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NÉMETH G . BÉLA 

Költői számadások 
!.„..•. bírjuk mi is, ha ők kibírják..." 

1. A magyar irodalomban viszonylag kicsi azoknak a versek-
nek a száma, amelyekben a halál ténye, mint eszmélkedést 
kikényszerítő és tevékenységet értékelő, mint célokat meg-
szabó és léttel való számvetést kormányzó alaptény, mint ily 
tartalmú gondolati-érzelmi alapélmény van jelen. Mint 
olyan alaptény és alapélmény, amelynek érvényesüléséért 
vagy érvényesülése ellen, szakadatlan jelenvalóságáért vagy 
folytonos elhárításáért meg kell küzdeni, amellyel megfor-
málás és megfogalmazás által kinek-kinek szembe kell 
néznie, amire így vagy úgy, kinek-kinek választ kell adnia. 

S még kisebb azoknak a verseknek (s egyéb műfajú 
műveknek is) a száma, amelyek a halállal bekövetkező ama 
nem-léttel, ama léttelenséggel, ama megragadhatatlanság-
gal való tudati-hangulati viszonynak, szellemi-lelki szembe-
sülésnek erőfeszítését és atmoszféráját sugallják, amely 
viszonyt, amely szembesülést a teljes tudati létű egyénnek 
valamiképp át kell élnie, fel kell dolgoznia. 

Sokféle oka lehet e viszonylag kicsi számnak. A lehetsége-
sek sorából említsünk kettőt. A romantika, a legújabbkori 
költészet e vonatkozásban is nagy kapunyitása itt többnyire 
nem azt hozta - Kölcsey s a kései Vörösmarty néhány 
versétől eltekintve - , amit például a német, az angol, a 
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N É M E T H G . B I - I A 

lengyel irodalomban. Inkább történetileg időszerű, racio-
nálisan és szociálisan nélkülözhetetlen érzelmek és eszmék 
kikovácsolását, megidézését, vagy már kész nemzeti és 
társadalmi eszmék magasztalását, megvalósításuk sürgeté-
sét, elhanyagolásuk keserűségét. A másik legyen az említ-
hető okok közül az, ami szorosan kapcsolódik az előzőhöz. 
Az emberi létezés időbeliségéről, az élet végességéről s 
ennek vetületében értelmes vagy értelmetlen, magyaráz-
ható vagy magyarázhatatlan voltáról való meditáció, vívódás 
élménye ez. Amennyiben ez mégis megjelent s kérdező, 
küszködő indítást váltott ki, rendszerint az illető kor vala-
mely erre szokásos eszméjében, közforgalmú válaszában 
nyert elnyugvó kihangzást, feleletet, vagy maradt afféle 
ignoramus et ignorabimus koreszmés kérdésnek. S maradt 
ez utóbbi tudatállapot elviselésének, életre vetülő s alakító 
hatásának mikéntje is ez általánosságban, s ritkán lett 
élményi magja, sugalmazója a versnek. 

Nem arról van tehát, természetesen, szó, hogy ne írtak 
volna sok és jó verset, nem ugyan ily - mondjuk némi 
föllengzéssel: „ontológiai", „metafizikai", „transzcendens", 
„filozófiai" - vívódásút, hanem egyéb vonatkozásút a halál-
ról. A kedves, a szülő, a testvér, a barát, a csodált nagy ember, 
a fiatalon távozott ismerős, a tragikus sorsú vagy katasztrófás 
pusztulású ember elvesztése és sok hasonló tárgytársuk 
gyakran volt ihlető forrás csakúgy, mint a természeti s az 
emberi mulandóság hangulatának párhuzama is. 

A 19. század második fele, harmadik harmada a maga 
természettudományos válaszképességének föltétlen bizton-
ságában, az embert mint a természeti létezők egyetemessé-
gének egyikét fogván fel, kevés lehetőséget nyújtott az itt 
szóban forgó kérdezésnek. Még Aranynál is, aki pedig igen 
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KÖI.TÖI SZÁMADÁSOK 

érzékeny volt az európai romantika ilyfajta élményeire is, 
látjuk e típusú szemlélet segítségül vételét. 

Mit remegsz? él bár lekötve, 
szunnyad olykor téli nedve, 
Természetben nincs halál; 
Nyügalom csak mély alélta, 
- Mindig új az ősi példa -
Ami rég volt, most is áll. 

(Kies ősz) 

Vajdánál, Reviczkynél pedig a természet vélt örök harmóniá-
jába visszahelyező sírköltészetes halálszenti mentalitás bie-
dermeieresen finom dekorativitású, zsongító békességígé-
retét találjuk jónéhányszor. 

És azután, utóvégre 
Észrevétlenül, megérve, 
Lehullani önmagától 
A kiszáradt életfáról.. . 

S ismeretlen sírgödörbe' 
Elalunni mindörökre. . . 
S ott egyebet mit sem tenni, 
Csak pihenni, csak pihenni . . . 

(A vaáli erdőben ) 

Bár az utóbbinál, ahogy fogyott ereje s fokozódott betegsé-
ge, ügy nőtt naturális halálirtózata és életvágya. 
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N É M E T H G . B É I A 

Óh, hányszor hívtam a halált, 
Mihelyt a kedvem búsra vált, 
De most, hogy itt 
Ólálkodik; 
Nem érzek mást, csak borzadályt 

(Számlálgatom) 

A Nyugat költőinél lett nagy témává a meghalás is, a halál 
is, a halál utáni léttelenség is. Talán senkinél oly arányban, 
erővel és mélységben, mint Kosztolányinál. Utolsó köteté-
nek, a Számadásnak, irodalmunk egyik legteltebb verses-
könyvének szinte gerincét alkotja ez a tárgykör, ez a 
kérdéscsoport, ez az élményfajta. S hogy előbb is mennyire 
foglalkoztatta ez a problémavilág, ő maga, nagyapja halálára 
visszatekintve, szinte eszesedő gyermekkorától datálja kez-
detét. 

2. Világirodalmi kitekintés és irodalomtudományi előfejte-
getés helyett ezúttal alighanem tanácsosabb, nagyon vázla-
tosan és takarékosan bár, néhány e kérdéskört illető gondol-
kodástörténeti mozzanatot érinteni. 

Az ember élete biológiai végességének s e végesség 
beteljesülésének, azaz a halál utáni valaminő létezése 
lehetséges vagy lehetetlen voltának kérdésével azok a nagy 
világvallások, amelyeket kimunkált gondolatrendszereknek 
lehet és kell tekintenünk, szinte kivétel nélkül mind foglal-
koznak. S bármily különböző feleleteket adnak is, abban 
többnyire egyek, hogy az ember lényegének felfogott lelket 
ilyen vagy amolyan formában továbblétezőnek tekintik. A 
kereszténység szinte minden változata elfogadja és vallja e 
továbbélés valamily valóságát. 
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KÖLTŐI SZÁMADÁSOK 

Kosztolányi katolikus családból indult s abban nevelke-
dett. Az ő nevelkedése korszakában azt az átlagosan művelt, 
közepes szintű társadalmi réteget, amelybe az ő tanárcsa-
ládja is tartozott, többnyire általános, gyakran szinte teljes 
közömbösség jellemezte a hit bölcseleties kérdései iránt. A 
családok vasárnaponként, ünnepenként misét hallgattak, 
kivált a családok nő- és gyerektagjai; a felnőtt férfiak közül 
többen csak az egyházi év jelesebb ünnepein. A lakásokban 
szinte mindig voltak szentképek és kegytárgyak, s a gyereke-
ket az alapimádságokra már otthon megtanították. Az üdv-
történet bibliai részére s az etika vallási kapcsolódásaira 
pedig az iskolai hittanórán. Az egyházközséghez-közösség-
hez tartozás leginkább úgynevezett rendezvényekben való 
aktív vagy passzív részvételekben nyilvánult meg. Kosztolá-
nyi húga például szorgalmasan segített színdarab- és estély-
rendezésekben a szabadkai katolikus egyletekben. 

így ez a réteg többnyire nem mondta s rendszerint nem is 
érezte magát ateistának, de vallása tanításait életről, halálról, 
halálutániságról nem feszegette, hanem mint öröklött s 
lehetséges magyarázatot, mintegy tudata mélyére süly-
lyesztve őrizte s szorongató lelki helyzetekre, mint elődeitől 
elfogadottat és ezáltal legitimáltat, szinte úgy mondhatnánk, 
tartalékolta. 

Közömbösség e kérdések, főleg pedig a rájuk adott vallási 
válaszok iránt korábban is volt ebben a műveltségi körben 
és ezen a szinten, bárha nem is ily eláltalánosultan. Ám 
ugyanakkor ez korábban jórészt vállalt, hirdetett, sőt, a 
mindent értő racionalitás büszke tudatában gyakran kihívó 
módon nyilvánult meg. S ha nem is mindig ateizmussal 
párosultan, de rendszerint valaminő természettudományos 
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és filozofikus színezetű és alapozású deizmussal vagy 
theizmussal egybeszövődve. 

A századvég, főleg pedig a századelő ama kuszán bonyo-
lódott, aggodalmas előérzete, mely az eljövendő nagy 
kataklizmákat sejtette és sejttette, érzékennyé tette a bölcse-
leti gondolkodást, méginkább a művészetet, s azon belül is 
tán leginkább a lírát, e kérdések s a rájuk adott vallási 
feleletek iránt is, akár elfogadó, akár elutasító módon is ez 
utóbbiakat illetően. 

De a bölcseletben is, kivált annak a költészettel a megis-
merés és a megformálás tekintetében elhatározottan roko-
nuk válfajaiban új, nemritkán centrális hangsúlyt nyert e 
kérdéskör. Mind ezt a rokonulást, mind e kérdéskör térnye-
rését hatékonyan mozdította elő annak a magatartásnak 
egyre szélesebb terjedése, egyre mélyebb begyökeresedé-
se, amely a kanti kriticizmus újabb és újabb válfajai nyomán 
nemcsak az öröklött tézisek és dogmák, hanem a saját 
racionális (vagy racionálisnak vélt) gondolat iránt is folyto-
nos kétkedő bírálatot tette ajánlatossá, sőt, kötelezővé, 
miközben a kutató gondolkodás erőfeszítését magát, külön-
böző válfajaiban, nemcsak hasznosnak, szükségesnek, de 
nélkülözhetetlennek is tartotta, s minden olcsó kvietizmust, 
mint méltatlant, eleve elhárított. Ezt a - jóval Kant után -
agnosztikusnak nevezett magatartást a romantika, főleg a 
német romantika filozofikus költészetében, költészeties 
filozófiájában a jelentős alkotók egész soránál, mint jellem-
zőt láthatjuk. 

A pozitivizmus ellenben többnyire gyáva, tudománytalan, 
haszontalan, sőt, kártékony relativizmusnak fogván föl ezt a 
magatartást, igyekezett kiszorítani, felnőtt, művelt ember-
hez méltatlannak bélyegezni s nevetségessé tenni. Annál is 
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inkább, mivel a maga biofizikájával és fiziko-biológiájával, 
bioszociológiájával és biopszichológiájával mindenre, ami-
ről szerinte gondolkodni lehet és érdemes, (természet-)tu-
dományosan egzakt válaszok birtokában vélt lenni vagy 
jutni. Akár Comte-ra gondolunk, az irány uralmának kezde-
tén, akár Spencer híres, mindenre (majdnem katekizmus-
szerűen) felelő végösszefoglalására az irány beteljesülése 
idején. Ez utóbbi filozófiájának maga készítette rövid (kb. 
700 lapnyi) összefoglalása e tekintetben is egyszerre meg-
mosolyogtató és egyben riasztó öntudatú biztonsággal (és 
meghökkentően lapidáris szűkösséggel) nyújtja válaszait. 
Regényt, társadalombíráló, főleg társadalomoktató (irány-) 
regényt meg színművet is lehetett ennek a mindent bizo-
nyosan tudó felfogásnak a jegyében írni. Az emberi lét végső 
kérdéseivel is küszködő valódi lírát azonban alig-alig. 

Az agnosztikus magatartásnak tőmondatosan is lényegi, 
bár szarkasztikusan egyoldalú és célzatos megfogalmazását 
adta a létezés e kérdéseit illetően Nietzsche. Die .Agnosti-
ker, die Verehrer des Unbekannten und Geheimnisvollen 
an sich, [-] woher nehmen sie das Recht, ein Fragezeichen 
als Gott anzubeten". Majd meg: „Es gibt [für den Agnostiker] 
kein Erkennen: folglich - gibt es einen Gott". 

Aki Kosztolányi teljes életművét, kivált lírai költészetét, 
mindenekelőtt pedig ez utolsó kötetét áttekinti, az agnoszti-
cizmusban való létezés örökké nyugtalanító problémájának 
nyomasztó élményével úgy találja magát szemben, hogy 
éppenséggel nem lehet azt mondani, e kérdőjelek szoron-
gatását ő is nehéz helyzetekre tartalékolt (verbális) isten-
meg túlvilághit és transzcendenciák segítségével oldja föl. 
De azt sem, hogy „humanizáló" patetiko-szentimentális, 
tudományosnak mondott publicisztikus szólamokkal elé-
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gedett volna meg, melyekkel világ- és nemzetboldogító 
ideológiák hívei szokták magukat túltenni, fölülemelni az 
effajta „értelmetlenségeken". 

Két közbevetett megjegyzést tanácsosnak látszik tenni itt. 
Először: amikor Nietzsche azt mondja a valamit is érő 
emberről: „lieber will der Mensch das Nichts wollen, als 
nicht wollen" - akkor ez a „wollen" félig-meddig annak a 
pozitivista biologizmusnak, biopszichologizmusnak ösz-
tönérdek, érdekösztön tanához is kötődik, amelyet ő nem-
éppen kedvelt, annak ellenére, hogy részben maga is 
kapcsolódott hozzá. Másodszor: úgy tűnik nekünk, hogy a 
legújabb kor, mondjuk a Kant utáni kor eszmélkedő s nem 
pusztán ideologizáló, ideológiákat utánimádkozó emberei-
nek jelentős, igen jelentős része így vagy úgy, ilyen vagy 
olyan fokon, élete ebben vagy abban a szakaszában agnoszti-
kus tudatú, lélekállapotú. 

3. Kosztolányi, kivált ebben a szakaszában, azzal a kvietista 
agnoszticizmussal, amelynek megtestesítője tudatában a 
lusta, a cinikus, a léha, az erkölcsi értelműen nihilista tétlen 
tudomásulvételre, cselekvésében pedig érdekösztönei, 
ösztönérdekei vezérlésére hagyatkozik, keményen küzd. E 
kötetének szinte minden jelentős versében az élet végessé-
gével szembesülő létértelem, létérték kérdésének, keresé-
sének valaminő eszmélő-intuíciós élménye rögzül. 

A soha ki nem iktatható szenvedésnek és a testvériesítő 
részvétnek fölemelő ereje a címadó szonettciklusban, a 
cselekvés, a gondolat, az átélés beteijesültsége élményének 
vágya a Harsány kiáltásokban, a bátor, a józan, az illúzió-
mentes, a sztoikus életismereté а На negyvenévesben, az 
áltató álérték s az ámító álértés ironikus elutasítása az Esti 
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Kornél énekében, a hazug, az öncsaló életmítoszok, a 
harsány üdvtanok megvetése a Marcus Aureliusbm, az 
önfeledt természetesség csalóka bűvöletének melancholi-
kus-csúfondáros megjelenítése a Bolognában és így tovább 
a Halotti Beszéd minden egyes sajátélet különértékének 
hódolatán és múlandóságán, г Hajnali részegség egyetemes 
összefüggésbe, univerzális értelembe tartozó sejtelmén át 
az Ének. a semmiről nagyfeszültségű, sztoikus-heroikus 
visszafogottságú szembenézéséig az időbeliségbe zárt 
egyén testi-lelki lényének semmibe hullásával, a léttelenség 
szorongatásával. 

4. Ez utóbbi verset az elmúlt időszakban hivatalosnak 
számító Hét évszázad című antológia korábban következe-
tesen kihagyta, s csak az utóbbi időben (folytonos sürgeté-
sünkre) vette fel. Holott a költő kötete összegzéséül, 
lezárásául, végkövetkeztetéséül szánta, tekintette. így érthe-
tő, hogy nemcsak gondolkodói egyénisége, élet- és létszem-
lélete, szellemi-lelki alakulása tekintetében, hanem alkotás-
módja, alkotói felfogása, közlési modora szemszögéből is 
kikerülhetetlen nagy költeményei közé tartozik. Nem is 
szólva művészi képességének, eszmélői bátorságának arról 
a lenyűgöző fölényű, de előkelő szolidsággal rejtett nyelvi-
poétikai megnyilvánulásáról, amely a gyötrően tragikusát a 
mélyen melancholikusba, a mélyen melancholikusat a 
tartózkodóan személyes meditatívba, a személyes meditatí-
vot pedig a magától értetőt, természetszerűt mondó szen-
tenciózusba játszotta, általánosította át. Úgy azonban, hogye 
szentenciózus alapjellegben mindeniknek megőrizte ér-
zelmi valőrjét s valamennyit együtt kesernyés vigasságú, 
öniróniásan vállalt rezignációba váltotta át. 
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Ének a semmiről 

Amit ma tartok, azt elejtem, 
Amit ma tudtam, elfelejtem, 
az arcomat kezembe rejtem, 
s elnyúlok az üres sötétben, 
a mélyen-áramló delejben. 

Annál, mi van, a semmi ősebb, 
még énnekem is ismerősebb, 
rossz sem lehet, mivel erősebb 
és tartósabb is, mint az élet, 
mely vérrel ázott és merő seb. 

Szokatlan-új itt ez a köntös, 
pár évre szóló, szűk, de göncös, 
rossz gúnya, melyet a könny öntöz, 
beh otthonos lesz majd a régi, 
a végtelen, a bő, közömbös. 

Én is öröktől ebbe voltam, 
a semmiségre ráomoltan, 
míg nem javultam és romoltam, 
tanulni sem kell, tudjuk ezt rég: 
eltűnni és feküdni holtan. 

Ha félsz, a másvilágba írj át, 
verd a halottak néma sírját 
tudd meg konok nyugalmuk írját, 
de nem felelnek, úgy felelnek, 
bírjuk mi is, ha ők kibírják. 
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Pajtás, dalolj hát, mondd' utánam: 
Mi volt a mi bajunk korábban, 
hogy nem jártunk a föld porában? 
Mi fájt szivednek és szivemnek 
Caesar, Napoleon korában? 

A viszonylag ritka jambusi kilencest archaikus fintorú 
vagy ősegyszerűségű teljes vagy ragrímekkel megrakottan 
indítja. S a lehető legegyszerűbb összetételű, azonos vagy 
rokonszerkezetű, ismétlődve egymásra sorakozó, többször 
egymást ellentétező, s így egyszerre hangsúlyos, de egyben 
pátoszt is lefogó kijelentő mondatokkal, melyek szinte 
mindig egy-egy sort, egy-egy lélegzetvételt töltenek ki. S 
amelyek sormetszeteik s a metszetek által határolt ellenté-
teik által igazi, szép, természetes, szólás-közmondás-szem 
beszédtagoltságúak: 

S amint nem engedi, hogy ragrímei és tagolásai személy-
telenül egyhangúvá, művészietlenül mondókássá-klapan-
ciássá váljanak, ugyanúgy kijelentő mondatsorából, köznapi 
szókincséből, gesztustárából, szcenikájából a meglepetés 
erejével ugrik elő egy-egy erős érzelmi töltésű ritka mon-
datfűzés, sajátos szókapcsolat, mozdulatkép, állapotjelölés: 

Amit ma tartok, 11 azt elejtem, 
amit ma tudtam, 11 elfelejtem, 

Annál, mi van 11 a semmi ősebb, 
még énnekem is 11 ismer ősebb, 
rossz sem lehet, mivel 11 er ősebb. 
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s elnyúlok az üres sötétben, 
a mélyen-áramló delejben. 

és tartósabb is, mint az élet, 
mely vérrel ázott és merő seb. 

Ragrímeit pedig szépcsengésű, néha szinte már bursikóz 
játékú, különböző szófajú s különböző mondatrész-szerepű 
sorvégződésekkel váltja föl s a gyöngéden érzelmes, már-
már szecessziós ízű szó- és gesztuskincsbe rusztikus eleme-
ket vegyít, olvaszt: 

Szokatlan-új itt ez a köntös, 
pár évre szóló, szűk, degöncös, 
rossz gúnya, melyet a könny öntöz 

Külön érdemes figyelni arra a vers szentenciózus forma-
jellegét s eredménykijelentő-összefoglaló szerepét-jelenté-
sét illetően, mily nagy részint a nagyon köznapi igei 
állítmányok, s ezeken belül éppen a létigés állítmányok 
száma, s mennyiszer él az általánosításra különösen alkal-
mas magyar nyelvi sajátsággal, a névszói állítmánnyal: 

Annál, mi van, a semmi ősebb, 
még énnekem is ismerősebb, 
rossz sem lehet, mivel erősebb 
és tartósabb is, mint az élet, 
mely vérrel ázott és merő seb. 

