józan Mixert. 
Bébi maga a mámor; jókedve minden korty után szilajabb lesz, s a bárt 
vendégestül tótágast állítja. Végül miután a Mixernek is elcsavarta a 
fejét, sorba Ieboxolja a férfiakat, akik most már meg akarnak szaba-
dulni a mámortól, amely erősebb lett, mint ők. De Bébi kifog rajtuk."20 

Ehhez a groteszk történethez Wilhelm Grosz komponált 
zenét, mégpedig, bárról lévén szó, valódi jazzt, amelyet nem 
holmi árokba süllyesztett zenekar, hanem a színpadi bárban 
helyet foglaló jazz-band adott elő. Grosz egyébként nem eb-
ben az egyetlen esetben fordult Balázs-librettóhoz: 1930-ban 
a frankfurti operában bemutatott egyfelvonásosának, az 
Achtung, Aufnahme! című operának ugyancsak Balázs Béla 
írta a szövegét.21 

A Bébi a bárban mindenesetre, amint a kritikákból kitűnik, 
a táncjáték műfajának páratlan ironikus gyöngyszeme lehe-
tett, amelyet valamennyi résztvevője jókedvében alkotott. 

19 Balázs Béla: Halálesztétika. In: Halálos fiatalság. Magyar 
Helikon, 1974., 310. 

20 Magyar Színházi Intézet Táncarchívuma, 32. fond. 
21 Magyarul olvasható a Filmtudományi Szemle 27. kötetében. 
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Az 1928-as hannoveri ősbemutató nem utolsósorban a tán-
cos közreműködők miatt fontos, s nyer a magyar irodalmi-
nál némileg szélesebb értelemben, színháztörténeti jelen-
tőséget. A mű két koreográfus-főszereplője ugyanis az eu-
rópai táncélet két vezető személyisége volt. Hannover, ahol 
a Das Wunder der Diana felújítása zajlott, a húszas évek má-
sodik felében a németországi, de az sem túlzás, ha azt mond-
juk: az egész európai táncélet egyik fővárosa volt. Abban az 
időszakban, midőn vezető balettmestere, koreográfusa s egy-
ben első táncosnője is a fénykorát élő híres táncosnő, Yvonne 
Georgi, asszisztense és partnere pedig az akkor táncosi-ko-
reográfusi szárnyait bontogató, később világhírűvé vált, Pes-
tet is több alkalommal szólóestjeivel megjárt táncos, Harald 
Kreutzberg. Ez a városa másik elfeledett Balázs-balett ősbe-
mutatójának színtere, Georgi a Bébije, Kreutzberg a Mixere. 

Az 1928. április 28-án először színpadra vitt táncest mű-
során három egyfelvonásos szerepelt, a Bébi a barbant, a 
groteszk, s így az estét mintegy feloldva lezáró utolsó táncjá-
tékot Wellesz Táncszvitje és Hindemith Das seltsame Haus 
című táncjátéka előzte meg, valamennyi Yvonne Georgi ko-
reográfiájával. Groteszk táncjátékának, ahogy a színlap ne-
vezi, maga Grosz volt a zenei irányítója. 

A bemutató a korabeli kritikák szerint igen nagy sikerrel 
zajlott. A nagy sikerben az est programjának összeállításá-
ban megnyilvánult jó ösztön is szerepet játszott, valószínűleg 
nem véletlen, hogy a legnagyobb tetszést, a „da capo sikert" 
a Bébi a bárban aratta, amelyet több beszámoló is az est 
csúcsának, poénjának nevezett. A sikerben a beszámolók sze-
rint osztozott a rendkívül szellemes zene, a frappáns, jókedvű 
megjelenítés, de kivette belőle részét az ötletes librettó is. A 
kritikák magasztalják Grosz shimmyre, bluesra, charleston-
ra épülő, ritmusban és dallamban egyaránt fantáziadús zené-
jét, hangsúlyozván, hogy az azokban az években született, 
„midőn az emberiség mézesheteit élte a dzsesszel";22 dicsérik 