Hozzá kell venni ehhez egy fontos, nagyon hangsúlyos 
elemet. Olyat, amelyen rendszerint átsiklik a cifra kifejezé-

1 4 



KÖLTŐI SZÁMADÁSOK 

sekre szoktatott-oktatott szem. A vonatkozó és a mutató 
névmás ez, melynek, - köztudott - magában „szótári", 
„fogalmi" jelentése nincs, csak mondatban, szövegösszefüg-
gésben nyer jelentést. Holott itt ez a beszéd magja, erre 
vonatkozik, erre mutat minden fogalmian jelentéses elem. 
Ettől, az ezekkel való kapcsolástól nyernek igazán súlyt. 
,Mnit ma tartok" - így kezdi, s így folytatja „azt elejtem". A 
véle teljesen párhuzamos második mondat: „amit ma 
tudtam, [azt] elfelejtem" - : nemcsak megerősíti, hanem igen 
világosan pontosítja is az előző jelentését, s a beszélő egész 
tudatvilágára vonatkoztatja a két névmást; ez lesz a két 
névmás beszédszerkezet-adta jelentése. Mindezt a második 
verszak csodálatos találatú fölütése teljesen egyértelművé 
teszi azzal, hogy a vonatkozó névmást egybekapcsolja a 
mellékmondatban a létigével; a beszédszerkezetben a leg-
szélesebb jelentésű s beszédszerkezet nélkül a legjelentéste-
lenebb igével: „Annál, mi van, a semmi ősebb". Az „annál, 
mi van" tehát ebben a szerkezetben annyit jelent: minden-
létezőnél ősebb. (Was ,wesent' - mondaná tán a filozófus). 

Végül úgy tesz eleget a nagy művek, ezúttal a nagy versek 
amaz alapkövetelményének, miszerint folyton emelked-
niük kell, egyre telítettebbé és határozottabbá kell lenniök 
mind a nyelvzenei hangzat, mind a szerkezeti jelleg, mind az 
előadásmodor, mind a jelentés- és magatartássugallás tekin-
tetében, hogy mintegy sűrítve megismétli a kijelentő szen-
tenciózusság addigi elemeit. Az ötödik strófában már nem-
csak a közmondások, a szólások, hanem a szabályok, a 
parancsolatok második személye egyesül s fokozza föl 
egymást a magában s a magával küzdő ember magának 
szólásával. Hogy végre, az egyetemesítő többes elsőre váltva 
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kimondja roppant keménységgel és egyszerűséggel maga-
tartása vállaló véghatározatát: 

bírjuk mi is, ha ők kibírják. 

Kosztolányi, ismeretes, nem kedvelte Adyt. Túlságosan 
szónokiasnak, patétikusnak, hangosnak, harsánynak, hirde-
tőnek vélte. Ezt a strófát azonban páratlan tömörségével, 
zsúfolt mondatfaj váltogató, mesteri retorikájával, tagadó-ál-
lító ellentétpárjaival, magas mítoszias szcenikájával s végso-
rának (végvallomásának) elliptikus-hiátusos kapcsolásával, 
kinyilvánító, fogadalmas rácsapásával óhatatlanul a pateti-
kusság veszélye kísérti: 

de nem felelnek, úgy felelnek, 
bírjuk mi is, ha ők kibírják. 

Ám ez a mindentudó vers- és nyelvművész most is 
remekül ellensúlyoz. Az első strófák tiszta rímeit s mondat-
párhuzamait hozza vissza, de immár nem ragrímeit s 
kijelentő formáit, hanem egyiket rafinált szófaj- és mondat-
rész-vegyítéssel, finom archaizálással, a másikat enyhén 
groteszk, csúfondáros, kihívó fölszólítással: 

Ha félsz, a másvilágba írj át, 
verd a halottak néma sírját, 
tudd meg konok nyugalmuk írját 
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Ám még ezzel sem elégszik meg. Hozzácsatol oldásként, 
búcsűzásként, ellenpontként egy vágáns és szegénylegé-
nyes hangnemű, fanyar vidámságú, álhetvkeségű, mű-
könnyedségű strófakezdetet: 

S egy túlnagyítással, történeti távlatú héroszemlegetéssel, 
messzi közhely-névodavetéssel, ironizált pátoszú, kicsit 
szentimentalizáló, azaz pátoszból visszarántó, szónoki kér-
déses strófazárást: 

Az Ének. a semmiről nem kvietista, erkölcsi nihilizmus 
kifejezője. Kosztolányi nem adta föl a „wollen"-t. Nem adta 
föl, hogy a maga sorsa értelmét, magyarázatát, értékét, 
menetét más határozza meg, avagy ne legyen meghatározva. 
Inkább vállalta, inkább akarta a Nichts-et, mintsem akarás-
ról, az értelem- és magyarázatakarásról való lemondást, az 
üres vagy divatos szólamosságba menekülést. 

Keserű nagy vers ez, ámde mégsem az utolsó szó tőle e 
tekintetben, e kérdéskörben. A Szeptemberi áhítatban újra, 
még egyszer szembenéz vele. J^ Ç] 

Pajtás, dalolj hát, mondd utánam: 
Mi volt a mi bajunk korábban, 
hogy nem jártunk a föld porában? 

Mi fájt szivednek és szivemnek 
Caesar, Napoleon korában? 

[Következő számunkban folytatjuk.] 
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A befejezetlen műit 
- Irodalomtörténet-Írásunk néhány kérdéséről -

(Virágzás és válság) F. R. Leavis az irodalomtörténet-írást az 
értelem tudományának nevezte (discipline of intelligence). 
Ez az elnevezés több mindent jelenthetett mondatának 
összefüggésében, jelenthette azt, hogy értelmes és intelli-
gens tudomány, jelenthette hogy az értelemmel és intelli-
genciával van kapcsolatban, továbbá jelenthette azt is, hogy 
róla magáról, vagyis az értelemről szól. Az irodalomra 
vonatkozó tudatról.' Ismeretes, hogy nálunk Horváth János 
ehhez hasonlóan, de már évtizedekkel korábban az iro-
dalomtörténetet az irodalmi tudathoz kapcsolta, s az iroda-
lomtörténet-írást már-már az irodalmi tudat letéteményese-
ként jelölte meg.2 

Nehéz lenne egyértelmű, meggyőző és mindenki szá-
mára elfogadható meghatározást találni arra, mit nevezünk 
irodalomtörténet-írásnak az irodalommal foglalkozó és 
avval kapcsolatban lévő kutatás- és írásbeliség-formák nagy 
csoportján belül. A tágabb fogalmi kört, mely felöleli e 
tevékenységet, a francia legtöbbször critique littéraire-nek 
az angol criticismnek, vagy (mint Leavis is) literary studynak 
nevezi. Definíciójuk ott is közhelyszerű vagy bizonytalan.3 

Az egész kör tudomány-mivolta sem látszik bizonyosnak. 
„Art de juger une oeuvre" - mondja a Larousse a legtágabb 
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fogalmi körnek tekinthető kritika értelmező szótári megha-
tározásaként. Ismeretes, hogy nálunk elsőnek Pápay Sámuel 
kísérletezett avval, hogy tömören definiálja mibenlétét, de ő 
1808-ban még a literatúra szót használta megnevezésként, 
ez viszont az ő korában túlságosan széles jelentéssel bírt 
ahhoz, hogy a mai fogalmaink számára támpont lehessen.4 

Használható és pontos meghatározás nélkül is elmond-
ható azonban, hogy a romantika óta e stúdiumok történeti 
csoportjának mindenütt, így nálunk is megnövekedett a 
jelentősége az irodalmi életben és a literátus kultúrában. 
Átalakult a funkciója és a működési módja is. Tényrögzítő, 
leíró és rendszerező szerepe egyre inkább konstitutív, 
művelődésalkotó szereppé vált, és egyre nagyobb befo-
lyásra tett szert az olvasóközönség hagyománytudatának és 
ízlésvilágának változásaiban. Általában elmondható volt 
hosszú ideig e tudományról, amit Béládi Miklós Horváth 
János alapján a magyar szellemi életről írva úgy fogalmazott 
meg, hogy már-már „az irodalommal egyenrangú szerepet 
vívott ki magának, és vele eszmei párost alkotva, ugyanazt 
vizsgálta és tartotta számon, amit az irodalom hordozott: a 
nemzeti szellem írásban megnyilatkozó lelki és erkölcsi 
értékeit".' Ha nem is mindenütt és nem is mindig működött 
ilyen manifesztumos, zászlólengető módon, közönségfor-
máló hatása mégis majdnem mindig tetten érhető a 19-20. 
században. 

Van példa az ellenkező véleményre. Akadtak, akik tagad-
ták e pozitív munkálkodást és a romantikus nemzeti iroda-
lomtörténet kibontakozása óta eltelt egész időszakot folya-
matos visszafejlődésnek nevezték. Közéjük tartozott Hans 
Robert Jauß, aki 1967-ben megjelent tanulmányában százöt-
venéves hanyatlást emlegetett.6 Ha ezt túlzásnak tartjuk is, 
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ha inkább csak figyelemfölkeltő, retorikus fogalmazásnak 
tekintjük is ezt a kijelentést, mintsem valódi történeti 
érvelésnek, annyi bizonyos, hogy az utóbbi évtizedekben 
megállni látszott az irodalomtörténet-írás ízlés- és tudatfor-
máló működése. Most jelek szerint csakugyan bevégeztetett 
egy több mint egy évszázadig tartó tudományfejlődési 
szakasz. 

Ez eddig még sem nálunk, sem a nemzetközi tudományos 
életben nem mutatkozott meg nyíltan; még változatlan 
maradt a kutatási témák kiterjedt köre. Ez a fejlemény még 
nem érhető tetten statisztikai adatokban, még nem csökkent 
jelentősen a megjelenő munkák, könyvek, cikkek, tanulmá-
nyok száma. De megnyilvánul abban a tényben, hogy egyre 
több résztudomány fejezi ki tanácstalanságát a történetiség 
mibenlétét illetően, egyre többször vonják kétségbe a 
történeti alapú vizsgálat és ítéletalkotás hatékonyságát, sőt 
puszta lehetőségét vagy éppen az irodalmi életben és a 
literátus köztudatban betöltött rendeltetését, jótékony mun-
kálkodását is kérdésesnek tartják. George Watson írt arról, 
„hogy míg a 20. század második felében az irodalomtörté-
net-kutatás - különösen, ami a mennyiséget illeti - virág-
zóbb, mint bármikor korábban, a jelenkor vezető teoretiku-
sai, esztéták, moralisták, formalisták, mítoszkritikusok, a 
strukturalista nyelvészet képviselői egyaránt, elméleteikben 
szinte egyetemesen negligálták, sőt el is ítélték az irodalom 
tanulmányozásának történeti megalapozását".7 

Nem fokozatosan növekvő és folyamatosan kumulálódó 
fejlemény ez, hanem fordulatszerű tudomány-átrendező-
dés. Az irodalomtörténet-írással szemben megnyilatkozó 
kriticista fordulat az 1960-as években következett be: akkor-
tájt, amikor nálunk megjelent a hatkötetes akadémiai kézi-
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könyv. Ez volt az az idő, amikor úgy látszott, hogy „az 
irodalomtörténet-írás egész Európában mélypontra jutott 
[és] semmiféle ösztönzéssel nem tudott szolgálni".8 E fordu-
lat hatására írta meg René Wellek Az irodalomtörténet 
bukása című tanulmányát. Arról írt ebben, hogy az a 
tudomány, mely valamikor mindenféle diszciplínát magába 
vegyítő ,Allerleiwissenschaftnak" indult, bekebelezte a pszi-
chológiát, politikát, filozófiát, magába szívta csaknem az 
összes társadalomtudományt, mostanra alapvetően kérdé-
sessé vált, mivel éppen alapjait ingatják meg. Az újabb 
elméleti vélemények szerint nincs előrehaladás, nincs fejlő-
dés, csak írók, intézmények és módszerek története van. „Ez 
pedig - tette hozzá elégikus szomorúsággal - , legalábbis 
számomra egy illúziónak végét jelenti, az irodalomtörténet 
bukását."9 

A magyar irodalomtörténet-írást a tudományirányítási és 
ideológiai késleltetés gátolta meg abban, hogy már az 
1960-as években szembenézhessen a tudománytörténeti 
válság képletével. A módszertani kutatások visszatartása, 
megnehezítése vagy éppen szüntelen megbélyegzése máig 
ható károkat okozott, de bármilyen furcsán hangzik, utólag 
azt kell mondanunk, hogy a késleltetés nemcsak kárára volt 
tudományunknak, hanem akaratlan előnyére is szolgált. A 
régi és az új közé ugyanis beékelődött egy másfél-két 
évtizedes „naiv" korszak, egy tudományfejlődési ütközőzó-
na, s ennek következtében többnyire letisztultabb, kiegyen-
súlyozottabb formában érkeztek el ide a posztmodern felé 
vezető, majd az azt alkotó elméleti irányok. Akadtak ebben 
az időben, s előfordulnak ma is túlbuzgó, modernkedő, 
neofita fellángolások, de ezek nem voltak s nem is lettek 
jellegadóak. Kialakult egy átmeneti szakasz, mely a világnak 
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ezen a táján nem hirtelen váltással, hanem fokozatosan 
vezetett át a marxizmus ötvenes évekbeli determinativ és 
társadalom-teleologikus szemléleti formájából (mely né-
hány lényeges ponton csak előjelekben különbözött a 
nemzeti szellemű konzervativizmus tradicionális felfogásá-
tól) egy minden irányban nyitott, korszerű szemlélethez. 
A fokozatos küzdelem e nyitottságért, a megharcoltság 
objektiválódott kutatásokban, könyvekben, tanulmányok-
ban, vagy mint az intézeti Kritika esetében, folyóiratszer-
kesztési elvekben és gyakorlatban. 

A vereséghangulat évekkel később érkezett el Hegyesha-
lomtól keletre, akkor lépte át a határt, amikor az új elméleti 
kutatások fényében már a válságból való kilábalás lehetősé-
gei is föl-fölvillantak. Ekkor írta Béládi Miklós azt a tanulmá-
nyát, amely már címével jelezte az ambiguis viszonyt, 
egyszerre mondta a „nemet" és az „igent": Az irodalomtör-
ténet válsága - az irodalomtudomány megújulása.lü Azt 
jelentette ez a cím, hogy felül kell vizsgálnunk az irodalom-
történet korábbi módszereit és célkitűzéseit, újra át kell 
gondolnunk az olyan kiindulópontokat, hogy mi az iro-
dalom szerepe a társadalomban, melyek az irodalom és 
társadalom konkordanciái, mit jelent az immanencia, re-
konstruálható-e egy történelmi állapot, mi a befogadás 
szerepe a hagyománytudatban stb. Azt jelentette ez a cím, 
hogy a tradicionális, leíró és érték-deklaratív irodalomtörté-
net válságából az irodalomelméleti kutatások eredményei-
nek módszeres átgondolása vezethet ki. A megkésettség 
ezért abban nyilvánult meg nálunk, hogy itt nem az iroda-
lomtörténet provokálta az irodalomelméletet, hanem for-
dítva, az irodalomelmélet - és tegyük hozzá, az élő iroda-
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lommal kapcsolatban lévő és elméleti felkészültségű kritika 
- sürgetett változásokat a történeti tudományágban.11 

A 60-as évektől kezdődő válságtudat, vagy kevésbé publi-
cisztikus szóval kifejezve, éles tudománykritika nem csak az 
irodalomtörténetben ütötte föl fejét. Látnunk kell szélesebb 
horizontját a társtudományokban, mindenekelőtt a művé-
szetek történetével foglalkozó tudományágakban. Hasonló-
képpen vélekedtek a művészettörténészek is, hasonló kriti-
kával illették saját diszciplínájukat, s ha figyelmet fölkeltően 
akartak fogalmazni, akkor a „művészettörténet végéről" 
értekeztek, mint Hans Belting.12 Még a filozófiát is átjárta ez 
a kriticizmus, és Heidegger egyik kései előadásában a 
filozófia végét jósolta:, A filozófia föloldódik az általa életre 
hívott pozitív tudományokban, a szociológiában, az antro-
pológiában, a logikában, a szemantikában; és nem kell nagy 
jóstehetség annak fölismeréséhez, hogy a vezető alaptudo-
mány nemsokára a kibernetika lesz. [...] A filozófia vége a 
tudományos-technikai világ [...] s az ennek a világnak 
megfelelő társadalmi rend győzelmeként jelenik meg. A 
filozófia vége annyi, mint az [...] európai gondolkodásban 
megalapozott világcivilizáció kezdete."13 

Ha az eddig idézett tudomány-krizeológia megállapításai 
után fölidézzük Dániel Bell tanulmányát „az ideológia 
végéről"14 és Francis Fukuvama hegeliánus fogantatású, 
világsikert és sok ellenkezést egyszerre kiváltott történetfi-
lozófiai esszéjét a „történelem végéről",15 akkor kirajzolód-
nak előttünk e kérdések aktuális politikai és társadalmi 
körvonalai. Az általános végítéleti hangulat a 60-as években 
elkezdődött változásokkal függött össze, a nyitott és zárt 
társadalmak rendszerének háború nélküli háborújával, a 
neoliberalizációs folyamatokkal volt kapcsolatban, s abból a 
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zavarodottságból eredt, amellyel az ideológus tudományo-
kat eltöltötték a történelem és az eszmék - hegeli értelem-
ben vett - szüntelen „cselei". Ezek alkották e jelenségek 
szélesebb hátterét, vagy ha ügy tetszik, alapját. Ennek az 
alkotó tényezőnek bővebb tárgyalásától itt mégis el kell 
tekintenünk, ha tudományágunk, az irodalomtörténet-írás 
kérdéseit elvi szinten és mégis konkrétan, túlságos általáno-
sítások nélkül kívánjuk megvizsgálni. 

* 

(Elméleti megfontolások) Az elméleti viták, megjegyzések, 
bírálatok, elvi megfontolások és módszertani kísérletek -
amelyek az általános irodalomtudomány oldaláról érintet-
ték az irodalomtörténet-írást és érzékelhetően visszahatot-
tak működésére - alapvető kérdések tisztázását kezdték el. 
Fölidézésük révén az elméleti általánosítás magasabb szint-
jéről, de még tárgyszerű közvetlenséggel lehet szemügyre 
venni az irodalomtörténet közeli múltját, jelen állapotát és 
kilátásait. Olyan terület ez, ahol az irodalomtörténet szoro-
san hozzákapcsolódik az irodalomelmélethez s a kettő csak 
erőltetetten választható el egymástól. 

Minden tudománymeghatározás elhatárolások és szeg-
mentálások sorozatából áll. És minden tudománymeghatá-
rozás az elméleti tudatosság szintjén fogalmaz meg gyakor-
lati kérdéseket. Egy portrémonográfiát vagy korszakrajzot, 
vagy bármilyen fajta tanulmányt átszövi és befolyásolja 
szerzőjének meggyőződése az irodalomtörténet és a törté-
nelem, az irodalomtörténet és nemzet, az irodalomtörténet 
és társtudományok, az irodalomtörténet és a kritika stb. 
kapcsolatáról és összefüggéséről. Nem puszta elvontságok 
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ezek. Az ilyen meggyőződések vagy feltevések rendszere 
meghatározza az oktatást is, ekképpen közvetlen gyakorlati 
következményei vannak, hiszen például a középiskolai 
tantervekben vagy egy modern irodalommal foglalkozó 
tanszéken el kell dönteni, hogy az oktatás tárgya legyen-e az 
élő irodalom vagy ne, el kell dönteni, hol van a „történelem 
vége", létezik-e ilyen egyáltalán. 

Az irodalomtörténet tárgyát és illetőségi körét érintő viták 
leginkább az irodalomtörténet és a kritika határainak elmo-
sódásában értenek egyet. Mértékadó irodalomtörténészek 
ma már nem állítanak olyasmit, hogy az irodalomtörténeti 
vizsgálathoz bizonyos időtávolságra, „perspektívára" van 
szükség, és az élő irodalom „túl közel" van ahhoz, hogy 
tudományos feldolgozás tárgya lehessen. Az ilyen vélekedé-
sekhez meg kellene határozni a szükséges távolság mérté-
két, tíz év, ötven év, száz év, ami képtelenség volna, mert 
valódi objektivitás híján személyenként más és más lenne. 
De elvileg is helytelen volna az időhatárokhoz kötött iskolás 
különbségtétel. A kritika része az irodalomtörténetnek s az 
élő irodalom éppen rajta keresztül fejti ki hatását a tudo-
mány szemléletére és módszereire. Sőtér István írt arról, 
hogy az irodalomtörténet nem lehet meg a kritika eszközei 
nélkül, sőt „az térítené vissza az irodalomhoz", ha művelői 
olyan eleven és friss szemlélettel közelednének a múlt 
műveihez, ahogy az igazán jó kritikusok tudják megragadni 
a jelen műveit.16 Máshonnan megközelítve a kritika és az 
irodalomtörténet szükségszerű összeszövődését, be kell 
látnunk, hogy a múlt olyan kaleidoszkóp, amelyet a jelenből 
nézünk, s a történeti korszakok mindig a jelen preferenciái 
szerint értékelődnek át. Kulcsár Szabó Ernő állapítja meg 
evvel kapcsolatban, hogy egy nemzet irodalomtörténetét 

2 5 



KENYERES ZOLTAN 

sohasem az irodalomtörténészek írják újra, hanem „mindig 
az élő irodalmiság".1 Ezért is vallja kárát a tudomány annak, 
hogy nálunk a legtöbb irodalomtörténész csak fiatalabb 
korában foglalkozik az élő irodalommal, aztán visszavonul a 
kritika területéről a közelebbi vagy távolabbi múlt egy 
kiválasztott korszakához. A legtöbb történeti újdonságot ma 
is azok a pályatársaink hozzák, akik többé-kevésbé rendsze-
res figyelemmel tudják kísérni az élő, kortárs irodalmat. 