22 Berliner Zeitung am Mittag 1928. 4. 16. 
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Georgi pompás táncötleteit és alakítását, Kreutzbergét nem-
különben, akiről már ekkor mint Németország legzseniáli-
sabb táncosáról nyilatkoznak (megjegyzendő, hogy a szín-
lap szerint a jelmezeket is Kreutzberg tervezte); és elismerést 
tanúsítanak Balázs librettója iránt is, akiről nem mulasztják 
el megemlíteni, hogy „már Bartóknak nyújtott táncötletek-
ben is ismételten szerencsés kezűnek mutatkozott".23 Van 
ugyan elégedetlenebb kritikus is, olyan, aki több alkotó já-
tékvezetői szigorúságot várna Georgitól,24 vagy akit a gro-
teszk nem érintett meg, s azon fanyalog, hogy a dzsessz nem 
művészi muzsika, a librettóból pedig, bár elismeri, hogy nem 
szellemtelen, hiányolja a mélyebb értelmet,20 a kétségtelen 
sikert valamennyien elismerik. Ami nem lehetett nehéz: az 
egyik beszámoló szerint az est végén a közönség több mint 
harmincszor tapsolta a függöny elé a közreműködőket. Az 
egyik berlini tudósító gratulál a produkcióért a hannoveri 
színháznak, s cikkét azzal a jóslattal zárja: „ez a bébi más 
színházakba is utat fog találni magának."20 

Úgy is lett. A Der Tanz című lap már a münsteri bemuta-
tóról számol be 1929. decemberi számában. Ez a tehetséges 
fiatal társulat arra találta alkalmasnak Grosz-Balázs gro-
teszk táncjátékát, hogy „a táncot újra egykori magasságába 
emelje" vele. 

A Bébi a bárban bekerült az európai táncvilág köztudatá-
ba. S innen már csak egy lépés volt a magyar színpad, az 
egyik vezető budapesti mozgásművészeti műhely, a Szent-
pál-iskola 1932-es matinéja. Az iskolavezető pedagógus-ko-
reográfus Szentpál Olga férje és munkatársa, Rabinovszky 
Márius művészettörténész, aki szintén aktívan részt vett a 
csoport munkájában, sűrűn megfordulván Németországban, 
feltehetően látta valamelyik produkciót (több cikket is kö-
zölt folyóiratokban az európai táncélet eseményeiről, egye-

23 Berliner Morgenpost 1928.4 .18. 
24 Hannoverscher Kurier. 
25 Acht Uhr Abendblatt 1928. 4. 16. 
2ß Berliner Morgenpost. 
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bek közt a Nyugatban), s mint bemutatandót hazahozhatta 
annak zenei és szöveganyagát. 

A bemutató 1932. április 10-én délelőtt a Fővárosi Ope-
rettszínházban zajlott a Szentpál-csoport munkaközösségé-
nek matinéján. A műsoron itt is három egyfelvonásos tánc-
játék szerepelt Szentpál Olga koreográfiájával : a Muszorgsz-
kij zenéjére írott Dávid című táncszvit, Kozma József Kine-
fónia című drámai táncjátéka, valamint a Bébi a bárban, 
Wilhelm Grosz zenéjére. A műsorfüzet a három táncjáték 
közül csak egynek a szövegkönyvíróját jelöli meg: a Kinefó-
nia allegorikus meséjét a neves táncosnő, Dohnányi Ernő fe-
lesége, Galafrés Elza írta. S noha a színházak heti műsorfü-
zetében nem szerepel a matiné, a másnapi lapok rendre be-
számolnak a bemutatóról. Elsősorban természetesen Szent-
pál Olga koreográfusi művészetét és a táncosok teljesítmé-
nyét dicsérik, elegáns tiszteletköröket kap Dohnányiné. A 
Pesti Hírlap kritikusa szerint „a Bébi a bárban igen életrevaló 
eszmét dolgoz fel, de egy kicsit hosszadalmasan".2 ' A Buda-
pesti Hírlap szerint viszont 

„a három bemutatott pantomim közül a legszellemesebb a Bébi a 
bárban, amelynek burleszk stílusát és gyakran filozófiai mélységeket 
érintő ötletességét kitűnően érvényre hozta Augner Tana, Sümeghy 
László, Pál Rózsi és a többi szereplő".28 

A Pester Lloyd cikkírója az egyetlen, aki említést tesz 
Bortnyik Sándor díszleteiről.20 Balázs Béla neve azonban se-
hol nem fordul elő, noha többen kifejezetten a Bébi a bárban 
történetét mesélik el. Az Archives Internationales de la Danse 
című Párizsban megjelenő, az egész európai táncélet áttekin-
tésének igényével működő folyóirat, amelyben több magyar-
országi tudósítás is található, részben szintén Rabinovszky 
Márius tollából, 1933/2. számában a produkcióról közölt kép 
aláírásában nem mulasztja el megemlíteni (bár hibásan) a 

27(mja.): Új pantomimek. Pesti Hírlap 1932.4. 10. 
28 SzentpálOlganövendékeinekelőadása. Budapesti Hírlap 1932.4.12. 
29 Tanzgruppe Szentpál. Pester Lloyd, 1932. 4. 12. 
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szövegíró nevét. Ám az, hogy a Pester Lloyd cikkírója még 
külön meg is fogalmazza, hogy a „magyar pantomim" 
(Kozma —Dohnányiné) után következett a Bébi a bárban, 
ami osztrák zeneszerző műve, azt mutatja, hogy a pesti cikk-
író talán valóban maga sem tudta, hogy kinek a librettójával 
van dolga. 