Az irodalomtörténet-írás történetiség-fogalmának prob-
lematikussá válását nem a jelen és a múlt gyakorlati egybefo-
nódása, hanem sokkal inkább skolasztikus szétválasztása 
okozta és okozza. Hozzájárult ehhez a strukturalizmus 
vadhajtásaként keletkezett scientifista szemlélet is, mely 
sokszor a lingviszticizmus alakját öltötte magára. Az a -
későbbi kutatások fényében hamisnak bizonyult - illúzió, 
hogy a nyelvi műalkotás mint tökéletes objektivitás, önma-
gában vizsgálható tárgyszerűség a nyelvtudomány egzakt-
sági körébe emeli az irodalomtörténetet (eltekintve attól, 
hogy a nyelvi jelenségek természettudományos értelemben 
vett tárgyszerűsége is kérdéses), fölöslegessé tette és kiik-
tatta a történeti dimenziót. A strukturalizmus hajlamos volt 
azt sugalmazni, hogy az értékek az irodalmi művek objektív 
mivoltában, nyelvi tárgylétben képződnek és megragadá-
sukhoz nincs szükség a történeti megközelítés bonyolult és 
bizonytalan eszközeire. A másik véglet, mely ugyancsak 
rossz hírbe hozta a történetiséget, a lapos historizmus volt, 
a vulgáris és analogizáló történetieskedés. Ez a módszer a 
múltbeli folyamatokban és jelenségekben nem jelenbeli 
problémák eredetét és forrását kereste, hanem az aktualitá-
sok képeskönyvét, példáit és tanító célzatú hasonlatait vélte 
minduntalan felfedezni látványos, publicisztikus formában. 
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A vulgarizáló és leegyszerűsítő eljárások oly csábítóak 
voltak, hogy a strukturalizmus ellenhatásaként keletkezett 
recepcióesztétika és hermeneutika is „visszahistorizáló-
dott" néha, pedig az újabb elméletek szerint az igazi 
történetiség nem a metaforikus, példázatszerű összekapcso-
lásban, hanem a múlt és jelen dialógusviszonyában rejlik. 
Bonyhai Gábor, aki minderről részletesen írt, Gadamer 
(s mögötte Heidegger) alapján arra a megállapításra jutott, 
hogy a múlt megértésének önmegértéssé kell válnia, a 
múltnak a kérdéshorizontok összeolvadása révén integrá-
lódnia kell a jelenbe.18 

Az erről szóló vitákban jogosan merült fel az aggodalom, 
hogy a strukturalizmus hiú objektivitás-hitét felváltó újabb 
irányok viszont történelmi relativizmushoz és a bizonyta-
lanságok nagy tömegéhez vezetnek. „Az irodalomtudo-
mány, amely tárgyát már-már szilárdan megtalálni vélte az 
irodalmi műalkotásban mint esztétikai képződményben -
írta Szili József - , az irodalom és az irodalmi mű meghatáro-
zásának ismeretelméleti nehézségei, illetve történelmi rela-
tivitása folytán tovább vajúdik, s önreflexióiban mind fenye-
getőbb a kétség: vajon e tárgy nem pusztán az »esztétikai 
tudat« terméke-e?"19 Valóban föltűntek a scientifista objekti-
vitást feltételező elméletek szemközti oldalán neorelativista 
és neoszubjektivista törekvések, melyek nyíltan vállalták ezt 
a kockázatot. „Nem tartható az az irodalomtörténeti előföl-
tevés, miszerint a történeti vizsgálódás során lehetséges a 
múlt eseményeit rekonstruálnunk, s Történelmi Igazságot 
elérnünk" - írta Odorics Ferenc.20 Majd SiegfriedJ. Schmidt-
et idézve leszögezte: „Csakis szubjektumtól függő tudás 
létezik.. ,"21 Ebből pedig már önként adódott a válasz arra a 
kérdésre, hogy mi történik, ha valaki megírja a magyar 
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irodalom történetét: „a szöveg mintegy apropóján beszámol 
belső, mentális állapotairól. így az irodalomtörténész írás-
műve nem a magyar irodalom egymást követő állapotait 
fogja rögzíteni, hanem az időben egymást követően létrejött 
művek által az irodalmárban képződött mentális struktúrák 
egymásutániságáról fog számot adni: azaz magán-irodalom-
történetet konstruál"."2 

Elvontabb és filozofikusabb terminológiát használva, de 
lényegében a századforduló és századelő alapvető kérdései 
tértek vissza ezeknek az egymással vitatkozó elméleteknek a 
mélyén. Az a két ellentétes dimenzió-pólus kelt új életre a 
modern hermeneutika iskoláit kijárva, amelyet valamikor 
Alois Riegl és Theodor Lipps neve jelölt. Tarnay László is, 
mintha a hajdani „Kunstwollen"-teória ellen szolgáltatott 
volna érvet azt hangsúlyozva, hogy a beszélő csak egy részét 
tudja közvetíteni annak, ami szándékában áll, „megnyilat-
kozása gondolatainak kevesebb-mint-literális interpretá-
ciója".23 

Más oldalról, de ugyancsak ellentétes felfogások fogalma-
zódtak meg az irodalomtörténet társadalmiságáról és önel-
vűségéről. Varjas Béla úgy emlékezett, hogy Horváth János-
tól tanulta meg a társadalomtörténeti együtthatók különös 
szerepét az irodalomban, tőle tanulta, hogy az irodalom 
jelenségei rendszerint nem magyarázhatók meg csupán 
belső, irodalmi tényezőkből.24 Kulcsár Szabó Ernő viszont 
éppen azt idézte Horváth Jánostól, hogy az irodalomtörté-
netnek „irodalmi elvről, önelvű rendszerezésről kell gon-
doskodnia" vizsgálataihoz.2' Talán éppen e körül a kérdés 
körül forgott a legtöbb vita: az váltotta ki a legtöbb 
nézetkülönbséget, hogy az irodalomtörténet és maga az 
irodalom milyen mértékben önálló, mennyiben tekinthető 
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immanensnek és mennyiben kötődik társadalmi és törté-
nelmi meghatározottságokhoz, illetve ezeket hogyan és 
milyen mértékben kell tárgyalásában, sőt talán már módsze-
rében is érvényesítenie. A marxista determinációs felfogás 
és társadalmi tükrözéselmélet csak egyike volt azoknak az 
irodalomtörténet-írásra hatással lévő elméleteknek, melyek 
az irodalmi értékmegvalósulást külső, környezeti tényezők-
höz (is) kötötték. Lukács György - különösen 1945-1948 
között, amikor a magyar irodalomtörténet „revízióját" sür-
gette - hangoztatott politikai, publicisztikai nézeteket arról, 
hogy az irodalom vizsgálatánál a magyar nép konkrét 
helyzetét kell kiindulási pontnak venni26, hogy az irodalom-
nak mindenekelőtt a haladáshoz való viszonyát kell tisztáz-
ni, a haladás pedig „elsősorban gazdasági és társadalmi 
kategória"27, hogy „a legjobb és legnagyobb magyar iroda-
lom mindig politikai irodalom volt"28, s hogy „irodalmunk 
reflexe a magyar nép szabadságáért, függetlenségéért, bol-
dogságáért vívott harcának"29. 

A magyar irodalom mint a nemzet megnyilatkozása, mint 
a nemzeti élet fontos, ha nem éppen legfontosabb őrhelye: 
ezek a romantika korából továbbhagyományozódó nézetek 
ugyancsak át- meg átszőtték irodalomtörténetünket a leg-
utóbbi időkig. Ezek is az önelvű irodalomról szóló elvekkel 
szemben lévő póluson kristályosodtak ki. A nemzeti lényeg-
kifejezés mint irodalmi értékkonstitúció jóval a romantika 
kora után is az alapkérdések közé tartozott, s szüntelen viták 
forrása maradt. Fülep Lajos - akinek nemzeti felelősségét és 
elköteleződését aligha lehet kétségbe vonni - visszakanya-
rodott a romantikus felfogástól ahhoz az aufklärista állás-
ponthoz, hogy a nemzeti különbség az egységes emberi 
lényeget körülvevő forma különbözősége.30 Evvel szemben 
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Féja Géza a 40-es évek újnacionalizmusának ihlete alatt azt 
emelte ki Mag\'ar irodalomszemléletéhen, hogy „az iroda-
lomtörténet-írás nézőpontjai között uralkodnia kell a sajá-
tos, eredeti magyarság keresésének"31 Alig néhány eszten-
dővel később, a háború utáni években Németh László egy 
ideális-illúziös nemzetfölöttiség eljövetelét jósolta (iroda-
lomszemléletének erre a vonására sem hívei, sem bírálói 
közül nem sokan szoktak hivatkozni): „Nincsen többé 
nemzeti sors; az egész emberiség egy nemzet, a sorsa együtt 
dől el: jogom, sőt kötelességem az egészért gondolkozni. Mi 
még benn vagyunk a nemzeti sors szűk burkában, ez 
meglátszik nyomorodásainkon".32 Klaniczay Tibor viszont-
aki pedig azok közé tartozott, akik legtöbbet tettek azért, 
hogy irodalomtörténet-írásunk a 60-as évektől kezdve foko-
zatosan nyitottabb és korszerűbb lett - másfél évtizeddel 
később nem ilyen idealisztikusán, hanem doktrinér módon 
vetette föl a nemzeti jelleg kérdéskörével való leszámolást.33 

Különféle, sőt ellentétes vélemények születtek az elmúlt 
évtizedekben az irodalomnak és történelemnek azt a leg-
külső érintkezési felületét illetően, amelyben a periodizá-
ciós elvek és szempontok helyezkednek el. Kirajzol-e az 
irodalomváltozások folyamata egy, a történelmi változások-
tól független korszakolási rendet, olyat, amely az irodalom 
benső öntörvényűségét tanúsítja, vagy az irodalmi makro-
struktúrákat a történelem nagy folyamataihoz kell igazítani. 
Fölmerültek mindezek az elvi kérdések az akadémiai 
kézikönyv megjelenése utáni években a hat kötet részlet-
anyagainak kritikáiban, az újjáalakuló Irodalomtörténet pe-
riodizációs vitájában34, de újból és újból napirendre kerül-
tek a későbbi évtizedek során is. Az 1969-es vitában Lukács 
György érvelt amellett, hogy az irodalom korszakfogalmai 
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nem immanens irodalmi fogalmak, hanem társadalomtörté-
neti összefüggései vannak", később - Lukácsétól eltérő 
álláspontról indulva - Sőtér István hangoztatott hasonló 
elvet.36 Az irodalom népi-nemzeti elköteleződésének híve-
ként induló Béládi Miklós ebben a kérdésben az irodalom 
viszonylagos függetlenségét hangsúlyozta, és arról írt, hogy 
az „irodalomtörténetnek másfajta történelemmel van dolga, 
mint a történettudománynak: tárgyaik érintkeznek, de a 
lényegi pontokon különválnak egymástól".37 

A kétféle történelem gondolata - egészen más összefüg-
gésben, mint Béládinál - korábban megjelent Németh 
László irodalomszemléletében is. Megjelent abban a gondo-
latban, hogy a kanyargó, rossz történelemmel szemben ott 
található a mindig egyenes úton járó és egyenesen fejlődő 
irodalom. A történelem vehet rossz fordulatokat, de az 
irodalom egyenesen halad tovább.38 Itt nincs hely annak 
bemutatására, milyen alapvető és benső rokonságban volt 
ez a gondolat Lukács 1930-40-es évekbeli realizmus dia-
dala-elméletével, s hogyan állt szemben vele az az elmélet, 
amelyet legszínvonalasabban ugyancsak Lukács, de a fiatal-
kori Lukács képviselt avval a Regényelméletén végighúzódó 
gondolattal, hogy a „tökéletes bűnösség kora" az irodalmi 
művek tökéletesedését is megakadályozza. 

Az irodalom történelemfeletti étoszának eszméje, akár 
abban a formában nyert kifejezést, hogy az irodalom a nép 
és nemzet lényegi és állandó értékeinek megtestesítője, 
akár annak feltételezésében szólalt meg, hogy a tökéletes 
társadalom előhírnöke, egyaránt különleges feladatot ruhá-
zott az irodalomtörténet-írásra. Kiemelte a társadalomtudo-
mányok közül, mintegy magasabb szolgálatra rendelte és 
másfajta beszédmódot engedélyezett számára. Az újabb 
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tudománykritika rámutatott arra, hogy ez a szolgálattevő 
irodalomtörténet figyelmen kívül hagyhatta a társadalomtu-
dományok egyre szorosabb tárgynyelvi és argumentációs 
követelményeit, s megnyilatkozhatott emelkedett, retorikus 
nyelven, deklaratív módon, nem-racionális érveléssel. Mar-
gócsy István ebből a szempontból e tudományág történetét 
(és nem csak legújabbkori történetét) a racionális, kritikai 
szemlélet és a kultikus irodalom-megközelítés küzdelme-
ként írta le.39 

Az effajta tudománykritika azonban nem jelentette azt, 
hogy azok, akik vitatták az irodalomnak tulajdonított túlzó és 
romantikus szerepeket, el akarták volna szigetelni az irodal-
mat a társadalomtól, s az irodalomvizsgálat feladatát prog-
ramszerűen a benső, minden szemantikai-pragmatikai di-
menziótól mentes vonások felkutatására óhajtották volna 
korlátozni. Nem volt számottevő súlya e vitákban az iro-
dalmi immanenciát hirdető újformalizmusnak. Akik ezekről 
a kérdésekről elmélkedtek, inkább a társadalmi, emberi, 
nemzeti kapcsolatok és összefüggések valóságos és reális 
területeit keresték. Mindenekelőtt az ízlés- és tudatformá-
lásban. Ebben a vonatkozásban merült fel az irodalomtörté-
net-írás (vagy a szót szélesebb értelemben használva: a 
kritika) sokrétűségének, többszörösen összetett voltának 
jellege. Interdiszciplinaritása, már-már ahhoz hasonlóan, 
ahogy Wellek említette a valamikori „Allerleiwissenschaft-
ot". De most nem avval a célkitűzéssel, hogy szívja magába a 
legkülönfélébb társtudományokat és szinte uralkodjék fe-
lettük, hanem avval a megfontolással, hogy ismerje meg és 
hívja segítségül őket. 

Az így gondolkodó kutatók a diszciplína sajátszerűségét 
keresték és vélték megtalálni e sokrétűségben. Horváth 
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János az irodalomtörténet különös feladatát az irodalmi 
tudattal hozta kapcsolatba, s ezt az újabb megközelítések 
sem vonták kétségbe, csak úgy vélték, hogy ez a kapcsolat 
nem az általános vagy éppen feltételezett nemzeti célképze-
tekben tárgyiasul, hanem a tradícióismeretben és normati-
vitás-érzékben fejeződik ki. Az Arany János kritikai világát 
feltáró Dávidházi Péter cáfolta azokat a széles körben 
elterjedt nézeteket, hogy a kritika és irodalomtörténet az 
irodalom szolgálólánya, a művek reklámügynöksége kell 
hogy legyen, és evvel szemben a diszciplína önállóságát, 
saját feladat-területét kereste. Munkája során azt a véleményt 
hangoztatta, hogy az önálló, ám a szellemi élettől mégsem 
elszakított, az adott korszaktól mégsem függetlenített, ha-
nem abba beleágyazott tudomány-funkciót a normarend-
szer formálásában, az értékvilág alakításában lehet racioná-
lisan értelmezhető keretek között megtalálni. A patetikus-
kultikus feladatmeghatározás köréből kilépve már joggal 
idézhette egyetértően Gyulai Pált: ,A kritikus nemcsak 
műformák felett ítél, hanem az erkölcs, társadalom és 
államelmélet legfontosabb elvei felett is, amennyiben mind-
ez a költészet némely ágaival legszorosabb kapcsolatban 
van."40 

Kibédi Varga Áron az irodalomtörténet működésének, 
funkcionálásának többközpontúsága és egymáson elhelyez-
kedő rétegzettsége mellett érvelt. ,A hagyományos iroda-
lomtörténet fogalomrendszerén belül - írta - a fogalmak-
nak három nagy típusát lehet megkülönböztetni. Az első 
típushoz azok az általános történelmi fogalmak tartoznak, 
melyek az irodalomtörténeten kívül is alkalmazhatók: szá-
zad, nemzedék, irányzat, iskola, reakció, térhódítás, fény-
kor, utókor, fogadtatás, előfutár, tanítvány, epigon stb. Ezt 
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a fogalomtípust gyakran jellemzi a biológiai-teleológiai 
metaforizálás (például „reakció", „előfutár"). A második 
típust a korszakjelző fogalmak alkotják, mint például rene-
szánsz, barokk, romantika, (szocialista) realizmus. A harma-
dik típushoz a szűkebb értelemben vett, általában nemzet-
hez kötött, irodalomtörténeti fogalmakat sorolnám: Nyugat, 
urbánus, népi írók stb. A három típus az itt megadott 
sorrendben egyre nagyobb pontosságot, történeti-időbeli 
leszűkítést jelent. Kombinálásukat, azaz kombinálhatóságu-
kat érdemes tanulmányozni, mert így ismerjük meg a 
hagyományos irodalomtörténetek alapműveleteit [...] A 
fogalomtípusok kombinálhatóságának vizsgálata során ala-
kul ki az, amit Barthes a hagyományos irodalomtörténet 
»nyelvtanának« nevez."41 

E tanulmány hangsúlyozta ugyan, hogy a hagyományos 
irodalomtörténetről beszél, de nem vonta kétségbe a 
hagyományos módozatok szerepét és jelentőségét az újabb 
irányok felől. A kombinálhatóság gondolatával a különféle 
megközelítések hierarchikus viszonya, sőt egyeduralmat 
kívánó vagy esetleg egymást kizáró jellege helyett össze-
egyeztetésük és együttes működésük mellett érvelt. A 
tudomány állapotával foglalkozó írások azonban nem min-
dig ilyen konszenzusra törekvő módon fogalmazták meg 
álláspontjukat. Mind szenvedélyesebben hangzott fel, hogy 
kenyértörésre kell vinni az elvi ellentéteket a tudomány 
módszereit és funkcióját illető régebbi és újabb elvek 
között. Nem egészen tíz évvel Kibédi Varga Áron tanulmá-
nya után Kulcsár Szabó Ernő konszenzus helyett már 
„egyfajta új metodológiai deszenzus félreérthetetlen" jelzé-
seit látta és ennek értelmében írta, hogy „újra kell gondol-
nunk azt a néhány évtizede még egyezményesnek tekintett 
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metodológiai követelményt is, mely szerint az irodalomtu-
dománynak - irányzati adottságai fenntartásával is - konver-
tálható formalizációs rendszerek kialakítására kell töreked-
nie."42 A „konszenzus" és „deszenzus" egymást felváltó vagy 
egymás mellett élő koncepcióinak igazságát és e koncep-
ciók megjelenését a továbbiakban már nem értelmezhetjük 
helyesen a tudományelméleti megfontolások leíró ismerte-
tése révén. Vázlatos, rövid tudománytörténeti visszapillan-
tásra lesz szükség ahhoz, hogy szerepüket pontosabban 
megítélhessük és aztán áttekinthessük a mára kialakult 
helyzetet, azon keresztül pedig azt, ami a teendőkből és a 
jövőbeli feladatokból belátható. 

[A tanulmány második részét következő számunkban közöl-
jük] 

1 LEAVIS, F. REngl i sh literature in our time and the university London, 
1969,85. 

2 Horváth János, Л magyar irodalom fejlődéstörténete, Bp., 1976,17-18. 
3 Donner une définition de le critique littéraire, ce serait déjà indiquer 

les buts que'elle se propose et les méthodes qu'elle emploie. Conten-
tons-nous donc [...] de dire que la critique littéraire consiste à 
examiner les ouvrage et les auteurs anciens ou contemporains pour les 
élucider, les expliquer, les apprecier." Evvel az általános meghatározás-
sal kezdődik a tárgykörről szóló egyik legismertebb francia ismeretter-
jesztő munka. L. CARLON1, J.-C. et FILI.OUX, Jean-C„ La critique 
littériire, Paris, I960,1. 

4 „Magyar Literatúra név alatt egy különös uj tudományt csinálhatunk, s 
ekkép határozhatt>xik meg: hogy az olly Tudomány, mely a Magyar 
Nyelvnek és írástudásnak mind természeti mind történeti Állapottyát, az 
írásbeli Előadás minden nemeire való alkalmaztatással adgya elő." Idézi 
MARGÓCSY István, Pápay Sámuel és literatúrája, It 1980, 2. sz., 382. 

5 BÉLÁDI Miklós, Irodalomtörténet, kritika, élő irodalom = Az iroda-
lomtörténetelmélete, szerk. SZILI József, Bp., 1989, II. к., 251. 
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6 JAUSS, H. R., Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provoká-
ciója, Helikon, 1980, 1-2. sz., 8. 

7 Vö. SZILI József, Vázlat az irodalomtörténet-elmélet helyzetéről = Az 
irodalomtörténet elmélete, szerk. SZILI József, Bp., 1989,1. к., 26. 