A filológia csapdái 

És mi vajon honnan tudhatjuk? A probléma bonyolultabb, 
mint első pillanatra látszik, bár utólag már könnyű célrairá-
nyítottan kutatni a megfelelő forrásokban. A Bébi a bárban 
német nyelvű szövege ugyanis természetesen megtalálható 
kéziratban a Balázs-hagyatékban.30 A Wilhelm Grosz osztrák 
zeneszerzőről szóló szakirodalom is pontosan jelzi, hogy az 
Achtung, Aufnahme! mellett a Bébi a bárban című balett szö-
vegkönyvét is Balázs Béla írta. Azt is közlik ezek a források, 
hogy az ősbemutató 1928-ban volt Hannoverben. De már az 
a rendkívül jól használható színházi lexikon, amelynek mu-
tatókötete ábécé-rendben közli az emberiség történetében is-
mert összes színpadi mű adatait, évszámát és az alkotók ne-
vét (természetesen azokét, amelyekről a szerkesztők tudo-
mást szereztek — mindenesetre sok tízezer műről van szó), a 
Bébi a bárban című balettel kapcsolatban csak a két koreográ-
fus-főszereplő nevét tünteti fel.31 A dolgot az teszi érdekessé, 
hogy a mű lexikonrészében, a két koreográfus-táncosról szó-
ló szócikkben megemlítik a Bébi a bárbant, a Balázsról szóló 
szócikkben viszont, amely darabjait, filmjeit és természetesen 
librettóit is ismerteti, nem fordul elő. Grosz-szócikk nem sze-
repel a lexikonban. Pedig foglalkoznak zeneszerzőkkel, így 
például a Wellesz-szócikkben a szövegkönyvíró nevével 
együtt szerepel Diána csodája (A Balázs-szócikkben ez sem!), 
a mutatóban viszont ennél a műnél csak a zeneszerző. Azok a 

30 MTA Kézirattár, MS 5013/13. 
31 Enciclopedia dello Spettacolo. Casa Editrica Le Maschere. Roma, 

1958. 
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zenei lexikonok ellenben, amelyek Balázs Béla-szócikkükben 
nem mulasztják el említeni a két Bartók-librettót, Wellesz-
és Grosz-szócikkükben pedig szövegkönyvíróként megjelö-
lik Balázst, életművének ismertetésekor e két táncjátékról 
nem tesznek említést. A körök nem zárultak be, az informá-
ciók elmentek egymás mellett. 

Tánctól a filmig — a hallgatás művészetei 

Balázs Béla világhíressé lett lilmteóriáját a szavak bilincsé-
től megszabadult, mozdulataiban újra láthatóvá vált ember 
elméletére alapozta. Amikor egy fiatalkori esszéjében a tán-
cot zene és ornamentika közös ősanyjaként határozta meg,32 

amikor híres Halálesztétikájában így írt: 
„Amire szót meg nem tudok és gondolatom sincsen, az megjelenhetik 
már az arcom egy kifejezésében. És mindazt, ami az emberlélekben 
csak csírázik és fejlődik még, megérezhetem egy gesztus mozdulatá-
ban, egy épített formában, egy rajzolt ornamentumban, mintha ezek is 
csak gesztusok és mozdulatok nyomai volnának?"33 

— voltaképpen már filmelméletét, azaz a vizuális kultúra el-
méletét fogalmazta. 

„Amikor valaki nem szólal meg, az még távolról sem jelenti azt, 
hogy nincsen semmi mondanivalója. Aki nem beszél, még tele lehet 
csupán formákban, képekben, arcjátékkal és mozdulatokkal kifejez-
hető tartalommal. A vizuális kultúra emberénél a mozdulat, az arcki-
fejezés nem helyettesíti a beszédet, mint a süketnémák jelei. Nem sza-
vakra gondol, nem szótagok morzejeleit írja a levegőbe. Mozdulatai 
egyáltalán nem fogalmakat jeleznek, hanem saját irracionális felfog-
hatatlan énjét törekszik velük kifejezni, és arcjátéka, mozdulatai a 
léleknek olyan mély rétegéből született érzéscsoportot igyekszik tol-
mácsolni, amelyet szavak sohasem tudnának felszínre hozni. Itt a 
szellem közvetlenül, szavak mankója nélkül, láthatóan válik testté."34 

32 Vö.: Balázs Béla: Művészeifilozófiai töredékek. Nyugat 1909. 
II. köt. 6 0 - 6 5 . , 156-160 . , 2 0 4 - 2 0 9 . 

33 Balázs Béla: Halálesztétika. In: Halálos fiatalság, 327. 
31 Balázs Béla: A látható ember. Bibliotheca 1958. 19 — 20. 
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Ezek a sorok már A látható ember című műből származnak, 
megdöbbentő egyidejűséggel egy nagy francia kortárs ha-
sonló problematikát feldolgozó filozófiai dialógusával. 

„Ha nem kívánna világos lenni, hogy könnyed lehessen, s ha, továbbá, 
megpróbálna végtelenül különbözni önmagától, és ítélkezni szabad-
ságát mozgási szabadsággal váltaná fel?" 

— veti fel a kérdést Paul Valéry A lélek és a tánc című művé-
nek egyik szereplője.35 A válasz már ismét Balázsnál: 

„A hallgatás . . . nemcsak a szavakon túli birodalom, hanem egyúttal 
a szavak közötti birodalom is. És az »irracionális« szféra sem csupán 
természetes-racionális életen kívüli álomország, hanem legreálisabb 
köznapi kapcsolataink atmoszféráját, auráját, elmondhatatlan régióit, 
azaz pantomimszerű elemeit is magába foglalja. Arról van szó tehát, 
hogy ezt az atmoszférát a természetes dolgok elegyéből kivonjuk és 
homogén rendszerré formáljuk."36 

Természetes, hogy aki a hallgatás művészi formáinak ilyen 
nagy elméleti figyelmet szentel, ugyanakkor utolsó porciká-
jáig maga is költő, megpróbálja ötvözni a beszéd és a hallga-
tás műfajait. Balázs Béla kezétől nyolc táncjátékmese ma-
radt fenn, amelyekkel az irodalomtörténet soha nem foglal-
kozott. Van közöttük zseniális, közepes és gyenge. A zseniá-
lis az, amelyik sejtetni engedi: a színpadon éppen az fog meg-
valósulni, amit a fenti idézetek sugallnak. Amelyekben a 
mozdulatok nem szavakat jeleznek, nem szótagok morzeje-
leit írják a levegőbe. Amelyekben, hogy ismét Valéryvel szól-
junk, „megszűnik az akarat, és véget ér az ismeret titkos bi-
rodalma".37 Ahol a szellem közvetlenül, szavak mankója nél-
kül, láthatóan válik testté. Talán idővel sikerül nyilvános-
ságra segítenünk ezeket a táncjátékokat. A három közül, 
amelyek Európa színpadain hódítottak, egy az örök remek-
művek közé csatlakozott, egynek híre soha nem jutott Ma-

35 Paul Valéry: A lélek és a tánc. In: Két párbeszéd. Gondolat, 
1973. 1 1 9 - 1 2 0 . Somlyó György fordítása. 

36 Balázs Béla: A táncköltemény, Nagyvilág 1974/6. 
37 Paul Valéry: A lélek és a tánc. In: Két párbeszéd, 97. 
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gyarországra, szövegét máig nem ismerjük, a harmadik pedig 
már magyarországi bemutatása pillanatában kezdett elfele-
dett Balázs-táncjáték lenni. Talán mert sem az irodalmárok, 
sem a zenészek, sem a táncosok nem tartották fontosnak fog-
lalkozni vele. A határterületek filológiája csapdákat rejt 
ugyan, de aki szamárkancát indul keresni, királyságra is 
találhat. . . 

Függelék 

E dolgozat lezárása és az összes lehetséges határidők és ter-
jedelmi korlátok túllépése után bizonyosodott meg a szerző 
arról, hogy Balázs Bélának egy negyedik táncjátéka is van, 
amelyet jeles kortárs zeneszerző zenéjével, neves koreográfus 
betanításában előadtak. Ernst Krenek osztrák zeneszerző 
Mammon című balettjéről van szó, amelyet Heinrich Kroeller 
koreográfiájával 1927. október elsején mutattak be a mün-
cheni Nationaltheaterben. A fentiek miatt, továbbá mivel 
erről a bemutatóról egyelőre egy plakáttal és egy kritikával 
rendelkezünk, hadd legyen ez a függelék egy esetleges jövő-
beli közlemény ígérete.38 