8 KULCSÁR SZABÓ Ernő. Az új történetiség esélyei. A mai irodalomkuta-
tás szellemi helyzetéről, Alföld, 1990, 3. sz., 87. 

9 WELLEK, René, Az irodalomtörténet bukása, Helikon, 1971, 1. sz„ 10. 
Meg kell jegyezni, hogy Wellek több mint tíz éwel e tanulmánya előtt 
már értekezett az összehasonlító irodalomtörténet válságáról. {The 
Crisis of Comperative Literature. Proceedings of the The Second 
Congress of Tlx International Comparative Literature Association at 
the Unirersity of North Carolina, Chapel Hill, 1959, I. k., 159-172.) A 
tudományok és művészetek történetében jelen van egy szüntelen 
válságtudat (gondoljunk a „líra halálára"): e dolgozat nem erről a nem 
annyira valóságos, mint inkább didaktikus célú és retorikus „perma-
nens krízisről" szól. 

10 Literatura 1983,1-4. sz., 47-60. 
11 Az irodalomkritika megújító és irodalomszemlélet-változtató szerepé-

ről bővebben írtam: K. Z., Ezüstkor? Vaskor.?, Új Forrás, 1992, 7. sz., 
15-35. 

12 Idézi RADNÓTI Sándor, Egy nag)' tudomány frusztrációja, Holmi, 
1993,1. sz., 146. 

13 Idézi FEHÉR M. István, Martin Heidegger, Bp., 1992,336. 
14 BELL, Dániel, Az ideológia vége, Világosság. 1991, 2. sz., 93-103. és 

4. sz., 241-248. 
15 FUKUYAMA, Francis, A történelem vége?, Valóság, 1990,3. sz., 16-31. 
16 SŐTÉR István Az irodalomtudomány dilemmája ( 1970) = Uő, Félkör, 

Bp., 1979,742-743. 
17 KULCSÁR SZABÓ Ernő, A magyar irodalom története 1945-1991, Bp., 

1992, kézirat, 2. 
18 BONYHAI Gábor, Hermeneutika és morfológia = Az irodalomtörténet 

elmélete, szerk. SZILI József, Bp., 1989,1. к., 188. 
19 SZILI József, Vázlat az irodalomtörténet-elmélet helyzetéről = Az 

irodalomtörténet elmélete, szerk. SZILI József, Bp., 1989,1. к., 31-32. 
20 ODORICS Ferenc, Kontruktivista irodalomtörténet-írás nem-konzer-

vatívkeretben, Literatura, 1990, 2. sz., 141. 
21 Uo., 143. 
22 Uo., 147. 
23 TARNAY László, Dialógus és irodalomtudomány. Eg)> kognitív elmélet 

problematológiaimegalapozása, Literatura, 1991, 2. sz., 163. 
24 VARJAS Béla, Irodalom és társadalomtörténet, ItK 1980,4. sz., 608. 
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25 KULCSÁR SZABÓ Ernő, Az új történetiség esélyei. A mai irodalomkuta-
tás szellemi helyzetéről, Alföld, 1990,3. sz., 83. 

26 LUKÁCS György, A magyar irodalomtörténet revíziója = Uő, Magyar 
irodalom - magyarkultúra, Bp., 1970, 500. 

27 Uo., 509. 
28 Uo.,491. 
29 Uo., 495-496. 
30 Vö. Nemzeti öncéltiság. = F. L, Művészet és világnézet. Cikkek, 

tanulmányok 1920-1970, Bp., 1976,153-184. 
31 FÉJA Géza, Magyar irodalomszemlélet, Bp., é n., [1942] 10. 
32 NÉMETH László, Megmentett gondolatok, Bp., 1975, 302. (Hasonló 

gondolatot vetett föl Babits az első világháború előtt egy évvel: 
„Nemzeti irodalmunk, egész nemzetiségünkkel együtt átalakulóban 
van, de átalakulóban van Európa, az európai élet és kultúra is. Minden 
jel arra vall, hogy a változások úgy politikai, mint kulturális téren az 
egyesülés felé irányulnak." BABITS Mihály, Esszék, tanulmányok, Bp., 
1978,1. к., 419.) 

33 .A nemzeti jelleg létezésének és szükségszerűségének az elismerése, a 
szocializmus viszonyai között, a szocialista nemzetek közösségében 
korántsem jelenti azonban minden áron való fenntartásának igényét. 
Sőt, nemcsak folytonos változásával, átalakulásával, hanem egyúttal 
intenzitásának állandó csökkenésével is számolnunk kell, hiszen a más 
irodalmaktól és művészetektől való nemzeti különbözőségeknek, azaz 
a nemzeti jellegnek erőssége függ a nemzetek közti válaszfalak 
nagyságától, a közöttük lévő különbségek mértékétől. E válaszfalakat 
ledönteni, a különbségeket csökkenteni akarjuk, s ezzel a nemzeteket 
egymáshoz közelebb hozni, majdani egybeolvadásuk feltételeit megte-
remteni. Szocialista országokban, szocialista irodalmakban tehát a 
nemzeti jellegért, annak erősítéséért síkraszállni egyet jelent a szocia-
lista nemzeteket még elválasztó különbségek fenntartásával, ezek 
őrzésével, ápolásának szándékával, ami pedig a nacionalizmus egy 
álcázott formája." KLANICZAY Tibor, Nézeteltérések a „nemzetijelleg" 
körül, Kritika, 1963,1. sz., 19. 

34 KENYERES Zoltán, A Magyar Irodalom Történetének periodizációs 
elveiről, It 1969, 1. sz., 40-60.; A Magvar Irodalom Történetének 
periodizációs elveiről, Aradi Nóra, Barta János, Bán Imre, Nemeskürty 
István, Orosz László, Szabad György, Szabolcsi Miklós írása, beszélgetés 
Lukács Györggyel. It 1969, 2. sz., 347-393. 

35 ,A korszak-fogalmat [...] csak mint társadalmi kategóriát lehet megfo-
galmazni, nem az irodalomból, hanem az irodalomnak az össztársada-
lomban elfoglalt helyzetéből." It 1969, 2. sz., 378. 
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36 ,A nemzeti irodalom jelenségeinek korszakolását a történelmi, sőt 
világtörténelmi korszakok szerint kellene megvalósítanunk. SÖTÉR 
István, Eg)> nemzeti irodalom története — összehasonlító-tipológiai 
módszerrel = Az irodalomtörténet elmélete, szerk. SZILI József, Bp., 
1989, И. к., 148. 

37 BÉIÁDI Miklós, Irodalomtörténet, kritika, élő irodalom, irodalom = 
Az irodalomtörténet elmélete, szerk. SZILI József, Bp., 1989, И. к., 256. 

38 .Ami a történelemben reakciót lioz, az irodalomban csak másfelé 
haladás; mert az irodalomban (ha egyes írók hibázhatnak is) nincs 
reakció, csak a viszonyokhoz alkalmazkodó teremtő erő." NÉMETH 
László, Utolsószéttekintés, Bp., 1980,742. 

39 .Ama régen s gyakran hangoztatott bírálat, mely a magyar irodalomtör-
ténet és irodalomkritika legáltalánosabban használt alapfogalmainak, s 
magának a használt módszertannak homályosságát ostorozza, az ese-
teknek nagy többségében vissza lenne vezethető a kultikus beállítottság 
uralmának regisztrálására: a kifogásolt megközelítés hiányosságainak 
oka ugyanis valószínűleg nem a bírált szerzők tehetségtelenségében, 
gondolattalanságában vagy módszertani henyeségében keresendő, 
hanem abban, hogy az általuk használt fogalmak és kategóriák mint 
szakralitással érintkező axiómák, kivonják magukat a racionális-kritikai 
elemzés hatásköréből s érvényüket oly hatalmas mértékben óhajtják és 
tudják képviselni, hogy a leírás számára az analízis helyett tulajdonkép-
pen csupán az e kategóriáknak való megfelelés bizonyítása, illetve 
tautologikus rögzítése marad feladatként." MARGÓCSY István, A ma-
gyar irodalom kultikus megközelítései, ItK 1990, 3. sz., 289. 

40 DÁVIDHÁZI Péter, Kritika és kritikatörténet. Elméleti kiindulópont a 
kritikatörténet-íráshoz, It 1985,4. sz., 787. 

41 KIBÉDI VARGA Áron, Az irodalomtörténet elméleti problémái, Literatu-
re, 1981,3-4. sz., 378-379. 

42 KULCSÁR SZABÓ Ernő, A fordulatjellege (Pozitit izmus és szellemtörté-
net), Literatura, 1990,1. sz., 77. 
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Az irodalmi modernség 
integratív történeti értelmezhetősége* 

A kérdésirányoknak - a hetvenes évek recepcióesztétikai 
fordulatát követő-változásai Európa-szerte nagymértékben 
„áthistorizálták" az irodalomkutatás érdeklődését. Ez a 
megújulás persze nem annak a folyamatnak a „renoválódá-
sával" ment végbe, amelyet Jauß nevezetes könyve „félreis-
merhetetlenül egy másfélszázados folyamatos hanyatlás 
útjaként"1 jellemzett. Azaz, nem a későpozitivista történeti 
linearizáció egyirányú hatástörténeti módszerének átalaku-
lásával, hanem az irodalom történeti-időbeli létmódjának a 
hagyománytörténés folytonosságába ágyazott átértelmezé-
sével. Legnagyobbrészt arra a filozófiai hermeneutikára 
támaszkodva, amelyik - az időt a lét horizontjaként értel-
mező heideggeri fundamentálontológia nyomán - felszá-
molta az irodalomtudomány alapjául is szolgáló kontempla-
tiv megértés dogmáját. Ily módon azután az irodalmi 
jelenség értelmezése előtt is megnyitotta annak lehetőségét, 
hogy feladhassa a tárgytól elkülönülő „objektív" obszervá-
ció módszerét. Vagyis annak illúzióját számolta föl, hogy az 
irodalom értelmezője - amolyan Ranke-típusú elfogulatlan-
ság-eszménytől vezettetve - mintegy az időbeliségen kívül-

* Fejezet egy nagyobb munkából. 
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helyezkedve szembesülhetne az időben mozdulatlanul ott 
álló tárgyával. Vagy ahogyan Gadamer fogalmazta, a megér-
tés mindig olyan ontológiai mozzanat, amelyben a megértés 
tárgya és a megértő szubjektum egymást feltételezve van 
egymásrautalva: ,A jelen horizontja tehát egyáltalán nem 
alakul ki a múlt nélkül. Magában véve ugyanúgy nem létezik, 
mint a történeti horizontok, melyekre szert kellene ten-
nünk. A megértés inkább mindig az ilyen állítólag maguk* 
ban véve létező horizontok összeolvadása. Az ilyen összeol-
vadás erejét főleg a régebbi korokból ismerjük, s abból a 
naiv hozzáállásból, ahogyan önmagukhoz és eredetükhöz 
viszonyulnak. A hagyomány uralkodásában állandóan ilyen 
összeolvadás megy végbe. Mert ott az új és a régi egyre-
másra eleven érvényességgé olvad össze, egyáltalán anél-
kül, hogy az egyik és a másik kifejezetten elkülönülne 
egymástól."2 

A megértés tárgya tehát nem a változatlan entitások 
sajátosságaival rendelkezik, hiszen már a hozzáférhetősége, 
a vele való kapcsolat létesítése is csak a kölcsönös változás és 
változtatás aktusain keresztül válik a hagyománytörténés 
valóságos eseményévé. Ebben az interakcióban nemcsak az 
értelmező változik, hanem a tárgy maga is mássá válva 
jelenik meg előttünk. Az alteritás képezte távolság áthidalá-
sához, azaz, a jelenlésképződéshez ebben az értelemben 
mindig nélkülözhetetlenek a jelen - múlt felől is kondicio-
nált - (kérdező)horizontjai. Ami viszont a mi esetünkben azt 
is jelenti, hogy a jelenkori irodalmiság folyamatainak kiikta-
tása elvileg teszi lehetetlenné bármely olyan élő kérdés 
megfogalmazását, amely használható válaszra késztethetné 
a hagyományt. Az ilyen vizsgálódások eredményeiben min-
dig a „penzumszerű", holt kutatás elve szokott testet ölteni. 
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Azt a legnehezebb ugyanis felfedezni bennük, ami minden 
kérdezés igazi értelme volna: a kutatói érdekeltséget. Azt, 
hogy mire is várt választ a tárgy értelmezője, mely eleven 
kérdésének érdekében tett kísérletet a tárgyban, szövegben 
megtestesülő alteritás megszüntetésére. A hermeneutikai 
irányultságú kutatás ezért nem a tárgy izoláló különállásá-
ban érdekelt, hanem - a pozitivista episztémé e híres 
normatívájával szemben - éppenséggel az ilyen távolságok 
áthidalásában látja a hagyománytörténés logikájának megfe-
lelő megértés előfeltételeit: ,Az az értelem (Sinn), amelyet 
számunkra a történetileg távoli szöveg újranyerhet, nem 
csupán a maga eredeti horizontjának implikátumaiból bon-
takozik ki, hanem ugyanolyan mértékben az értelmezői 
tapasztalat későbbi horizontjából is. [...] A saját tapasztalat 
horizontját magát főként tartalmilag kell érvényesíteni és 
összekapcsolni az idegen horizonttal ahhoz, hogy egy más 
értelmezés új horizontjának birtokába juthassunk. A megér-
tés történetiségének ez a dialektikus meghatározása alapjá-
ban véve nem jelent mást, mint Heideggernek azt a herme-
neutikai maximáját, hogy az igazi (magyarázó) értelmezés-
nek nemcsak kivennie kell a dolgot a szövegből, hanem 
»anélkül, hogy tüntetne vele, észrevétlenül valamit a sajátjá-
ból hozzá is [kell] adnia«. S ez egyidejűleg azt jelenti: »Az 
igazi értelmezés ugyan sohasem jobban érti meg a szöveget, 
mint ahogyan azt annak szerzője értette, de bizonyára 
másként érti meg. Csak ennek a másnak olyannak kell 
lennie, hogy ugyanarra vonatkozzék, amire az értelmezett 
szöveg gondol.«"3 Márpedig ha minden történeti megértés 
célja, indoka és értelme a minél pontosabb önmegértés - a 
múltbeli értelem saját jelenünkbe való integrálása4 - , akkor 
a jelen horizontján való (akárcsak hipotetikus érvényű) 

4 1 



KULCSÁR SZAIÍŐ E R N Ő 

kívülhelyezkedés maga historizálja vissza az irodalomkuta-
tást. Az eleven - relacionális - szituáltság megértéséhez 
vezető utakat zárja el a „zárt" múltra irányuló kérdezésmód-
jával. 

A jelenkori gondolkodástörténeti szituációt - immár 
csaknem egyezményesen - a posztmodernség korának 
tekintik a szellemtudományok. Bárhogyan legyen is, a 
korérzékelésnek kétségkívül ez a módja tette lehetővé, hogy 
az irodalmi modernség egész története olyan új értelmezés-
távlatokba kerüljön át, amelyekkel nem rendelkezett a 
hatvanas évek irodalomtudománya. Egy nagy korszaknak -
némelyek szerint magának a történelemnek(!)s - a lezárulá-
sa, helyesebben: e lezárulás tapasztalata látszik indokolni, 
hogy nemcsak az új, recepcióesztétikai-hermeneutikai in-
díttatású, de a későstrukturalista irodalomtudományi irány-
zatok is kitüntetett érdeklődést szentelnek az irodalom 
történetiségének. Az irodalom történetiségén elsősorban'is 
a - statisztikai vagy organikus rendszerként elgondolt - nagy 
korszakok váltakozását értve. Az episztémé és a dolgok 
rendjét megalkotó diszkurzusformák változásának függvé-
nyében írva le a történelem irodalmi valóságának alakulását. 

A posztmodernséget a modernséggel szembeállító első 
dichotóm leírások - a hatvanas évek strukturalizmusával 
szemben - annyiban már következetesen integratív törté-
neti szempontokat követtek, amennyiben az episztémé 
változásainak nézőpontjából vizsgálták a 20. század irodalmi 
folyamatait. Közülük az irodalmi alakulástörténet átfogó 
értelmezésében is mérvadónak bizonyult annak a Hans 
Bertensnek a tanulmánya, aki a kezdeti dichotóm leírások 
egyik legjobb kísérletében így rögzítette ezt az új interpretá-
ciós távlatot: ,A [legfontosabb] végkövetkeztetés egyértel-
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műen abban áll, hogy a posztmodernizmus legtöbb és 
csaknem minden újabb elméletében az ontológiai bizonyta-
lanság kérdése nyer abszolút centrális helyiértéket. A kö-
zéppontok, a privilegizált nyelvek, a magasabb diszkurzu-
sok hiányának tudata az, amit ahhoz a modernizmushoz 
képest tekintenek a legfontosabb változásnak, amely csak-
nem minden kritikus megítélése szerint még ragaszkodott 
bizonyos középpontokhoz és megpróbált kitérni a poszt-
modernizmus elfogadta radikális meghatározatlanság kö-
vetkezményei elől."6 A nyolcvanas években Európában 
lényegében ebből a pozícióból indult meg az egész mo-
dernség újraértelmezésének folyamata olyan - korábban 
kevesebb figyelemre méltatott - szerzők „felfedezésével", 
akik a dolgok rendjének nyelvi, diszkurzusbeli státuszválto-
zásaival hozták összefüggésbe a történeti változások termé-
szetét (Foucault, Lacan, Derrida, Blumenberg és mások). A 
dichotóm leírások a nyolcvanas évek végére azonban annak 
függvényében váltak elégtelenné, ahogyan az egyes diszcip-
línákban egyre tovább artikulálódott a posztmodern disz-
kurzus. A diszciplínaspecifikus „leágazásoknak" volt azután 
köszönhető, hogy az olyan általános, ám kezdetben irányje-
lölő distinkciók helyét, mint pl. a Borchmeyeré is volt -
,Amíg a teljesség felbomlását veszteségként tapasztaljuk 
meg, még a modernségben vagyunk"" - , később a trichotó-
mia-alkotás műveletei foglalták el. Nemzetközi szempont-
ból is kezdeményező szerepe volt e téren annak a magyar-
német kooperációnak, amelyik az 1988-as veszprémi poszt-
modern-kollokvium következtetéseit továbbvezetve már 
egy szűkebben művészet- és irodalomspecifikus értelme-
zésre tett kísérletet. Mindenekelőtt azt tartva szem előtt, 
hogy a 20. század irodalomtörténetében a posztmodernnel 
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szembenálló modernség legalább két nagy formációból 
tevődik össze: a klasszikus (esztétista) modernségből, il-
letve a történeti avantgarde-ból. Ezt a trichotómiát szorgal-
mazva - nem kis részben egv,' a művészi világképek 
szerkezetét „mentális konstruktumként" vizsgáló bajoror-
szági kutatócsoport munkatársaként - magam arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy e három formáció döntően a 
szubjektumfelfogás és a jelhasználat tekintetében különít-
hető el egymástól. Mert bár a szubjektumfelfogás felől nézve 
a posztmodern részint az avantgarde individuumértelmezé-
sét viszi tovább, egyidejűleg szembe is kerül vele, amennyi-
ben jelfelfogása viszont - tagadva az avantgarde deszemioti-
zációt - a klasszikus modernség autoszemiózisához áll 
közelebb." 

Az irodalmi folyamat bonyolult fázismozgásaival szem-
közt azonban már itt is fölmerült annak lehetősége, hogy az 
avantgarde és a posztmodernség közötti periódus nemcsak 
az éles váltás kibontakozása, hanem a folytonosság jegyében 
is leírható. A magam első trichotómiaképző kísérlete9 

korábban ugyanis nem számolt azzal a szakasszal, amely az 
avantagrde utáni évtizedek integratív formációját terem-
tette meg olyan szerzők műveiben, mint Found, T. S. Eliot, 
Valéry, Benn vagy az epikában a kései Joyce, Musil, Broch és 
Céline. Ezt a paradigmaképző lehetőséget a német tanul-
mánykötetben közreadott dolgozatom abban a folytonos-
ságban próbálta meg indokolni, amely a Gottfried Benn-nél 
kialakuló „interszubjektum" képzetében ölt testet. Akkori 
felfogásom szerint ezek a fejlemények több szempontból is 
igazolhatóan készítették elő a posztmodernség decentrált 
jel- és szubjektumfelfogását. Lassanként - különösen a kései 
Rilke, illetve Kosztolányi és Szabó Lőrinc húszas-harmincas 
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évekbeli költészetének nyelvi magatartását vizsgálva - kiala-
kult egy olyan kutatási modell lehetősége, amelyik már nem 
egyszerű trichotómiával próbálja leírni a modernség alakza-
tait, hanem négy nagy formációt különít el: klasszikus 
modernséget, történeti avantgarde-ot, avantgarde utáni mo-
dernséget és posztmodernséget. Az avantgarde utáni mo-
dernség (további lehetséges elnevezései szerint: „máso-
dik", utó- vagy későmodernség) nyelvi-poétikai szemlélet-
formáinak karakterisztikumát elemezve mindinkább való-
színűsödött az a feltevés is, hogyparadigmaérrényü szem-
léletváltás nem annyira a századfordulós modernség és az 
avantgarde között, hanem e két nagy alakzat, illetve az 
avantgarde utáni modernség között következett be. Külö-
nösen olyan alkotók életművében figyelhető meg ez a -
folytonosságot is mindig feltételező - átrendeződés, akik 
több, egymással érintkező korszakban is jelentős műveket 
hoztak létre. Éspedig lényeges szemléleti változásoknak 
köszönhetően. Lényegében az avantgarde „megkerülésé-
vel" így teremt megszakított folytonosságot Rilke - és 
bizonyos értelemben Kosztolányi is - a klasszikus modern-
ség és az utómodernség között. Az angolszász irodalomfej-
lődés sajátszerűségei következtében Eliot és Joyce az avant-
garde szellemiséget köti össze az utómodernséggel, bizo-
nyára másként persze, mint az a Benn, aki avantgardistaként 
indul, s a maga interszubjektív szerkezetű én-felfogásával 
végül a modernség legutolsó horizontjáig érkezik el stb. Az 
utómodern művészeti világtapasztalat - első megjelenésé-
nek alighanem Rilke Kalckreuth-Requiem-je a példája - , 
illetve annak belső szerkezete arra is rámutatott, hogy a 
kérdések irányának tényleges változása nem a klasszikus 
modernség és az avantgarde között figyelhető meg, hanem 
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a húszas-harmincas évek irodalmában. (Az avantgarde 
lényegében nem is reagált a Kalckreuth-Requiem létesítette 
új horizontra.. .) 

A klasszikus modernség és az avantgarde szemléletszer-
kezete tulajdonképpen egyazon horizonton belül marad, 
még ha a két struktúra között kizárásos ellentét áll is fönn. 
Ami itt bekövetkezik, az pusztán a kérdésirányok ellenté-
tező átfordítása, melyet az avantgarde lényegében anélkül 
hajtott végre, hogy kilépett volna az esztétizmus létesítette 
horizontból. A „második" modernség viszont az értelmezés-
távlat egész orientációs rendszerét megváltoztati 'a ju tott túl 
az első negyedszázad művészeti világképének klasszikus-
humanista értékfogalmakhoz kötött előfeltevésein. Az 
1991-es pécsi líra-, illetve a 92-es prózakonferencia volta-
képpen ennek az így kialakult hipotézisnek a bizonyítható-
ságára vagy cáfolatára szerveződött. Hogy mindkét tanácsko-
zás a magvar irodalom két háború közti korszakát kapcsolta 
össze e világirodalmi folyamatokkal, annak az a magyaráza-
ta, hogy a hipotézist vezérlő kérdések mellé egy másik 
eleven kérdés is társult. Éspedig ama tudatos torzítások 
felszámolásának időszerűsége, amelyek jegyében - a kol-
lektív ideológiák harmincas évekbeli térnyerése, illetve az 
egyiknek csak 1989-ben megszűnő hazai folytonossága 
miatt - a marxista magyar irodalomtörténet-írás alighanem 
éppen a harmincas évek irodalmáról alkotta a legönkénye-
sebb és leginkább átideologizált képet. (L. a mellőzött 
Márait, az ideológiai kompromisszumok formálta József 
Attila-, Szabó Lőrinc- és Németh László-értelmezéseket, 
illetve a kifejezetten politikai felfogásban interpretált „népi" 
és „szocialista" irodalom fogalmait stb.) 

E folyamatok integratív irodalomtörténeti értelmezésé-
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nek igénye a tárgy természetéből következően talán nem 
szorul különösebb magyarázatra. A fogalom bevezetésének 
indokoltsága azonban mégsem magától értetődő. Annyiban 
legalábbis nem, amennyiben az integratívirodalomtörténet 
koncepcióját rejtő fogalom attól a neostrukturalizmustól 
származik, amelyik empirikus tudományelméleti nézőpont-
ból egyfajta társadalomtörténeti szituáltságü, rekonstruk-
ciós irodalomtörténet lehetőségének vonzásában alakította 
ki ezt az egészen újkeletű terminust.10 És bár jelen dolgozat 
- hermeneutikai előfeltevései következtében - nem oszt-
hatja a történeti-szellemi viszonyok helyreállíthatóságába 
vetett hit módszertani optimizmusát, annak ellenére hasz-
nálhatónak véli a fogalmat, hogy az integratív szempontot 
nem az irodalomtörténeti „realitás rekonstrukciójaként"11 

érti. Sokkal inkább Gadamer és Jauß ama felfogásához 
kívánja közelíteni a fogalom jelölte eljárásokat, amely - a 
múlt horizontjának jelenbe-foglalásával, jelenbe-integrálá-
sával - az „elválasztotton", a tőlünk távolin keresztül való 
önmegértésben látja minden hermeneutika értelmét és 
feladatát. A Sich-Verstehen im andern12 elvében - így 
tekintve - nem az az irodalomtudományi illúzió testesül 
meg, hogy bármely értelemben is „mögékerülhetnénk" és 
akkori „objektív" önmagát tárhatnánk fel valamely történeti 
világnak. A megértendő másság funkcióját tehát úgy kell 
elgondolnunk, hogy a rá irányuló „megértés egyáltalán nem 
a Te-t érti meg, hanem az általa nekünk mondott igazat".13 Az 
integratív történeti szempont ebben a felfogásban az iroda-
lomtörténet értelmezőjének szituáltságát is magában fog-
laló hatástörténeti folyamat megnyilvánítójaként érvénye-
sül: a hagyomány történésétől nem függetlenedő hatástörté-
neti tudat lényegében a folyamatban való benneállást, az 
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értelmezés előfeltételezett integráltságát vetíti vissza dialó-
guspartnerként értett tárgyára. Az integratív szempont ezért 
maga is önmagába visszatérő körként működik: a hagyo-
mánytörténésben integráltan „bennálló" értelmezés a maga 
jelenébe integrálja azt, amit - az előfeltételezett bennállás 
következtében - lát valamiként. De hogy itt nem valamiféle 
permanens és időtlen viszonylagosság jön létre, annak az a 
biztosítéka, hogy az új és új értelmezők mindig más és más 
jelenben állnak benne. Az, amibe a múltat integrálják, része 
ugyan a hagyománytörténésnek, de az értelmező műveletek 
szempontjából nem szimmetrikus a megértendő dologgal. 
Az új értelmezők helyzetében a meghatározottságnál erő-
sebben érvényesül az eldöntetlen nyitottságé, mert a hori-
zont-összeolvadás az időben nem „előre", hanem visszafelé 
következik be. Minden kölcsönösség és előfeltételezettség 
ellenére tartalmilag ezért dominál a jelenbe való integrálás 
elve. A jelen felől ezért mindenekelőtt értelmezés, a múlt 
felől viszont - képletesen szólva - „értelmeződés" követke-
zik be: az értelmezőműveletek miértjeinek hagyomány 
feltételezte készlete válik felismerhetővé. Olyan műveletet 
ugyanis képtelen sikerrel végrehajtani az értelmezés, amely 
meg akarja kerülni a horizont-összeolvadás aktusát: csak 
ahhoz férhet hozzá, amivel kapcsolatot tud létesíteni. Vagy-
is, ami felől ekkor már maga is értelmezhetővé, magyaráz-
hatóvá válik. 

Abban persze nincsen semmi meglepő, hogy a nyolcva-
nas években az a későstrukturalizmus is újra felfedezte 
magának a történetiséget, amelyik - módszertanilag a 
klasszikus Lévi-Strauss-féle antropológiai állandóságok me-
rev struktúraszemléletéhez kötődve - még a hetvenes 
években is a szöveget tekintette az irodalomtörténet rögzí-
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tett centrumának: „egy strukuralista irodalomtörténet-kon-
cepció - írja például Helmut Nobis - [...] magában az 
irodalmi szövegben látja saját kiinduló- és középpontját".14 

Igaz, valamely szöveg poétikai karakterét már a különböző 
szövegek egyidejűségéből és a történeti processzualitás 
adott stádiumának sajátosságaiból származtatta, de még 
azon az áron is tagadta a hagyomány műbeli integrálásának 
hatástörténeti mozzanatát1', ha mindezt a recepcióesztétika 
marxista kritikájának igenlésével kellett megfizetnie. A 
nyolcvanas évek strukturalizmusa annyiban már kétségkívül 
nem a Tinyanov-Mukarovsky-féle evolúciót tekinti az iroda-
lomtörténeti folyamat „mozgásformájának", hogysem álla-
potszerűen leírható, izolált rendszerek egymásutánjaként 
írná le az irodalom időbeliségét. Főként abban közeledett 
ugyanis az (általa persze elutasított) hermeneutikai-recep-
cióesztétikai szemléletmódhoz, hogy maga is a „korszak-
küszöbök" és különösen a korszakváltások mibenlétének 
ismérveit kutatja. Az evolúciót - de inkább annak csupán a 
fogalmát - mindenekelőtt a maga természettudományi 
értelmétől távolítva el. Míg Tinyanov még abból a kölcsö-
nösségből indult ki, hogy az irodalom szisztéma-jellege 
kényszerűen az evolúcióból, evolúciós karaktere pedig a 
szisztémákban való kibontakozásból következik16, az új-
strukturalizmus éppen ezt a rendszerfogalmat igyekszik 
felülvizsgálni. Elsősorban H. Maturana és N. Luhmann 
autopoietikus rendszereinek viselkedésmódját átszármaz-
tatva-olyan szisztémákként értelmezi az irodalomtörténeti 
korszakokat (is), amelyeknek a jellege, karaktere magában a 
változás eseményében mutatkozik meg a legtisztábban: a 
hermeneutikai-recepcióesztétikai „horizontváltás" helyett 
ezért „struktúraváltozásként" fogva fel a korszakfordulókat. 
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Ez a struktúrafogalom Maturana, de kivált Luhmann felől 
nyeri el a maga új többletjelentését. Innen nézve az 
irodalom is olyan társadalmi szubszisztémának minősül, 
ahol a „szisztémaépítés" zártságának és környezet iránti 
nyitottságának újszerű kombinációja; vagy más szavakkal: a 
szisztéma/környezet különbözőségének és az önreferenciá-
lis szisztémaépítésnek a kombinációja"' a meghatározó. 
Ezekben az autoreferenciális rendszerekben egészen más 
az ismétlődéseknek és a visszatéréseknek a státusa, mint a 
Tinyanov-féle irodalmi rendszerekben. Nem a rendszer 
automatizálódását ( = kódok elhasználása), s így a rendszer 
„lecserélhetőségét" idézik elő, hanem éppen ellenkezőleg: 
a fenntartásához, az állandó folytonosságon át való megúju-
lásához járulnak hozzá. Az új strukturalizmus ezért a struk-
túrán belüli funkciómódosulások rendjében keresi a kor-
szakváltás jelzéseit. 

Ezek az értelmezésirányok viszont igen sokban párhuza-
mosak a hermeneutikai irodalomtörténet-felfogás integra-
tív eljárásainak hátterében álló kutatási érdekeltséggel. A 
funkciómódosulásokat és -áthelyeződéseket ugyanis elő-
ször a hermeneutikai indíttatású történetkutatás (Blumen-
berg, Koselleck) ismerte fel olyan mozzanatokként, ame-
lyekben újszerűen férhető hozzá a nem-punktuális változá-
sok belső mechanizmusa: már nem a régi historicizmus 
linearizációs logikájának, de nem is az evolúciós sor-szerű-
ség klasszikus strukturalista mintájának jegyében. De itt 
máris abból származik a hermeneutikai és a strukturalista 
irányultság különbsége, hogy ez utóbbi valamely „organiz-
musként" elgondolt, s csak bizonyos entitáshatárok között 
működő és megragadható képződmények modelljeire vo-
natkoztatja a funkcióváltozásokat. Ne feledjük, az új struktu-
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ralizmus - a maga pozitivista eredetét meg nem tagadhatván 
- ezúttal is a természettudományhoz tért vissza, amennyi-
ben a darwini evolúció-tan helyett most meg a Maturana-
féle biológiai alapokban18 helyezte el saját kiindulópontját. 
Amitjauß - W. D. Stempel nyomán - egykor „Systemkorrek-
tur"-nak19 nevezett, azt Titzmann ma nem „lecserélésnek", 
hanem a szisztéma diakron transzformációjának2" hívja. 
Azzal a nem lényegtelen különbséggel, hogy migjaußnäl a 
variáció és korrekció csak recepciós közreműködéssel, 
tehát elvárások és játékszabályok iránynélküli mozgásaként 
jelenik meg, addig Titzmann - ha célt nem is, de - irányt 
mindig feltételez. A szisztémák (pl. korszakok) rendjének 
„előrehaladó" kibontakozása nála mindig csak abban/azok-
ban az irány(ok)ban képzelhető el, amelve(ke)t az új 
korszakot közvetlenül megelőző, „széthulló szisztéma" le-
hetővé tett.21 (E zárt irodalomtörténeti rendszerben tehát 
sem ismétlő[dő] visszatérés, sem pedig korszakok „kihagyá-
sa" vagy „megkerülése" nem lehetséges. Mindez persze azt 
implikálja, hogy a dinamikus szukcesszív szisztémaállapo-
tok sohasem lehetnek egyenrangúak a szimultán szisztéma-
állapotokkal.) Azaz, mivel a nem célképzetek vezérelte 
irodalmi folyamatban minden változást előzetesen determi-
náltnak tekint, a strukturalizmus az irodalomtörténetben 
mindig csak előreható szisztémaracionális változásmo-
dellt22 feltételezhet. 

A hermeneutikai-recepcióesztétikai szisztémaértelmezés 
azért látszik alkalmasabbnak a történeti szempont érvénye-
sítésére, mert a szisztémaváltakozásnak nem az irányát, 
hanem a tervezhetetlenségét és kalkulálhatatlanságát, előre-
láthatatlanságát és váratlansági karakterét hangsúlyozza. S 
mindezt főként azért teheti meg, mert a formák és nyelvek 

5 1 



K N . c s Â R S Z A B Ó E R N Ó 

történeti interakciójának dialogikus jellemzőiből indul ki. 
Ez a dialogicitás pedig azért lehet időről időre másféle és e 
változékonyságában meghatározó, mert nincsenek olyan 
külső instanciák, amelyek irányspecifikus értelemben hatá-
roznák meg az interakciók feltételeit. A hatástörténeti 
folyamatban való bennefoglaltság nem írja elő a dialogikus 
interakciók irányát: adott körülmények közötti domináns 
előre- vagy visszahatás éppúgy elképzelhető, mint a kettő 
egyidejű, egyenértékű érvényesülése. Ezért lehetséges, 
hogy ez a dinamikusabb konstrukció a „térszerűen" kiala-
kuló struktúrák (másodlagos világmodellek, revelált vilá-
gok, organizmusok stb.) helyett a közleményjelleget, az 
ontológiailag is csak dialogikusan megalapozható beszéd-
szerűséget teszi az értelmezés tárgyává. Haladáselve, ha van, 
nem e világok szerkezetváltozásokon át elkülönböződő 
sorát tekinti a folyamat megnyilvánítójának, hanem az 
interakciók alakulásának formáit. Egy-egy irodalmi korszak 
új interakciói nem a strukturális devianciák, tehát nem az 
állapotszerű másság, hanem a nyelvi beszédhorizont válto-
zásai következtében „inszceníroznak" új világértelmezési 
modelleket. Ez a „megjelenítés" olyasféle létrejövés ered-
ménye, amely a létrejövő dolog több-eredetű „ki-" vagy 
„elő-játszódására" hasonlít: nem homomorf érvényesülése 
valaminek, hanem az összjáték új logikájának variánsaiban 
van mindig jelen. Az így értett nagy korszakok irodalmi 
„beszédrendje" épp ennek következtében sohasem azonos 
egyetlen diszkurzus uralmi helyzetével. Az interakciók 
sokfélesége azonban kétségkívül tartalmazni fog olyan 
nyelvi magatartásokat, amelyeknek - az adott korszak 
szellemi helyzetét tekintve - elementáris, parciális vagy 
kifejezetten elhanyagolható az esztétikai megszólító ereje. 
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Ezek az új válaszok az előző pozíciókra persze nem a 
meghaladó „ráépülés" értelmében vonatkoznak vissza, ha-
nem a dialogicitás logikájával: hiszen csak az adotthoz 
képest értik másként, illetve ismerik fel egyáltalán valami-
ként önmagukat. Ennek a folyamatnak a tétje végső soron 
ugyanis nem a világhoz való viszony másságának felismeré-
se. Ez legfeljebb előfeltétel lehet. Az igazi tét önmagunk e 
viszony révén való új - a létben való benneállás feltételeinek 
megfelelő-megértése. A későstrukturalizmus átszellemiesí-
tett természettudományi modelljei helyett itt a megértéstör-
ténet válik az irodalomtörténeti folyamat értelmezésének 
színterévé. Mert éppenséggel „a természet az, ami nem tud 
az emberről" - ahogyan Gadamer fogalmazta.23 

Ebben az irodalomtörténeti konstrukcióban a hagyo-
mánytörténeti összefüggésnek az a felfogása teszi lehetővé 
megértés és történetiség ontológiai összekapcsolódását, 
amely a megértéshorizontok összeolvadásának elkerülhe-
tetlenségéből kiindulva teszi az újítás mindenkori feltételévé 
a történő hagyományt. A hermeneutikai irodalomfelfogás 
végeredményben tehát azért fordul a beszédszerűségként, a 
nyelvi magatartásként konstituálódó esztétikai világtapaszta-
lat felé, mert „megértéshorizontok összeolvadása a megér-
tésben a nyelv voltaképpeni teljesítménye".24 Nem tüntet-
heti ki tehát a-strukturalizmus módjára többé vagy kevésbé 
izolált — szöveget a nyelvi aspektus rovására, hisz a szöveg a 
megértésben már nyelvi „fennhatóság" alá kerül: érvénye-
sülése ugyanis mindig nyelvi interpretációhoz van kötve. Az 
irodalomtudomány sohasem veheti amolyan „végtermék-
ként" szemügyre a műalkotás szövegét. A nagy korszakok 
elsődlegességére, illetőleg az ezek megértéshorizontjait 
átrendező változások funkciójára épülő integratív irodalom-
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történetnek - a művészi világértelmezés modelljeit vizs-
gálva - ily módon elsősorban a nyelvi-poétikai magatartások 
alakulástörténetével kell szembesülnie. Az így értett integra-
tív irodalomtörténetnek ez a jelbasználatban megjeleniilő 
tárgya mindig elválaszthatatlanul össze van kötve az em-
ber-világ viszonylatban elgondolt én-szemlélettel is. A 
nyelvi-poétikai magatartás mint a művészi világértelmezés 
legelvontabb formája - a beszédszerűen felfogott irodalmi-
ság következtében - számunkra is párbeszédben hozzáfér-
hető partnerként aktualizálja önmagát: mindig valakinek, a 
magatartásaként. Olyan én-t rejt, amelynek a megragadható-
ságára nincs nyelven túli eszköze az értelmezésnek. Az 
irodalmi beszédnek ez az alanya absztrakt individualitás. 
(Ha nem így volna, minden irodalomtörténetnek be kellene 
érnie az alkotói zseni egyszeri és megismételhetetlen 
„hiper-individualitásával". Helyesebben szólva olyan mű-
fajú irodalomtörténeti feldolgozásokkal, amelyek azért vál-
nak puszta sor-szerű „személytörténetté", történeti arckép-
csarnokká, mert az egyediség időbelisége nem szisztemati-
zálható. Az irodalomtörténet sohasem az életrajzi értelem-
ben vett személyiségek története s nem is az „összehasonlít-
hatatlan" lángelméké. Volt valami igaza abban Szerb Antal-
nak, amikor úgy vélte: „az irodalomtörténetnek, mint iroda-
lom tudománynak, az igazi területe a Nem-én, a személy-
fölötti szövevények az alkotásban."2') Az irodalmi beszéd 
alanya egy integratív irodalomtörténet nézőpontjából olyan 
absztrakt individualitás tehát, amelyet a nyelvhasználat 
én-jeként kell értenünk. Voltaképpen a legsajátlagosabb 
irodalmi „szubjektum", mely a mű ember-világ viszonyról 
vallott történeti, nyelvállapotbeli nézeteinek (tematizált 
szubjektum) és a konkrét műbeli beszédet „megszólaltató", 
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odaértett alanynak (шй-szubjektum) a kapcsolatából kelet-
kezik. 

Rilke híres Requiem für Wolf Graf von Kalchreuth с. verse 
(1908) - említettük már - ama igen ritka műalkotások 
egyike, amelyek még az avantgarde indulása előtt szólaltat-
ták meg mintaérvénnyel az utómodernség alaptapasztalatát. 
A műbeli beszélő kijelentései itt - a fiatal halottat „megszó-
lítva" - egy végig-nem-élt élet képzeletbeli alanyához van-
nak címezve. Olyan művészi magatartás a jelöltje ennek a 
beszédnek, amely nem teljesíthette be a „nyitott formák" 
ígéretét. Nem, mert egy metafizikai szerkezetű létértelme-
zés zárt műalkotáseszményének maradt a vonzásában. Eb-
ben a felfogásban a műalkotás szükségképpen az individu-
umtól elválasztott terek felé távolodva „továbbítja" a sza-
vakat: 

Nur den Gedichten sehn wir zu, die noch 
über die Neigung deines Fühlens abwärts 
die Worte tragen, die du wähltest. Nein, 
nicht alle wähltest du; oft ward ein Anfang 
dir auferlegt als Ganzes, den du nachsprachst 
wie einen Auftrag. Und es schien dir traurig. 