38 Ismét több hónap eltelvén a dolgozat lezárása és a közlés kö-
zött, a szerző örömmel jelenti, hogy időközben sikerült megtalálnia 
mind a Dánia, mind pedig a Mammon szövegkönyvét, s az írott tánc-
játék-szövegkönyvek kirajzolták egy nagyobb lélegzetű kutatás ter-
vét, amely immár az Eötvös-alapítvány támogatását is élvezi. A fen-
ti, alkalomra (egy konferenciára) született tanulmány tehát egy re-
mélhetőleg a közeljövőben megszülető nagyobb lélegzetű dolgozat 
előtanulmányaként olvasandó. 
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PITOËFF LILIOMA PÁRIZSBAN 

Párizsban, 1923. június 8-án olyanfajta találkozás jött létre 
a Comédie des Champs-Elysées színpadán, mint ama híres 
Lautréamont-hasonlatban ; az esernyő és a varrógép találko-
zása a boncasztalon nem kevésbé bizarr és meglepő, mint a 
budapesti drámaíró, Molnár Ferenc hősének, Liliomnak a ta-
lálkozása Georges Pitoëff-fel, a híres francia —orosz színész-
-rendezővel. Nem a véletlen, s nem is szürrealista szeszély mű-
ve ez a randevú, s az sem, hogy épp Párizsban esik meg: példa 
lehet az avantgárd nemzetközi jellegére, nemzetek-fölöttiségé-
re is. Első megközelítésben szinte abszurdnak tűnik fel a gon-
dolat, hogy Molnárnak, aki konvencionális darabokat írt, s 
akit az irodalomtörténet szívesen sorol a könnyű bulvárszerzők 
közé, bármiféle köze lehetne az avantgárdhoz. Miért rendezte 
meg hát Pitoëff, a színházi avantgárd egyik legmarkánsabb kép-
viselője, a Liliomot ? Igaz : a darabnak ez idő tájt már óriási si-
kere van különböző európai színpadokon. Pitoëff, aki lening-
rádi, majd svájci sikerek után érkezik Párizsba, 1923-ban egy 
rendkívül sikeres évadot zár le a Liliom bemutatójával. Igazga-
tója, Jacques Hebertot lelkes híve a külföldi darabok előadásá-
nak; a Liliom számára is, mint írja, ragyogó felfedezés volt, s 
boldog, hogy színházában előadathatja. Pitoëff nemcsak ren-
dező és főszereplő egyszemélyben, hanem a díszletek és a jel-
mezek tervezője is. A bemutató előtt lelkes és bizakodó: 

„A hat szerep keres egy szerzőt — és a Liliom! Mennyire különböznek 
— s mégis, mindegyik az életet és a halál ismeretlenjét tükrözi vissza. 
De míg Pirandello az életre és a halálra az értelem fényét vetíti, mely a 
gondolatok és szavak hajlékonyságával próbál bevilágítani annakrejtel-
meibe — addig Molnár kutató fénysugara az érzelem és a csönd."1 

1 A Liliom előadására vonatkozó összes újságcikk, illetve színikriti-
ka a párizsi Bibliothèque de l'Arsenal színháztörténeti gyűjteményé-
ben található. Re 17347/1. II. Molnár: Liliom. (Coll. Rondel) 
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A szó szűken vett értelmében Pitoëff ebben az időben már 
nem számít „igazi" avantgárdnak. Az avantgárd hőskora — 
legalábbis a színházi avantgárdé — lejárt; tevékenysége most 
már azt célozza, hogy a színházi forradalom eredményeit be-
építse rendezéseibe és elfogadtassa a közönséggel — konven-
cióvá, a színházi köznyelv részévé avatva így az avantgárd 
elemeket. 

„Századunkban — írja a korszak kiváló ismerője, a kortárs Jean 
Hort — volt egy színházi elő-forradalmi korszak, s erre következett 
a totális forradalom korszaka, melynek során minden átalakult. 
Françiaorszàgban a Kartell színházai voltak azok — és csakis ők —, 
akik győzelemre vitték ezt az üdvös színházi forradalmat, és hátsó 
gondolat nélkül mondhatjuk, hogy ez a forradalom 1930 előtt befeje-
ződött, mivel 1925-től minden színpad átalakult."2 

Nevetséges és fölösleges volna Molnárból avantgárd szer-
zőt faragnunk — ám az nem tagadható, hogy a Liliom Pi-
toëff-féle előadása részét képezte a Jean Mort által felvázolt 
színházi forradalomnak. Itt most nincs módunk a színmű 
és a színpadi megvalósulás bonyolult esztétikai, ontológiai 
viszonyrendszerének taglalására. Jól tudjuk, hogy napjaink 
színházművészetében a mű olykor csak ürügy a rendezőnek 
saját nézetei kifejtésére; s az írott mű színpadraviteléből oly-
kor épp ellentétes értelmű és világnézetű előadás születik. 
Pitoëff esetében erről azonban nem lehet szó; rendezői hit-
vallása szerint minden egyes általa megrendezett mű hatott 
rá valami módon: mindegyikben a szellemet, a gondolatot 
kereste és találta meg, mely saját gondolataira visszhangzott. 
A színpadi szerző és rendező összjátéka természetesen pár-
beszédként, egy kérdésre adott válaszként is felfogható; a 
Liliomban is lennie kell tehát egy (vagy több) kérdésnek, 
melyre Pitoëff reagált. 