Az egészként illuzionálódó (élet)kezdet: az ifjúság kifelé, az 
alanytól e/-felé beszélő művészi gesztusával a versben 
megszólaló alany egy fordított módon megalkotódó költe-
ményideált állít szembe. Azt a verset, amelyik - az érzelmek 
alanyi értékelése, minősítése helyett - a szubjektum be-
széddé változásának lesz a színtere. 
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Wie die Kranken 
gebrauchen sie die Sprache voller Wehleid, 
um zu beschreiben, wo es ihnen wehtut, 
statt hart sich in die Worte zu verwandeln, 
wie sich der Steinmetz einer Kathedrale 
verbissen umsetzt in des Steines Gleichmut. 

Az átjutás az anyag ( = nyelv, szó) rendíthetetlen szilárdságá-
ba, érzetsemleges nyugalmába: olyan tapasztalat, melynek 
birtokában talán „kitarthat" a véges létnek alávetett ember -
„Dies war die Rettung". Minthogy a fiatal grófnak nem 
lehetett része ebben a megmentésben, a versbeli beszélő 
sem szüntetheti meg e tapasztalat hiányát: 

Das, was geschieht, hat einen solchen Vorsprung 
vor unserm Meinen, daß wir's niemals einholn 
und nie erfahren, wie es wirklich aussah. 

Ami Kalckreuth-nak marad, az az életet végigélt holtak közti 
vigasz esélye. A hasonlóság azokkal, akik végig „kitartottak". 

Minthogy azonban a Kalckreuth halálát hasonlító művele-
tek valójában csak annyiban vonatkoznak Kalckreuth-ra, 
amennyiben ezt az egyenlőséget megteremtik, a mű-szub-
jektum viselkedése és a műben megjelenülő sorsra vonat-
kozó nézetek között ennél bővebb értelmű jelentéskapcso-
lat alakul ki. Éspedig éppen annak következtében, hogy az 
egész rekviem a műalkotáshoz való viszony értelmezésé-
nek tengelyén teljesedik ki. Vagyis jelentő és jelentett 
(szöveg és tárgya) viszonya költészettörténeti kontextusban 
van kódolva. Ami itt azt jelenti, hogy e viszony értelmezését 
olyan szabályrendszer alakítja ki, amely egy korábbi művé-
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szi felfogással („O alter Fluch der Dichter") hozza kapcso-
latba a lét és a nemlét közti határok kérdését. Azaz, Rilke 
műve lényegében azt a viszonylatot is szemügyre veszi, 
amely a korábbi művészi válaszok, illetve a most adható 
feleletek között jön létre. A korábbi művészi válaszok e mű 
tanúsága szerint azt az átjárhatóságot hirdetik vagy próbálják 
kiküzdeni, amelynek itt már hiányoznak a feltételei: „Wer 
spricht von Siegen? Überstehn ist alles." A vers tárgya és 
alanya közti kapcsolat kódja (=művészeti összefüggésben 
való „megjelenítése") a lét időtlen univerzumába való 
belépés lehetetlenségének tudomásulvételét azért nem en-
gedi semlegessé válni, mert kritikailag utal vissza egy 
értékképzettel kísért hagyományra. A belépés, a léttörvé-
nyeken való felülkerekedés művészi lehetetlenségét (tehát 
a műalkotás általi - régi értelemben vett - „halhatatlanságot" 
is tagadva) ez a vers már az új, illúziótlan önmegértés 
formájaként közvetíti. A létben hozzáférhető tapasztalatok 
önámításmentes bizonyosságával. A műnek a mondottak 
igazságtartalmához való viszonya ezért nem drámai, tragi-
kus vagy lázadó jellegű; hanem méltóságteljesen tudomá-
sulvevő, összegző és (bizonyos értelemben: vigasztalóan) 
megállapító. A nyelvhasználat én-je ezzel a „modális" köz-
léssel teszi szemantikai jelentőségűvé a mondottak hogyan-
ját. Nem a léttapasztalatot magát - s kivált nem annak 
„világszerűségét" - alakítja tehát át, hanem annak korábbi 
modális értelmezését. (Végső soron a hozzá való viszony 
formáját, nem pedig azt, ami bői új viszonyulásmód szület-
hetnék.) Ami nem jelent mást, mint hogy az ott mondottak 
igazságtartalmát az itt elhangzó állítások modális kódjának 
elfogadásával és igenlésével cáfolja. 

A művészi gondolkodás ilyen típusú horizontváltása a 
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kérdésirányok váratlan megváltozásából következik. Nem a 
témapreferenciák vagy az irodalmi beszéd tárgyának átala-
kulása utal az új korszakküszöbökre, hanem a róluk gondol-
tak igazságtartalmához való viszony módosulása. Azzal 
tehát, ahogyan a mondottság mikéntje akaratlanul is poéti-
kailag értelmezi a közlés tárgyát, pontosan a létben való 
elsődleges (nyelvi) bennefoglaltság horizontját nyitja rá 
ember és világ kapcsolatára. Legelvontabb jelentésében 
ezért képes feltárni a műalkotás nyelvi magatartásként a 
szubjektum önértelmezését és világhoz való viszonyát. 
Minthogy - e korszakformáló Rilke-vers is tanúsítja - a 
létben való bennefoglaltság horizontjainak változása alapve-
tően módosítja a dolgok rendjének művészi értelmezhető-
ségét, a nagy korszakok integratív irodalomtörténete az 
ilyen horizontváltások felderítésével írhatja le az irodalom-
történeti folyamat mibenlétét. Az irodalmi diszkurzus rend-
jében beálló változások természetének vizsgálata többek 
közt arról is megbízható képet adhat, hogy vajon valóban 
mindig új paradigmákról van-e szó az egymást követő nagy 
korszakok esetében. 

Hogy Rilke lényegében az avantgarde teljes 'tapasztalat-
rendszerét mellőzve érkezett el egy avantgarde utáni 
korszak alapkérdéseiig, maga is közvetett bizonyítéka lehet 
annak, hogy az esztétizmus és az avantgarde között nincs 
mélyreható szemléletszerkezeti változás. A létértelmezés új 
horizontjának kialakulása ezért az avantgarde-tól függetle-
nül is bekövetkezhetett: az utódmodernség kialakuló világ-
képének csupán az előző nagy modellek valamelyike válik a 
feltételévé. Az, hogy Rilke a klasszikus modernségtől, Benn 
pedig az avantgarde-tól jutott el az utómodern létérzékelés 
megfogalmazásáig, kétfelől is valószínűsíti, hogy a klasszi-
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kus modernség és az avantgarde egyazon paradigma kétféle 
megvalósításának eseteként is felfogható. Nem azt akarjuk itt 
hangsúlyozni, hogy egyazon paradigma esetei - hogy mik 
voltak a valóságban, arra nézve egymást kizáró recepciótör-
téneti adalékok sora gyűjthető egybe - , hanem csupán azt, 
hogy létezik nézőpont, amelyből egyazon paradigma esetei-
nek mutatkoznak. Ezért egyáltalán nem elképzelhetetlen, 
hogy a klasszikus esztétizmus, illetve az avantgarde vagyla-
gos „megkerülése" is egyenrangú útja volt a 20. századi 
irodalomnak. Az előbbire T. S. Eliot, az utóbbira Rilke vagy 
Kosztolányi lehet a szemléltető példa. Irodalomtörténetileg 
ez a felfogás azzal az előnnyel rendelkezik más, doktriner 
értelmezésmódokkal szemben, hogy-egyenrangú, de nem 
tetszőleges utakat feltételezve - kizárja az irodalomtörténé-
szek gyakori „korszakdogmatizmusát". Vagyis nem ad teret 
olyan szubsztancialista érvelésmódnak, amely szerint „mo-
dernség" csak egyféleképpen alakulhat ki; s ahol az ideálti-
pikustól való eltérések ezért rendre megkésettségnek, 
fáziskésésnek vagy regionális mutációnak minősülnek. 
(Nem vonatkozik persze mindez olyan anomáliákra, amikor 
- mint a magyar irodalomban 1948 után - az irodalomfejlő-
dés zavarai a nyilvános beszédrend erőszakos ideológiai-
politikai átformálásból is származnak.) 

Az integratív módon leírható korszakváltások mindig 
szisztémaváltások is egyben. Ami azt jelenti, hogy az új 
kérdéshorizontok megjelenése az irodalom addigi egész 
belső rendszerét érintő funkcionális és strukturális változá-
sok sorával jár együtt. A régi struktúrák új funkciókkal való 
„betöltése" éppúgy jellemzi ezeket a változásokat, mint a 
régi funkciók új szerkezetben való megjelenése. A régi 
funkciók „átperspektiválásának", illetve a régi struktúrák 
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„átfunkcionálásának" egyenértékűsége kizárja azt a klasszi-
kus strukturalista dogmát is, mely szerint csupán az irodalmi 
kódok innovatív váltakozása volna korszakelhatároló moz-
zanat az irodalomtörténetben. Nem egyszerűen az új forma-
nyelv megjelenése (a mechanikus innováció) tehát a sziszté-
maváltozás bizonyítéka, hanem a nyelvi magatartás komplex 
- mert a tartalmi és a formai elemet is magában foglaló -
változásai. Csak az így felfogott funkció- és struktúraössze-
függések teszik érzékelhetővé a folyamatban végbemenő 
változások összetett természetét. Ha például nem választjuk 
el élesen egymástól annak logikáját, hogyan abszolutizálja a 
jelszerűséget a századforduló, és hogyan a posztmodernség, 
akkor lényegében azonosak az esélyei a két nagy modell -
utómodernségen átvezetett - kontinuitása, illetve történeti 
elválasztottsága bizonyíthatóságának. Ennek eldöntése így 
csak attól függ, hogy a klasszikus modernség alkalmazta 
jelformáknak - a jel itt mindig nehezen hozzáférhető 
tartalmakra utal, tehát elkülönül a jelentettől - ugyanolyan 
létmódot tulajdonítunk-e, mint a posztmodernség jelfor-
máinak, amelyek elvileg semmiféle mögöttes tartalmat nem 
akarnak felidézni. Ha igennel válaszolunk a kérdésre, a két 
paradigma közti folytonosságot ismerjük el (esetleg azzal a 
pontosítással, hogy a posztmodernségben voltaképpen csak 
a klasszikus modernségtől keltezhető jel-abszolutizációs 
folyamatok radikalizálódása következett be).26 Ha azonban 
tagadó a válaszunk, a posztmodern akár mint soha nem 
látott, egyedi, rokontalan és radikálisan új művészeti jelen-
ség állhat előttünk.2 

Hogy elkerülhessük az effajta módszertani csapdákat, a 
fenti példa esetében abból kell kiindulnunk, hogy az 
esztétikai jel abszolutizálásának posztmodern eljárása csak 
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formálisan emlékeztet a klasszikus modernségére: a század-
forduló művészete számára ugyanis még léteznek denotátu-
mok, a posztmodern azonban a nyelven kívüli szférákban 
nem ismeri el ilyenek létezését. Különösen a posztmodern 
idézettechnika értelmezésénél nem szabad szem elől té-
vesztenünk ezt a különbséget. A posztmodern idézésmód 
újszerűségét többnyire azzal szokás elutasítani, hogy már a 
századvég (sőt, korábban Lawrence Sterne) is alkalmazta ezt 
az eljárást, azaz, a jelöletlen idézetek nem a tradíciótörés, 
hanem éppenséggel a klasszikus modernséghez való poszt-
modern „visszatérés" bizonyítékai. Itt azonban azt az -
egyébként általában mellőzött - tényt kell döntőnek tekinte-
nünk, hogy a klasszikus modernség az idézet révén valami-
lyen, az adott műtől függetlenül létező szöveggel teremt 
kapcsolatot. A posztmodernségben viszont az ilyen kapcso-
latteremtés elvileg lehetetlen, hiszen a posztmodern szö-
veg, mint jelentésnélküli jelek láncolata, nem tart igényt 
efféle vonatkoztathatóságra. A klasszikus modernséggel 
ellentétben ugyanis a posztmodern irodalom a nyelven, a 
művészeten kívüli jelentésimpulzusok olyan átvételét is 
elutasítja, amelyek például az avantgarde kollázstechnikájá-
ban még megengedhetők: a művön kívüli világ, a valóság ott 
a deszemiotizált szöveg „részeként" jelenik meg - a maga 
eredeti, módosítatlan, át nem formált alakjában műbe emelt 
realitás „idézetté" válik. A klasszikus modernség idézés-
módja olyan - irodalmi szövegek közti - metadiszkurzust 
teremt, amely mintegy az elsődleges jelentések „fölött" jön 
létre; míg a posztmodernben - az előbbiek következtében -
csupán metadisztikurzusok lehetségesek: ezek foglalják el a 
primer diszkurzusok helyét. Mivel ez az irányzat kiiktatta a 
nyelven kívüli vonatkoztathatóságot, a korábbi metadiszkur-
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zus-szerepet betöltő idézetek elsődleges esztétikai jelenté-
sek hordozóivá válnak. 

A mindenkori irodalmi szöveg létmódjának megértése 
szempontjából tehát alighanem korszakos jelentőségű a 
posztmodernség végrehajtotta fordulat. Azzal ugyanis, hogy 
nyilvánvalóvá tette az irodalmi szövegek létformájának 
intertextuális jellegét, immár nem művészeten kívüli ma-
gyarázatok körébe utalja az esztétikum történeti jelentésvál-
tozásának különös rejtélyét, hanem a művészet természeté-
ben (létmódjának sajátosságaiban) rejlő válaszok megfogal-
mazását teszi lehetővé. Ezért a kiinduló kérdésben foglalt 
dilemmának sem nehéz a végére járnunk. Ha ugyanaz a 
jelenség a közvetlen alakítástechnika felől nézve a kontinui-
tás, a komplex poetizáltság mikéntje felől viszont valamely 
radikális fordulat bizonyítéka - akkor itt valójában nem a 
látszatok egyenrangú különbségéről van szó. Inkább arról, 
hogy a puszta alakítástechnika alapján megfogalmazott 
érveknek meg kell hajolniok azok előtt, amelyek az alakítás-
technikai sajátosságokat azok történeti funkcióit is elemezve 
értelmezik, s e funkcionális értelmezésre támaszkodva 
vonnak le következtetéseket. 

A jelen integráló horizontjához, vagy - ahogyan Jauß 
újabban fogalmazta - „az esztétikai tapasztalat legutóbbi 
korküszöbéhez"28 szükségszerűen és elkerülhetetlenül kö-
tődő irodalomtörténeti szempont bevezetésére tett kísérle-
tünknek az a célja, hogy az irodalmi folyamat változásait a 
korszakváltás és a kontinuitás elvének együttes érvényesíté-
sével vizsgálja. E két mozzanat kapcsolatát olyan eljárások 
érzékeltethetik a legtisztábban, amelyek az irodalmi közlés 
karakterét módosító funkcióáthelyezéseket és strukturális 
„átfoglalásokat" állítják a középpontba. Mert a megértéstör-
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ténet irodalmi rendszerének alakulása mindig olyan válto-
zásoknak a következménye, amelyek az időleges állandósá-
got biztosító dinamikus állapotszerűség szabályainak átren-
deződésében teszik láthatóvá az esztétikai tapasztalat hori-
zontváltásait. 

A dolgozat első fejezete keresztmetszeti értelmezését 
adja a húszas-harmincas évek líra- és epikatörténeti fordula-
tának, a második pedig hosszmetszeti nézetből teszi pró-
bára az integratív eljárás alkalmazhatóságát. Hogy a 20. 
századi esztétikai tapasztalat nagy modelljei közül mindkét 
fejezet miért a modemség utolsó horizontját tünteti ki, 
annak fentebb részint már magyarázatát adtuk. ,A két 
háború köze irodalmunknak talán leggazdagabb fejezete"29 

- írta a vizsgált korszakról Németh László. De az utóbbi négy 
évtized magyar irodalmának története - a művi késleltetett-
ség, a megszakított folytonosság miatt - maga is ennek az 
avantgarde utáni modernségnek a „meghosszabbított" tör-
ténete - legalábbis a hetvenes évek végéig. Ami viszont a 
nyolcvanas évektől kezdetét veszi, éppen a későmodernség 
és a posztmodernség közti szemléletszerkezeti változások 
szempontjából rejt tanulságos összefüggéseket: részint 
egyetemes, részint pedig nemzeti irodalomtörténeti jelle-
gűeket. Értelmezésük természetesen nem akar zárt rend-
szerré alakulni. Az irodalom rendszerszerűsége maga is 
olyan statisztikai rendszerek jegyében fogható csak fel, 
amelyeknek a komponensei másfajta konstrukcióba is bele-
foglalhatok. Másfajta értelmezéstávlatnak ezért akár egészen 
másfajta valóságot is felmutathatnak. Ez a kísérlet mindössze 
- de mindvégig - annak tudatában tekinti érvényesnek saját 
következtetéseit, amit Derrida így fogalmazott meg: „a 
nem-saját dolog transzcendenciája nem azé az Egészé, 
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amelyet nem érnek el a mindig parciális elgondolások: a 
végtelen transzcendenciája, nem pedig a totalitásé"30 A 
„végtelen transzcendenciáját" itt elsősorban az irodalmi 
folyamat értelmezhetőségének az a nyitottsága kölcsönzi, 
mely magának a folyamat alakulásának előreláthatatlanságá-
ból következik. 
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Az atonalitás harmóniája 
Vörösmarty művészetében 

Sok mindent számonkérhetett az élettől, de a rendezőre, a 
színpadmesterre, a szcenikusra, a fővilágosítóra vagy az 
ügyelőre nem lehetett panasza, születésekor felsíró hangja 
pótolta a nagy előadás kezdetét jelző gongütést. A történe-
lem nem akármilyen színpadot rendezett be a számára, a 
koreográfus is iparkodott, a zeneszerző meg feltűnően 
sokszor alkalmazta a kürtöt, a triangulumot; a hárfafutamot, 
formabontó módon, dobpergés kísérte. Tíz évvel II. József 
halála után születik, s mikor utolsót lélegzik tizenkét nap 
híján ötvenöt évesen, a legsötétebb elnyomást éli a nemzete. 
Ha az elmúlás pillanatában csakugyan visszaint felénk a 
múltunk, gazdag előadás képei vetülhettek elébe, a szkénén 
a pataverte por vérrel keveredett a mjuzikelesített nemzeti 
westernben, a rendező sok lovat rendelt a háttérfüggöny 
elé, volt köztük saját költői leleménye is, Tomboli paripa, 
meg a Két szomszédvár ártatlanul legyilkolt Fecskéje, de a 
legtöbb állat valóban élt valamikor, például egy, az ország 
életét a költőével együtt befolyásoló, változó harcterekről 
Pesten át végül is Döblingbe nyargaló huszártiszté. Átfutott 
gyerekévei színpadán egy másik híres paripa is. Waterloo 
csatakos talajáról tévedt a díszletek közé, itt-ott igások kócos 
feje is felbukkant, nyomorult, csak a földmunkát ismerő 
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lovacskáké, de akadt meglepően elegáns is, látszott, hogy a 
császári lovardában képezték, ez Edward-Ferenc József 
feledhetetlen fakója. A látnivalót briliáns táncjelenetek szí-
nesítették, az insurgens urak és dámáik palotást lejtettek, a 
Bécsi Kongresszus nagy valcerét maga Metternich herceg 
vezényelte. 

A háttérfüggönyre vetített képek is figyelemreméltóak, 
hol tűzvészt jeleznek, hol tenger tetején szigetet, ott ring 
saját képzeletének tündér látomása, a Délsziget, és jobbról 
mellette Elba, balra Szent Ilona, a szárazföldi clipek mind 
posztmodernek, a bécsi katedrális a debreceni Nagytemp-
lomnak dönti hátát, a két épület fölött, mint a Dolce Vita 
szálló Krisztusa, ott lebeg az Izsák-katedrális. A tüllfüggöny 
mögötti víziók logikusok, mi csodálnivaló volna abban, 
hogy Szép Ilonkát nem vadász kergeti, hanem Erinnisz, vagy 
Bajza József apácaruhában áll valami parton és a vélumával 
integet az után a hajó után, amely Kerényiéket röpíti az 
amerikai emigráció megdicsőült iszonyatába, miközben 
Kossuth és Görgey pas de deux-t lejtenek egymással, később 
mindkettő eltűnik, a cirkuszporondon egy szőke és egy 
barna kiskutya nyüszít, Zrínyi Miklós vadkana mellett a Fóti 
dalban megénekelt valamikori halebéd szálkái villognak, 
mint a huszárkardok, és udvariatlan londoni munkások 
sörrel locsolják Haynaut. A végső másodpercben a halhatat-
lan négyesfogatot is látnia kellett, önmaga figuráját másik 
három szárnyas jelenség oldalán, a világhír szintjéig neme-
sedett magyar irodalmat röpítő kvadriga egyik utasa Petőfi, 
igaz, hogy már halott, de a halhatatlanok halálának nincs 
gyakorlati jelentősége. Ő, Petőfi az egyetlen, aki nem is 
álcázza magát, Arany persze igen, kukoricakúpból kihúzott 
tengerikócból van a csótárja, Jókainak segített színésznő 
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felesége, kimaszkírozta, ő kis hegyes sapkában a rémült 
bohóc. Vörösmarty jelmeze a semmi, pedig a szél fuj, a 
zápor csapkod, de törvény, hogy meztelenül reszkessen, 
hiszen szegény Tamás fázik. Mikor a fővilágosító bekap-
csolta a reflektorokat és felizzott előtte az öröklét, meglepő-
dött, voltaképpen milyen ismerős a szemének a lux perpé-
tua, nyilván ezen a világon a kozmikus sugárzás mindig is 
logikusabb fényforrás volt számára a biedermeier lámpa-
fénynél. A szcenikus egyébként kevésből kiállította a színpa-
dot, a bitók őserdejéből ingyen összeállt a modern ízlés 
megkívánta faszerkezet. Vajon aki ott sírt mellette ezekben a 
percekben, sejtette-e, voltaképpen milyen derűvel és béké-
sen hanyatlott a halálba, mert végre ledobhatta magáról az 
élete kezdete óta valaki vagy valami miatt állandóan válla-
landó felelősség gerincroppantó súlyát, amelyet nem em-
beri, de gigászi vállra méreteztek. Az elmúlásban végre, 
először egész élete folyamán, mindentől és mindenkitől, 
még önmagától is szabad lett. 

Különös, hogy számára csak a halál hozhatott megoldást, 
a máját tépő sas csak akkor hessent el róla. A kvadriga többi 
röpítői mindegyikének megadhatta volna sorsa, amire vá-
gyott, ha a magyar és a világtörténelem megfelelően koope-
rál, de Clio nem volt előzékeny. Petőfi, akinek közülük a 
legszerencsésebb keze volt ahhoz, hogy a hétköznapok 
homoktengerében megtalálja és észrevegye a csillámszilán-
kot, egy diadallal megvívott szabadságharc után nyilván 
azonnal visszatér a házi tűzhelyhez, s boldogan él a szabad-
ságharcot átvészeltek lehetőségeivel, mert olyan kulcsszava 
volt, amely beleillett a megoldhatóság zárjába, s ugyanez 
vonatkozik Aranyra is, Jókaira is. Ha a nemzeti történelmi 
fonál nem csavarodik a nemzetközi politikai szövőszék 
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szálai közé, ha az Udvar megtartja a szavát, a cár nem küld 
ellenünk sereget, ha kivívjuk függetlenségünket és ugyanazt 
éri el velünk együtt minden „rabszolga nép", ha békés 
demokráciában dolgozhatik, Petőfi visszatér az irodalmi- és 
közéleti porondra, és boldogan elfelejti a Szeptember végén 
sajátságos próféciáját. Arany se volt, lett volna menthetetlen, 
ő aztán igazán elmondta póz nélkül, mi számára a kívánatos 
létforma, a zöld lomb árnyán megkapott árnyas fészek, 
lehetőleg Keleten, jó messzire Pesttől és az Akadémiától, 
konferenciák, ülésszakok, szalonkabát és kitüntetések nél-
kül, csendes, határidő nélküli babrálás kedves anyagával. 
Az a bizonyos független nyugalom. Arany igazán keveset 
kívánt, holtig biztosított, csekély, de semmivel nem veszé-
lyeztetett tartást munkássága fejében, a nemzet kincstárat 
adott neki helyette, amelyben zavartan, kelletlenül bolyon-
gott, amivel nem tudott mit elkezdeni. Arany szerény 
kulcsszava is beleillett volna a teljesíthető kívánságok zárjá-
ba, akár Jókaié, aki a legszerencsésebb volt a négyesfogat 
tagjai között, de aki írói életét halála percéig megkeserítette, 
hogy a közönség, az ország rajongó szeretete és elismerése 
mellé sose kaphatta meg a szakma korabeli Osvátjának 
fenntartás nélküli dicséretét, Gyulai képtelen volt kimon-
dani az igazságot, hogy Jókai századában az egyetlen igazi 
regényíró, mert azt teszi, amit a regény műfaja megkíván, 
nem filozófiát ír, nem néprajzot, etikát, hanem mesét, 
méghozzá egy monumentális katasztrófát átvészelt nemzet 
vigasztalására és szórakoztatására. Ez a világméretű próza-
író úgy halt meg, hogy sose nyerte el, amire vágyott, az 
irigyei fanyalogtak, Gyulai meg éppúgy nem adott neki 
babért, ahogy a király érzékenységének kímélése miatt az 
aradi vértanúknak sem küldte el a kegyelet hivatalos koszo-
rúját. 
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Vörösmarty volt az egyetlen, aki kívül maradt a megoldás 
lehetőségein, mert a trauma: mindenért ő felelős, nem 
belenevelődött, de vele született, és mint az epidermisz, 
vele együtt tágult és nőtt az évek folyamán. Először csak 
családja gondját vállalta fel, aztán az irodalomét, később a 
hazáét, aztán Európáét, mire a világegyetem is terhei közé 
jutott, már világossá vált, vibráló aggodalma csak az elmúlás 
révén, a tudat elvesztésével semmisülhet meg. A zseni 
sokféle, nem elengedhetetlen kritériuma a katasztrófa-tu-
dat, de arra sincs biztosíték, hogy nem jelentkezhetik az 
alkotó életében, vagy nem kísérheti haláláig. Vörösmarty 
ösztöne mindenesetre tévedhetetlenül megtalálta az idill-
ben a diszharmonikus ellenpontokat, ez az alkotó gondolat-
ban ködképek, csudaszörnyek, üstökösök, buja tenyészet 
közepén villám megvilágította, simára pusztult kőtetők, 
tengerbe dobott üszkös embertest-maradványok mellett -
között élt, s ha mégis dehogy hármas, egyetlen viszonylagos 
harmóniát ígérő útra tévedt a lába, az ösvény, mint az 
áttépett gumiszalag, visszapenderedett előle, s magánélete 
ördögfiai megszöktek ostorral, bocskorral. Mint a Délsziget 
hősének, neki is kettévált lába alatt a talaj, még semmit se 
tudtunk az ufókról, mikor neki már csillagporosak voltak az 
ujjai és más időfolyosókról jelentkező orkán tépte az 
üstökét. Gyulai égbe vitte értékelésével, de vagy nem 
értette, amit elemzett, vagy saját ízlésvilága szerint korri-
gálva plusz-mínusz modulálta, így aztán nemigen tudatosul-
hatott a Szózat írójáról, hogy nélküle nincs huszadik századi 
posztmodern Magyarországon, sem az, amit Gyulai amúgy 
se tudhatott, de ha tudta se vállalta volna, hogy élete 
folyamán voltaképpen csak barátai, eszme- és munkatársai 
voltak, de művészoptikájának kollégáit és utólag született 
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családtagjait inkább a huszadik században keressük. Ha 
Isten ecsetre szánja, ő festi meg a Guemicát, tehetetlen 
reménytelenségét majd megírják az egzisztencialisták, böl-
csője, ha senki se tudta, akkor is Mahler évtizedekkel utóbb 
létrejövő gyászdalaira rengett és Schönberg zenéjére, neki 
készült Bartók Mandarinyà, Mrozek keze éppúgy az övé, 
mint Orwell utólag őt igazolt világa. Mindenki rokona, aki 
szintén ősznek látta a földet és istenarcú szörnyetegnek az 
embereket. Hát csoda, hogy családja üadtan bámult rá, 
mikor írói arcképe már teljes veszedelmes fényében felsu-
gárzott? Hát csoda, hogy a csoda mindig érzékelhető, de 
mindig elemezhetetlen? Mit tudtak korában vagy néhány 
évvel, esetleg évtizeddel halála után elkezdeni sajátságos 
emberi és művészi képletével, s mit a marxista elemzés? 
Meg se kísérlem, hogy ezer fedőrétege alól megpróbáljam 
kegyeletes vásznaiból kicsavarni s a köz szemének kitenni 
irodalmunk e rejtelmes óriásának múmiáját, csak az derülne 
ki, az ezeregyedik, nem gyanított lepelt nem tudjuk lefejteni, 
az már legbelső titkára borul, még a tudománynak sincs joga 
a bontogatáshoz. Amire vállalkozom, a korrekció hol Ma-
kart-csokros, hol sarlós-kalapácsos ravatalon becézett 
stereotipiákon. 

Próbáljuk meg a nagy nemzeti négyesfogat tagjait napjaink-
ban elhelyezni. Petőfi ott küzdene a haladó erők oldalán, 
polgárjogi harcosként élvezné a technika eredményeit, 
Arany gyanakodva, bizalmatlan kézzel indítaná meg az 
előadását rögzítő magnetofont és gyűlölné a kamerát, 
aránytalannak ítélné a technokrata világot, s életveszélyes-
nek a belső nemesülés hiányát. Jókai boldog volna, hiszen ő 
már akkor ismerte az ichort, mikor még nem volt pusztítha-
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tatlan műanyag, látta Tatrangi Dávidot és az űrben száguldó 
emberiséget Lajka kutya feltűnése előtt, meghívná teára 
Habsburg Ottót, lapot szerkesztene, s bizonyos, hogy nem 
csukná el a televíziót az éjszakai, erotikus filmek vetítése 
idején. Felfogni, mi történt a szemre óriási haladást igazoló 
világban teljes tökéletességgel csak Vörösmarty tudná, aki-
nek múlt századbeli sajátságos látomásai nem voltak ke-
vésbé riasztóak és irreálisak, mint a lombikbébi vagy a 
szervátültetés, s politikai érzéke azonnal észrevenné, hol s 
mivel kamuflálja magát a nemzeti és nemzetközi snur. 
Szétvert családok, tartalmukat vesztett etikai tartalmú főne-
vek, a fertőződött anyaföldön ide-oda menekülő, beteg 
hangyává gvalázódott emberiség mind az ő rettenetes 
hajdani kényszerképzeteinek megvalósult elemei, egész 
élete rémek közt telt, a rémmé torzult világ csak undorítaná, 
nem rémítené. Az egyetlen, ami leterítené, mint egy rosszul 
végrehajtott karate-ütés, az a kétségbeejtő felismerés volna, 
hogy az a magyarság, amelynek legjobb képviselőinek 
Zrínyi mutatott példát, amely olyan hallatlan bátorsággal 
tudott meghalni a hazájáért, élni már nem tud érte. Amit ma 
rontunk el, amit nem védünk ki, attól rettegett Vörösmarty 
Mihály már az anyaméhben, attól tizenkét, huszonkét, 
harminckét éves, akárhány éves korában, ezt a konstruktív 
rettegését nézték megbocsátó jóakarói és a művei elemzé-
sével foglalkozók sora destruktív, az elmebajra emlékeztető 
deformitásnak, s próbálták mentegetni miatta, például 
hozva fel szelídebb és derültebb periódusai igazolására a 
kedves Petikét vagy az erdők szép virágát, a tökéletesen 
félreértett Szép Ilonkái, azzal iparkodtak kiegyenesíteni az 
elemzésekben egyre morbidabb mélység felé hajló derekát, 
hogy végtére is mégiscsak ő írta a Szózatot meg Zrínyi 
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második énekét, a Zalám, volt ő Deli Vid is, nem csak a 
biedermeiert és a marxizmust egyaránt irritáló depressziók 
áldozata. Kész szerencse, hogy mikor élt, még nem ismerték 
az alkotó teremtő rémképeinek megfékezésére szolgáló 
orvoskémiai módszereket, elektrosokkot, ha a sztálini kor-
ban mer ilyen kétségbeesett lenni, mint amilyen volt, orosz 
földön bolondokházába csukják, nálunk emigrációba kény-
szerítik. Saját nemzedéke irgalmasabb volt, az csak lesajnál-
ta, korholta, hogy rossz gazda lett belőle vénségére, a 
dinnyéi sose sikerülnek, nem ápolja magát, talán már nem is 
kell egészen komolyan venni. Szégyellem idézni Gyulai Pál 
Aranyhoz intézett levelét, amelyből kiderült, a Vén cigány 
egy esztendeig hányódik szerkesztőségtől szerkesztőségig, 
mindenki viszolyog tőle, zavaros, mondják, rossz vers, 
„szegény öreg Vörösmarty - sóhajt az esztéta - csak azt tudja 
írni, amit ír; a Vén cigány eleje szép, de a folytatás már aligha 
használható, gyenge az, zavaros". Hát persze, minek ilyen 
illetlen ábrázolásokkal idegesíteni az olvasókat, akik úgyis 
gyéren vannak, Gyulai kritikai demokratizmusa v olykor 
illogikus, de példamutató, mikor Jókait értelmetlenül lel-
kendezőnek gyanítja, elmarasztalja miatta, ha Vörösmartyn 
észreveszi, hogy Sarastro áriáját elnyomja fülében a világ 
nyomorúságának nemzetközi disszonanciája, meg van sért-
ve. Akkor mit írjon az író? Petike rókamálas öltözékét rég 
megették az egerek, Juliska meg nem jöhet, mert mind-
annyiunkkal együtt ott bolyong egy rejtelmes kastélyban, 
ahonnan nem menekülhet, ítélet vár rá, de nem tudja, ki 
vádolja, azt se, mivel. Dehogy megy Petikéhez, még a szemét 
is befogja, mert a holdverte homályban jobb nem látni azt, 
amit nem ért, hogy a szörnyeteg emberiség egyszer csak 
addig bolyong és rikoltozik, míg undorában meghasad az 
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atommag és ránk köszönt Hirosima, vadászt, ősz Peterdit 
elfújja a szél, s a Fóti dal dallamvezetése elgörbül. Mennyit 
kerülgeti és milyen reménytelenül Vörösmarty alkotói 
mondanivalója diszharmóniájának a titkát a biedermeier 
nagy magyar szemérmese, a sajnos sokkal jobban halló 
marxista Tóth Dezső reflexióit meg a pártfegyelem paran-
csolja vissza, egyikük se boldogul vele. Gyulai fel se tudta 
fogni egy életmű ilyenfajta hangszerelését, annyira távol 
esett saját belső hallásától és konvenciói nyűgétől, a másik 
meg kénytelen volt hátat fordítani az érzékelt valóságnak. 
Vörösmarty rím- és ritmuskultúrája révén akár nemzeti 
versidomban, akár bármilyen nyugat-európai versmérték-
ben képes volt megvalósítani és jeleníteni hangulatot, 
helyzetet, helyszínt, történést, tájat, ilyen tekintetben nagy 
tanítványa, Arany alkotói képlete emlékeztet majd rá, mint 
ahogy mindkettőjük arcát ott ringatja Babits verseinek 
holdverte tengere. A költő puha likvidái, pattogó affrikátái 
lágy vagy kemény dentálisai a spiránsokkal, váratlan gutturá-
lisokkal bármely megoldásra képesek, mély vokálisaival 
éppúgy tud kriptalevegőt közvetíteni, ahogy a magasakkal az 
extázis lihegését, de életművében tökéletes verselési kész-
sége kamuflázs, tényleges közölnivalóját és felismeréseit 
borítja irgalmas ködfátyolba velük. Sok minden más között 
ez sem vevődött észre, vagy nem volt szabad a felismerést 
megfogalmazni, pedig olyan világos: Arany magyar alexand-
rinja vagy bármely, ősi nyolcasos vagy háromütemű, magya-
ros verssora után logikus társművészeti rögzítés egy olyan 
zenemű, amely a finnugor sámánmisztika magyar változatá-
nak megvalósulása, mondjuk a Villő, vagy a nemzetközien 
reális panasz és segélykiáltás, a Psalmus. Petőfi úgy dalolt, 
ahogy keble istene diktálta, a közlendővel együtt született 
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benne a forma, ha akarta, fújta a magyar puszta furulyáját 
vagy csengette Papageno csengőit, Vörösmarty az első olyan 
költőnk, aki a nemzeti és nyugat-európai versformák segít-
ségével, illetőleg azok ellenére, ellenpontos hangszerelésé-
vel feje tetejére állítja saját mondanivalóját, hát persze, hogy 
a dinnyéi nem sikerülnek, mikor harmóniája álhangfalai 
mögött, akár Bartóknál, már a biedermeier idején megszó-
lal az egyszerre nemzeti és ugyanakkor nemzetközi atonali-
tás, s a forma külső bravúrjára belső formabontás cáfol. 
A szikár szerkezetben fülünk hallatára vész ködbe a tiszta 
csengés, amit a mesteri ritmika megőriz, az már nem saját 
sorsát nyomozza, hanem a nemzetét, melynek feltételezett 
megsemmisülését oly elevenen elképzeli, hogy mindjárt a 
színpadot is berendezi a nagy halottat körbefogó szerveze-
tekkel, ott állnak az Európatanács tagjai, az Egyesült Nemze-
tek, mindenki gyászkönnyet sír, a segítség valahol vagy 
elakad, vagy ellopódik és tétele nemcsak ránk, de mint 
kiderül, bárkire állhat, esténként átéljük a híradóban, hogy 
süllyed el szemünk láttára a boldogtalan Jugoszlávia. Mi-
csoda szabályos versek takarják a rettegtetően szabálytalan 
világsorsot, pedig Vörösmarty nem ismeri sem a konzum-
társadalom veszélyeit, sem a túlnépesedést, eszkalációt, 
sem a fekete Afrikát vagy India gondjait. Alkotó géniusza 
önmaga érzékelésétől megrettenve kiszűrte a jövendő 
S. O. S. jelzéseit, halpikkelyek szinte érzékelhetetlen csen-
gése és a föld kérgén magát átfúró, kacéron menekülő 
koporsó lehullt rögei dübörgése közben abszolút forma-
művészetét ráborította elsődleges mondanivalójára, míg a 
takarhatatlan mögöttes csak számára érzékelhető képernyő-
jén ott izzott Csernobil. Hát persze, hogy kellemesebb arról 
beszélni, milyen hajnalszépek nőalakjai, csak száguldjanak a 
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daliák, és nem szabad azt képzelni, hogy Prometheus sasa 
köröz itt, hanem egy kis gili, aki zöld ágon zokogva búg. Az 
igazi Vörösmarty az, aki a leányka szerelméért feldúlná 
amúgy is dúlt életét, minden más illetlen disszonancia, már 
a betegség és öregség tünete. Hasztalan árnyalni vagy 
tagadni: Vörösmarty világméretű költő, nélküle nincs sem 
Arany, sem Petőfi, hármójuk nélkül Ady és Babits, és 
őnélkülük Radnóti és József Attila, nincs Pilinszky, Rába, 
Nemes Nagy, nincsenek a most élő nagy lírikusok. Egyszer 
azért ki kellene mondani, hogy valamennyiünk harmonikus 
vagy disszonáns építkezési lehetőségét Vörösmarty atonali-
tása szabta meg. 

Udvariatlan alkotó volt, nem óhajtott tekintettel lenni ké-
sőbbi elemzői igényére, egyik életrajzírójának se lehetett 
könnyű dolga tankönyvbe is alkalmazható értékeléssel 
megvonni figurája kontúrjait. Irodalomoktatásunk egyéb-
ként a mindenkori politikai hullámverés kijelölte partszaka-
szon játszik apállyal, dagállyal, szűkít vagy bővít követel-
mény szerint s épp az ifjúság jellemének formálása érdeké-
ben irgalmas-irgalmatlan kézzel olykor úgy működik, mint 
a jóságos hullakozmetikusok. A hivatalos Vörösmarty-kép 
gyakran esett e szindróma áldozatául, itt a magyarázata 
annak, hogy az első nagy magyar, még biedermeier mono-
gráfia, és az utolsó nívósán lenini végeredményben csak-
nem azonos eredményre jut, Gyulai mustízű mosolya és a 
sztálini bajusz alatti mesterséges derű csak a keletkezésük 
közötti időben utólag felmerült új adatok mennyiségében 
és a huszadik század merészebb lélektani felismerései 
tekintetében bontják meg többnyire azonos tiszta rímelésü-
ket. Gyulai személyes életérzését, elképzelt tetszetős lét- és 
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alkotásmodelljét voltaképpen nem támadja, csak megpró-
bálja korrigálni az osztályharcos öntudat s a mindenkor 
érvényes felismerés, egy nemzeti klasszikus életrajzíróinak 
nemcsak az alkotásra, saját imágóikra is ügyelniök kell, mert 
a minősítések vallomásértékűekké válhatnak. A Szózat 
költője sem a deákferenci, sem a kommunista párthelviség-
ben nem kelthet zavart, meghökkenést. 