Mű és rendezés viszonyának az elemzésénél a korabeli kri-
tikák tanúságára támaszkodunk — lévén, hogy az előadás 

2 Jean Hort : Les théâtres du Cartel et leurs animateurs. 1944. 
Skira. 51. 



Pitoëff Lilioma Párizsban 499 

ma már csak ezekből eleveníthető fel. A Liliom korabeli 
fogadtatása rendkívül árnyaltan mutatja meg, hogyan reagál 
a befogadó (a közönség és a kritikus) valamely új, addig is-
meretlen művészi jelenségre, amely meghaladja addigi ta-
pasztalatainak körét. A kritikusi magatartás — amelynek 
konkrét eredménye a kritika — pszichológiailag könnyen le-
írható és magyarázható: a látványban és a szövegben megje-
lenő új, ismeretlen vagy szokatlan mozzanatok a nézőben 
mentális kényelmetlenséget, zavart okoznak; a néző pedig 
meg akarja keresni e kényelmetlenség okozóját, azt, akit 
felelőssé tehet állapotáért. A kritikák jól osztályozhatók 
aszerint, hogy a kritika írója kit tesz meg bűnbaknak — a 
szerzőt, a rendezőt, avagy másodsorban a színészeket, illetve 
a fordítót. Egy dologban valamennyi kritikus megegyezik: 
fenntartás nélkül dicsérik Madame Pitoëff csodálatos ala-
kítását, aki Julika szerepét játszotta. Némely kritikus szinte 
sajnálja a kitűnő színésznőt, amiért ilyen gyanús társaságba 
és kétséges vállalkozásba keveredet t . . . 

A Liliom fogadtatása nemcsakhogy ellentmondásos, ha 
nem egyenesen botrányos volt — s ez már önmagában is jelez 
valamit, amint azt az egyik kritikus megállapította. Huszon-
három kritika közül tizenkettő fejez ki egyértelműen negatív 
viszonyulást a darabhoz és az előadáshoz; öt egyértelműen 
pozitívat — ezek az írások a Liliom előadását jelentős szín-
házi eseménynek, a rendezést és/vagy a darabot magas esz-
tétikai értékkel bíró alkotásként értékelik. Hat kritika érté-
kelése ambivalens: bizonyos értékek elismerése mellett — 
melyek vagy a rendezésre, vagy a darabra vonatkoznak — 
komoly fenntartásokat és kifogásokat is tartalmaznak. 

Kritika vagy elismerés tárgya lehet — az előadástól teljesen 
függetlenül — a mű idegen eredete. A húszas évek francia 
színházi közvéleményében kétféle magatartás mutatkozik 
meg: a minden külföldi eredetű művel szemben gyanakvó, 
elutasító, zárt, vagy a befogadásra kész, nyitott kritikusi 
magatartás. Az elutasító, rideg attitűdöt egyebek mellett nyil-
ván politikai indokok is motiválják: öt éve ért csak véget a 
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világháború, s így azon sem csodálkozhatunk, hogy az egyik 
kritikus, az előadáson fölháborodva, gúnyosan kérdezi : vajon 
valóban a franciák nyerték meg a háborút? Lucien Descave is 
ironizál, amikor így ír a külföldi darabok bemutatásáról: 
„Szegény, elgyöngült francia színházunk felerősítésére újabban kül-
földi drámaművészeti injekciókat divat adni, hogy felerősödjön. 
A szúrásokat nevezetesen Pitoëff, Dullin és Lugné-Poë doktor urak 
eszközlik. [. . .] A Liliom nevű injekció, úgy látszik, nem lesz igazán 
sikeres." 

A leggyakoribb jelzők, amelyekkel a kritikusok az előadás 
egészéről kapott benyomást jelölik, a különös, furcsa, bizarr, 
meglepő, szokatlan, extravagáns. Két kritikus még tovább 
megy, amikor azt írja, hogy az előadás nélkülözi a józan ész 
ismérveit, s azzal vádolja a darabot, hogy a nézőt szinte az 
őrületbe kergeti . . . A kritikák részletesebb elemzéséből ki-
világlik, hogy a kritikusok ellenérzését, ellenszenvét alapve-
tően három dolog váltja ki. Az első kifogás: a „szükséges 
egység" vagy egységesség hiánya Molnár darabjában; a kü-
lönböző stílusok és műfajok kevert, nem tiszta megjelenése. 
A kritikusokat rendkívül zavarja és irritálja, hogy a mű rea-
litás és fantasztikum kettősségére épül fel, hogy műfaja a 
melodráma és vígjáték között ingadozik, s ezen túl: meg-
található benne a grand-guignol és a tündéries meseszerűség, 
az érzelmes szentimentalizmus és a naturalizmus, azaz, 
a kritikusok szerint, egymást kizáró, egymással kibékíthe-
tetlen ellentétben álló minőségek. Mindez szerintük nem áll 
összhangban a francia ízléssel. (Több kritikus valamiféle 
„német dolognak" véli az egységesség hiányát.) Valójában 
a Liliom második részének groteszk fantasztikuma volt a leg-
vastagabb szálka a kritikusok szemében — még azokéban is, 
akik többé-kevésbé elfogadták és értékelték az első rész rea-
lisztikus, zsánerszerű színpadi ábrázolását. Többször is visz-
szatérő vélemény, hogy a darabnak Liliom halálával kellene 
befejeződnie — azaz, a mennyországban játszódó rész csak 
ront a mű esztétikai minőségén. A huszonkettőből mindössze 
négy kritikus volt ezzel ellentétes véleményen: a Liliomban 
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épp ezt az összetettséget, többszólamúságot értékelve. Mar-
cel Achard, Colette, de Solpray és Pavloswky a mű szokat-
lanságát, a normáktól való eltérést - amely a többiekből 
általában ingerültséget váltott ki - eredetiségként és a mű 
újszerűségeként értékelték. Marcel Achard szerint: 
„Az iránymutató jelzések a külföldi színháztól érkeznek hozzánk 
— s a legújabb megnyilvánulások tisztán érzékeltetik számunkra, 
hogy a jövő színháza a képzelet színháza lesz — és csakis azé. Molnár 
különös, eredeti, jelentős darabja ezt az utat nyitja meg számunkra. 
Már csak a közönségnek kell hozzászoknia." 

A mű és az előadás legtöbb indulatot kiváltó része a menny-
országban játszódó jelenet. A darab groteszk fantasztiku-
ma, a szemléleti és ábrázolásbeli kettőség itt a színrevitel 
avantgárd jellegzetességeivel társul: a sokkírozó tényezők 
így megsokszorozódnak. A kritika tárgya itt elsősorban a 
rendező, Pitoëff, aki egy kubista mennyországot álmodott a 
a színpadra, s a modern technika eszközeivel rendezte 
be azt. Pitoëffet nemcsak azért kárhoztatták, mert egy „rö-
hejes mennyországot" vitt színpadra, hanem azért is, hogy az 
eredeti darabot a saját kénye-kedve szerint formálta át. A 
geometrikus elemekből felépített, jelzésszerű, modern dísz-
letek a kritikusok legfőbb céltáblájává lépnek elő ; tanácstala-
nul és felháborodva nézik Pitoëff színes köreit és háromszö-
geit. Még az előadás egészét egyébként pozitívan értékelő 
Lugné-Poë is értetlenül áll a jelenség előtt: 

„Hát miért, Pitoëff? Mire valók ezek a Mortignyhoz méltó szélhá-
mosságok — ráadásul kubista díszletek között? Pitoëff ennél többet 
tud!" 

A kritikák hangja a kubista díszletekről szólva gúnyos, 
ironikus, nemegyszer fölényesen lekezelő. Akárcsak az avant-
gárd művészetet, ezt sem veszik komolyan — afféle gyerme-
kes bolondságnak tekintik, amely távol áll a felnőttek kép-
viselte jóízléstől és józan észtől. 

André Brissart értő kritikája az új, ismeretlen jelenségek — 
itt képzőművészeti jelenségről van szó — elfogadásának sa-
játosan átmeneti állapotát reprezentálja. 

5 
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„PitoëfF teljesen egyszerű eszközöket használ — írja —, melyeknek 
a hatása alig magyarázható. [. . .] így van ez a Liliom esetében is. 
Pitoëff itt is sematikus eljárást alkalmaz — sőt, a végletekig viszi azt. 
A díszlet-embriók, melyeket elképzelt, geometrikus alapon valósul-
nak meg, a kubista módszereknek megfelelően. 

Fölösleges mondanom, hogy nem szeretem a kubista festészetet, 
és nem tudnám komolyan venni ezt a művészetet." [. . .] 

Gyakran visszatérő kifogás — amely az előzőekkel némi-
leg ellentmondónak látszik — az eredetiség hiánya is. Ez 
elsősorban a műre, és nem az előadásra vonatkozik. A kriti-
kusok számtalan szerzőt sorolnak fel, akik hatottak Molnár-
ra, vagy a Liliom közvetlen mintájaként szolgálhattak. Leg-
gyakrabban a Goncourt fivéreket, Francis Carcót, Gerhardt 
Hauptmannt emlegetik — s még vagy tucatnyi színpadi szer-
zőt és regényírót, köztük olyanokat, akiket Molnár feltehe-
tőleg nem is ismert. A darab cselekményét sokan banálisnak, 
teljesen érdektelennek, minden ötletességet és újszerűséget 
nélkülözőnek ítélik — amely, szerintük, Pitoëff beavatkozása 
nélkül semmiféle érdeklődésre sem tarthatna számot. 

A Liliom előadásának s magának a műnek az értékelése 
gyorsan változott. 1926-ban Párizsban egy másik Molnár-
darab is színre került: A hattyú. Igen tanulságos megvizsgál-
ni A hattyúról szóló kritikákban a Liliom Pitoëff-féle előadá-
sára tett megjegyzéseket, célzásokat. Molnár ekkor már úgy 
lép elő a kritikákból, mint a „titokzatos és megkapó" Liliom 
szerzője — aki jobbat is írhatna, mint A hattyú (Jane Catulle-
Mendés).3 Az időközben eltelt három év, úgy látszik, elfe-
ledtette a kritikusokkal a kellemetlen emlékeket. Közben 
talán az irodalmi horizont is változott — s e változás is arra 
indíthatta a kritikusokat, hogy megbocsássák a szerző any-
nyira kárhoztatott hajdani vétkeit: a banalitást, az egységes-
ség hiányát, az extravaganciát és az eredetiség hiányát — no 
meg azt, hogy mindenáron keresi az eredetiséget.. . A kriti-
kusoknak most persze másik céltábla áll rendelkezésükre: 

3 A hattyú előadásáról írt kritikák lelőhelye a fent idézett gyűjte-
mény, Re 17359. Molnár: Le cygne. 
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most а szegény árva Hattyút sebzik halálra mérgezett nyilaik-
kal — s tegyük hozzá, hogy ez utóbbi meg is érdemli sor-
sát. . . 

Pitoëff maga nagyon szerette Liliomot, a hőst, ezt a kül-
városi csavargót — olyan személyiséget látott benne, aki 
„maga a tökéletes ártatlanság, az örök gyermek". Vonzotta 
őt ez a naivitás, ez az egyszerű és gyermeki világkép; ren-
dezői fantáziáját Liliom figurája inspirálta. 

,,A műnek ez a koncepciója követelte meg az általam elképzelt, 
plasztikus színpadi megvalósítást: a vonalak és a színek csak arra 
szolgálnak, hogy kirajzolják és kiszínezzék Liliom vízióját az életről. 
Ezt a látomást a kör és a háromszög formái határolják: a kör a kör-
hintát, a háromszög a vásári sátrat jelzi. Liliom ezen a háromszögön 
és ezen a körön át látja az eget és a földet . . ,"4 

— írja a Liliom előadásáról. 
Liliom figurája és sorsa, amely nem mentes a romantikus, 

sőt grand-guignol-szerű vonásoktól sem, mégis visszatükrözi 
valami módon az emberi sorsot — az ember esendőségét, 
nyomorúságát, földi létének kilátástalanságát. Pitoëffhez, 
aki mélyen orosz volt és mélyen idealista, igen közel állt az 
esendő, gyermeki Liliom, szerette és szánta ezt a „szegény 
ördögöt", ezért is álmodott és rajzolt a számára egy külön, 
az ő kedvére való mennyországot. 

,,A mennyország" — vélte Pitoëff — „nemcsak nemzetről nemzetre, 
évszázadról évszázadra változik, hanem minden egyes embernek is 
saját, külön mennyországa van. Számomra a mennyországot egy 
tökéletes színház jelentené, ahol az idők végtelenjéig rendezhetnék. 
Ezt az egyetlen mennyországot óhajtom, a többiből nem kérek."5 

Reméljük hát, hogy mindketten — Molnár és Pitoëff -
e tökéletes színházban vannak, és boldogok — a kritikusok-
nak pedig egy egészen különálló mennyországuk van . . . 

4 Georges Pitoëff : Notre théâtre. Textes et documents réunis. 
Messages, 1949. 67. 

5 Pitoëff: I. m. 6 7 - 6 8 . 
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