Élete első éveit mindkét életrajzíró harmonikusnak érzi. 
A biedermeier szinte ugyanazt látja, mint a jóképességű 
marxista társa, mindkettő himnuszt énekel Vörösmarty 
édesanyjáról, aki imakönyvét lapozgatva megnyerő meda-
lionarcmás egy hűséges fiú nyaklánca függelékén, épp csak 
egész életével rácáfol a dicsérő szavakra. Csáthy Anna 
ellenállhatatlan bájával és változó, kedvére sose teljesíthe-
tett igényeivel a veszedelmes tündérek közé tartozott, akik 
nem építésre, de rombolásra születtek, holott egész létük 
folyamán csak jót akartak cselekedni. Ez a tündér is a szó 
szoros értelmében tönkretette a családját. Az apa ábrázolá-
sában hasonlóképpen csekély a különbség, a marxista 
esztéta megelégszik deákos műveltsége, hazafias érzülete és 
puritán lénye ecsetelésével, Gyulai itt is a komikumig dobja 
diszkoszát, nem lehet napjainkban kacér asszociációk nél-
kül olvasnunk azt, hogy az atya hitvesét egy falusi gazda 
komoly méltóságával és egy munkás férfi tartózkodásával 
szerette és kilenc gyermekük született. Az eleinte szerényen 
módos família alól csak az általános gazdasági depresszió és 
az apa halála húzza ki a biztos létalapot, a körülmények 
mindenesetre hamar ráhárítják az elsőszülött fiúra, Vörös-
martyra a vállalandó terhet, a családért való felelősségtuda-
tot. Abban a mindkét ábrázoló által harmonikusnak árnyalt 
gyerekkorban aligha figyelte valaki egy korabeli kisgyermek 
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panaszait, később pedig nem illett volna megfogalmazni 
a Gondolatok a könyvtárban költője joggal feltételezett 
hajdani rettegéseit, ugyanazokat, amelyek a beteg, borús, 
bús, lomha Bácskában majd a Brenner ház anyagi biztonsá-
gának fedele alatt szűkölő kis Kosztolányit se kerülik el. 
Egyik elemzőjét sem foglalkoztatja, hogyan reagálhatott egy 
mihelyt a betűt megismerte verseket író kisfiú az életre, akit 
a szerényen paradicsominak ábrázolt kezdeti időszakban 
kenyérkeresetre szorított az apja, holott semmi nem tette 
indokolttá. A kis hazafiból a marxista elemző mindjárt 
osztályharcost is csinál, méghozzá olyat, aki saját osztálya 
ellen harcol, megvédi haragvó öccse büntetésétől a henyélő 
napszámosokat. Csak következtetni tudunk, hogyan fogad-
hatta a hétköznapok rázuhanó terhelését, a viszonylagos 
anyagi egyensúly hamar megbillenhetett, mert a famíliának 
egyszercsak egyetlen gyerek iskoláztatására van lehetősége, 
s mert Mihály a jó diák, ő kerül Pusztanyék és Fehérvár után 
pesti oktatók elé. Ott aztán lesz a jó diákból először kevésbé 
kiváló, majd rossz diák, mi más lehetne, mikor kosztért, 
kvártélyért szállásadója gyerekeit kell oktatnia, olyan tár-
gyakból is, amelyeket ő maga sem tanult. A hétköznapok 
agyonzsúfolt óráiban a tennivalók között verssorok dalol-
nak a fülébe, jó volna megírni őket, de mikor, mindig dolga 
van, persze, hogy csak összecsapja a leckét. Kamaszodott is, 
kiéletlen, viharosan ébredő vágyai feszítették, korán meg 
kellett, hogy ismerkedjék a testi szerelemmel, hiába nem fér 
bele Gyulai piruló eszmevilágába, s hiába reméli e fordula-
tot valamivel későbbre a hivatalból szemérmes marxista is, 
Vörösmarty saját költészete árulja el q leckehanyagoló, nők 
után bámuló fiút. Nincs Vajda Jánosig lírikusunk, akinek 
olyan gyötrelmes harcot kellett vívnia saját teste igényeivel, 
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mint éppen Vörösmartynak, erotikus töltetű képeivel a test 
jogait már akceptáltató Nyugat fiatal férfigárdáját messze 
felülmúlja, Adyék olykor naivnak bizonyulnak mellette. Ezt 
nem illett észrevenni, beszélni róla még kevésbé, egy diák, 
főleg a rossz anyagi körülmények között élő gyenge tanuló 
hogyan járhatna gondolatban hajfürtök kígyóvermében, s 
láthatna a Dunán felcsapó víz habjaiban hószínű kebleket. 
Pedig a fiatal test a robbanásig izzik, és vágyait úgy és ott 
elégíti ki, ahol tudja, ahol lehet, azzal nyilván tisztában van, 
hogy szenvedélyének konkrét tárgya még nincs, maga a 
gyönyörűség okozta kurta önkívületen kívül, elfogad hát 
bármit, ami lehetőség, ha nyers vagy méltatlan is olykor. 
Személyével kapcsolatban nemigen szoktunk erotikus kép-
zeteiről vagy gyakorlatáról beszélni, legális szerelmi élete 
titkait csak a Csajághy-lány mondhatta volna el, de nyilván 
nem tette, nem is tehette, mert ajka ilyen irányú első 
rebbenésekor a Wachott család rémülten elnémította volna. 
Pedig az epigrammák, amelyek közül a riadt Gyulai csak 
kettőről tesz említést, vad indulatok jelzései, a költő nem-
csak szelíd és ábrándos volt, tudott irgalmatlan lenni, 
szarkasztikus, gyilkosan dühös, akár brutális is, az Eger 
kiseposz szerelmi jelzései félelmes villámok. Az is sajátsá-
gos, hogy amíg Arany részvéttel emlékezik a költözés miatt 
otthonavesztett kutyára, Petőfi egyenesen beszélget tyúk-
anyóval, Kosztolányit holtig nem hagyja nyugodni az agyon-
kínzott béka emléke, József Attila látja csillámpárnáján 
elszenderedni a hangyát, Vörösmarty, ha teheti, vadászni jár, 
s érzékelhetően büszke elejtett zsákmányára. Soha döbbe-
netesebb élmény, mint a Két szomszédvár Fecske-epizódja, 
ettől nemcsak az olvasó, de a magát fegyelmezetten minden 
negatív megnyilvánulástól lehetőleg visszafogó hivatalos 
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bíráló is megriad, Fecske halála - erről később még 
beszélek - egyfajta rituális gyilkosság. Mindez jelzi, bőven 
van fehér folt a költő feltérképezetlen érzelmi területein. 
Azt mindenesetre mutatja a lírai láztábla, a kamasz a 
lehetőségadta kalandok után megért a szerelemre, Ananké 
már bogozza a szálakat, amelyek részint az apa váratlan 
halálát, részint a sokáig örökkétartónak minősített szerelem 
közeledtét rezegtetik a végzet szövőszékén. A középfokú 
iskolával végez, már a jogra készül, mikor váratlanul tótágast 
áll addig se túlságosan stabil élete, apja meghal, ott találja 
magát tizenhét évesen, mint családja fejét. Felelőssége eddig 
csak iskolás volt, most rajta gondnak a testvérei sorsa, az 
anyja, aki súlyos probléma támasz helyett, csak a csoda 
hozhatna számára megoldást. Szerencséjére-átkára megadja 
neki Ananké, persze kancsi a megoldás, mint annyi minden 
a mitológiában. Hogy apját eltemette, visszaigyekszik Pestre, 
nagybátyját keresné, aki ügyvéd, hátha tudna számára valami 
lehetőséget, s váratlanul baj történik a szekérrel, meg kell 
állniok. Ácsorog, míg a rúdon dolgoznak, akkor hintó tűnik 
fel az országúton, honnan sejtené, hogy Ananké küldte. A 
hintóban egyik iskolatársa családtagjaival, a Perczelek egyi-
ke, a fiúk egymásra ismernek, a hintó a megbénult szekér 
láttán megáll. Vörösmarty akkor látja életében először 
iskolatársa apját, a dinasztát, ez sajátságos pillanat, nemcsak 
azért, mert szekér és hintó találkozásának itt és akkor 
társadalmi tekintetben is szimbolikus jelentősége van, ha-
nem mert nem akármilyen sorsfordulót jelezne a jövendő 
tükrében. A hintóban ülő családfő, Perczel Sándor, majd 
csak hat évvel a szekér mellett ácsorgó, akkorra már 
halhatatlanná lett egykori kamasz után hal meg, 1861-ben, s 
végre tudja milyen, abban az időszakban majdnem hogy 
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obligát tévedést követett el, bogv csak állást adott a suta 
fiúnak, de nem tette lehetővé, hogy a családjához tartózhas-
sák örökre. Révén így is bekerül az irodalomtörténetbe, de 
ha másképp dönt, egy nemzeti klasszikus lesz a veje. Mikor 
a fiút kifaggatja, nagylelkűen, nem vár a döntéssel, s közli 
vele, biztosítja a jelenét, ad neki munkát, nyilván istennek 
érezte magát, legalábbis jó katolikusnak, hisz íme, nyújt az 
árvának fedelet, ellátást, a tanácstalan apjavesztett azonnal 
átveheti a Pesten tanuló Perczel kisfiúk irányítását. A dinasz-
tának tizenkilenc gyereke született három feleségétől, volt 
tanítanivaló apróság Pesten is, Tolna megyében is. Mikor a 
hintó nekiindul, senki se fogja fel az epizód jelentőségét, 
Vörösmarty akkor még valóban senki, semmi, neve mint 
költőnek hogy lehetne, mint tanuló inkább a gyengébbek 
közé tartozott, a dinaszta akkora hatalmasság mellette, mint 
egy Jókai-hős, egy pannon magyar nábob, segítőkészsége is 
reformkori gesztusa egy a valamikor az insurgensekkel 
együtt hadba szállt nemesnek. Persze nem is sejti, nem 
koszttal, kvártéllyal, vert arannyal kellene megfizetnie a 
lehetőséget, hogy pártul foghatta a gátlásos diákot, aki ott 
esetlenkedik mellette, nem szól, mert ügyetlen, gyakorlat-
lan társalgó, külseje nem mutatós, az arcát feldúlta a himlő, 
tetejében kicsit szomorú is minden megkönnyebbülés 
ellenére, mert hiányzik belőle a pedagógiai édosz: utál 
tanítani. Ananké persze néma, nem kiáltja a fülébe, adtam 
lehetőséget, de jól gondold meg, akarsz-e élni vele, neked 
kell eldöntened, ne vágj-e neki akár gyalog is a bizonytalan-
ság útjának, mert én tudom, fogsz te lázadozni még amiatt, 
hogy bekerültél Perczelék varázskörébe, három év múlva a 
dinaszta pannon Cumaeja vár, egy kastély, jövőd Délszigete, 
Tündérvölgye, Üdvlak, szépséges díszletei közt gyilkos pára, 
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s ott a Szibilla is, fodros haja sárga, a keze tajték hófehérje, 
nála az Olympusra vivő út aranyága, de aki felfelé vágyik, 
annak először meg kell járnia a poklot, így tanultad az 
iskolában is. Ám Ananké hallgat, a dinaszta meg viszi Pestre 
az olcsón beszerzett instruktort. Mikor három évvel később 
valóban lejut Bonyhádra és ott kell átvennie a vele együtt 
fiatal férfivá nőtt régi tanítványai helyett az újakat, a kisfiú 
Perczeleket, Ananké állja a szavát, a küszöbön csakugyan ott 
a lány, megadja majd a kósza szexuális ingerek irányulási 
pontját és sokáig életének valóban determináló szereplője 
lesz. 

Perczel Etelka az első találkozás idején, ahogy nevelték, 
tanították, rámosolyog az érkezőre. Tudja is Perczel Sándor 
lánya, kire veti a pillantását, csak a konvenciót követi, 
dehogy férne el gyerekfejében, hogy a szerény öltözetű 
félszeg fiú révén egyszer majd úgy ismerik a nevét, mint a 
Beatricéjét, Perczel Etelka Dantéról se hallott soha még. 
Lehet vagy tizenkét esztendős, akit Vörösmarty meglát, az 
egyelőre Lolita, a zsengekorú, de erős sugárzású, erotikus 
holdudvarú nimfa. Nem tud ez a kölyöklány még semmit, 
gyanús mitológiai történetekre nem tanították a nevelőnék, 
így el sem érhet a tudatáig, hogy a hintóról most szállt le 
Prometheus, aki keze fején mint más a sólymot, sast hozott 
magával, s a jószágot, hogy ne fossza meg a tápláléktól, saját 
termékeny kínjával éteti, mert a kétely, az áldozat, a 
szenvedés úgy hozzátartozik, mint a karja. Ez a megrendülés 
és a gyanútlanság órája, a hintóról lelépő nevelő egész 
mivolta belerendül. íme a vágyak gyerektündérkisasszonya, 
fodros haja napfény, a szeme viola, kis tagjai hófehérek, 
halálba kellene csókolni, vagy legalább az átélt szerelemtől 
árnyalt szempárúvá, mint majd az Eger című kiseposzban 
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Zoltai teszi Leilával. Ha van a későbbi verseknek fogantatói 
pillanatuk, ez a ráismerés döbbenetének termés-ígérő 
erekciója, a nagy költővé-válás útjának kezdete. Micsoda 
dicskörbe kerül majd ez a kislány, micsoda füzértáncot 
táncol a halhatatlanokkal, s nem tudja, hova lép, azt se, hogy 
kikkel járja Lotte, Lilla, Lolli, Lalage, Petrarca Laurája, Catul-
lus Lesbiája között. Ő csak Lolita, tündér Lolita, hiába 
tizenkét éves, pontosan tudja, mi történik az „ifjú" szívében, 
elraktározza magában a döbbent pillantást, amelyet nem 
illik észrevennie. A szerelem úgy robban bele Vörösmarty 
gyanútlan tudatába és szeretkezésre érett testébe, mint a 
lövészárokban rejtőzködő katona mellkasába a gránátszi-
lánk. 

Végül is milyen volt ez a sokáig múlhatatlannak gyanított, 
végzetes szerelem? Semmilyen. Teljesületlen, egyoldalú, 
tragikomikus, eleve reménytelen, a korra jellemző stereoti-
pia. Bécsben, Martonvásáron, bárhol Európában így szoktak 
epedni a zenére fogott kisasszonyok után a zeneoktatók, 
akik aztán befejezetlen szimfóniákat írnak és idő előtt 
belehanyatlanak később kegyhellyé nyilvánított sírjukba. 
Jókai regényeiben állandó figura a házitanító, egyfajta 
kentaur a család irgalomból tartott beteg, koldusbotra jutott, 
megözvegyült vagy elárvult, esetleg vénlány tagjaival együtt 
a família és a személyzet között. Az immár jogi tanulmányait 
az oktatással párhuzamosan folytató nevelő úr Bonyhádon 
együtt étkezik a családdal s halálos kínokat áll ki a számtalan 
pohár és titokzatos rendeltetésű evőeszközök világában, a 
Perczel-domínium délesti táblái nem emlékeztetnek a pusz-
tanyéki hajdan derűs otthon jóízű ételekkel megrakott 
asztalára, ott felszabadult hangulatú étkezés folyt, Bonyhá-
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don szertartás, s hiába mondta ki Werbőczi úr az una et 
eadem-&., az elv elvszerűsége ilyesmin is kiderült, mint egy 
gátlásos nevelő zavara a vele in theoria egyenrangú nemes, 
de in praxi mégsem egyenlő dinaszta társaságában. 

Ezidőben húszéves, maga a testet öltött bizonytalanság, 
huszonkét évvel később még mindig annyira gátlásos 
marad, hogy kirohan Bajzáék otthonából kabátot váltani, 
mert azt hiszi Csajághy Laura láttán, idegen kisasszony van 
az ebédlőben. Rossz rágondolni, mit szenvedhetett Bonyhá-
don, ahol egyre cserélődtek a vendégek s ő folyton átélte, 
rossz társalgó, a fehér asztalnál ügyetlen, a zöldnél minden 
honfibuzgalma ellenére csak írásban volna szuggesztív, 
még csak táncolni se tud, nem is tanul meg soha, mint 
később megírja Czuczornak. Ha egy-egy vendégkoszorú 
begyűltekor oldalra húzódott és nézte a táncos párokat, 
hány kín bugyrában vergődhetett, mikor időnként feléfor-
dult a házikisasszony mindent és semmit ígérő tekintete. 
Milyen volt ez a szerelem? Inkább azt kérdezzük, mire volt 
jó. Sarkantyúnak a csillagmagasság felé indult magyar líra 
történetében. A ház kisasszonya és a fizetett alkalmazott 
azonos lakóhelyükön is távolabb voltak egymástól, mint a 
pólusok. Mindez persze egyik felet sem akadályozza abban, 
hogy ne azt tegye, érezze, ami a szituáció-vonta nem tágas 
körön belül lehetséges, a leendő klasszikus epedett és 
szenvedett, Lolita meg nézett öccsei nevelőjére, tulajdon-
képpen titoktalan szemével, s ha olykor elébe került 
egy-egy, a tanulóasztalon vagy7 az instruktori szoba éjjeli 
magányában létrejött költemény, elolvasta. A tollforgató 
diák helyett immár egy nagyon fiatal, de kétségen kívül 
valódi költő kezdett el énekelni Etelka közelében. 

Olykor sikerült elhelyeznie valami zsengéjét, a lány 

8 4 



A Z ATONALITÄS I IARMÔNIÂJA 

persze értette, kinek beszél és mit mond a poéta, de ha 
kívánta volna, sem igazolhatta vissza, hogy eljutott a tudatáig, 
mit sikolt az esélytelen alkotó, Perczel Etelka egy figyelmes, 
részvétét nem leplező, de a betegséget betegségnek diag-
nosztizáló orvos tekintetével követi a lírai láztábla jelzéseit, 
a sablonverseket bizonyos szép lányról, aki nem is sejti, 
valaki miatta sírva andalog, könnyeit a csermely a tengerbe 
sodorja, ott sós víz a másik sóssal egyesül. Szabvány, amit 
olvas, a sok-sok vallomás a viszonzatlan szerelemről, ám egy 
kölyökgigász vallomásai, hol még a magyar lírából akkor az 
a látásmód, amely azt érzékeli: hársfasor feszül az égnek. Ez 
az optika majd a nyugatosok sajátja lesz, s az utánuk 
porondra lépő valamennyi költőnemzedéké, így énekel 
majd egyszer Radnóti Miklós is, csakhogy 1821-ben nem a 
költői kifejezés ismertetője a hirtelen egyszercsak felbuk-
kanó statikus impresszionizmus. A huszonkettőben szüle-
tett Szánakodó'yá is csak témájában megszokott, versszer-
kesztés és mondatlogika tekintetében Vörösmarty itt már 
felvillantja egyik későbbi jellegzetességét: „Szánsz, ha titkos 
búm könnyűit látod arcomon ... de nem szeretsz, úgy, mint 
én, nem tudsz érzeni". A költő alkotóművészetének egyik 
mesterjele az ellentétek egymás mellé állítása, egy plusz egy 
mínusz, egy állítás egy tagadás mellett, a tükörlapra állított 
tézis, amelynek egyben ott az antitézise a tükör foncsorán. 
Ne szánja, míg él - kiált a fiatal férfi - , szeresse. De nem 
szereti és ettől rossz az élet, fordítsa hát meg érzéseit, míg 
élnek, feleljen azonos indulattal a szerelmére, ráér a 
sajnálkozásra, ha majd őt elnyeli a temető. Dalolhat a 
költő-instruktor Lolita-Etelkának, a lány nem változik, lelket-
len utókorunk csak örülhet a negatívumnak, mert a latinos 
iskolára visszautaló aszklepiadeum, a Szerelmetlen című 
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vers, amelynek a lány nyilván semmi, a későbbi elemzők is 
alig valamivel több jelentőséget tulajdonítottak, ma már 
világos, hogy kulcsköltemény volt, mert egyszerre mutat 
visszafelé a magyar líra fejlődési útján és előre is, két költő 
volt és lesz - látomása egyesül benne a Vörösmartyéval. 
Emeljük ki a sort, amely egyszerre jelez az általa persze jól 
ismert Berzsenyire és a születendő, Berzsenyit és Vörös-
martyt egyformán jól ismerő József Attila felé: Óh, ifjúkor-
nak bíboros istene. 

Fájdalmasan folyt sok napom, ifjúság, 
Szép kezdetében bús szerelem miatt, 

Örömtelen foly alkonyában 
A szerelem lobogása nélkül. 

Elhűlve bolygok zöld tavasz ékein, 
Nincs annyi lelkem, mint egy az ágakon 

Repkedve játszó kis madárnak, 
Mely rövid álmairól danolgat; 

Óh ifjúkornak bíboros istene! 
Még nincs-e tiltva visszamosolyganom, 

S tündér szerelmek rózsaberkén 
Szednem az égi gyönyör virágait? 

Ez a volt, van és egyszer lesz gigászok költeménye. A bíboros 
szót még öntudatlanul megjegyezhette Berzsenyi 1795 és 
1810 között írt költeményei alapján, átvehette, mint poétikai 
kelléket, csakhogy a niklai mester reálisabban érzékel, nála 
Psyche és Thespis keble, meg az esthajnal bíboros, mennyi-
vel visszhangosabb zengése van Vörösmarty trouvaille-á-
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nak, amelyet aki egyszer elolvasott, zavartan, szégyenkezve 
és nosztalgiával örökre megjegyez. Igen, volt az ifjúkornak 
valami sajátságos bíboros istene, hová lett, hová vitték 
hétköznapok, sors, kopás, öregedés. S aztán következik a 
mai olvasó új riadalma; hogy is vannak ezek a sorok a 
madárról, a lélekről, hiszen ő ezt valamikor nemrégen látta 
vagy tanulta, vagy szavalták neki. Nincs annyi lelke - írja 
Vörösmarty - , mint a madárnak, aki az ágak közt álmairól 
dalol. De hiszen ez már József Attila, 1933-as Reménytele-
nül-ys. -

A semmi ágán ül szivem, 
kis teste hangtalan vacog, 
köréje gyűlnek szelíden 
s nézik, nézik a csillagok. 

Szegény fiatal alkotó! Derék, művelt, igaz magyar szívű 
bábái vannak szíve terhének, Teslér, a kispap meg a 
bonyhádi plébános, egyik se hivatott szakértő ilyen világi 
érzések asszisztenciájára, hisz egyházuk csak két tárgyat 
engedélyezett nekik imádásra: hitük világát és a magyar 
hazát. Mindkét pap fényes jövőt ígér a dúlt lelkű fiatal 
férfinak, aki úgy nem hisz nekik, hogy közben reménykedik, 
ha költőként valóban fényes nevet vívhatna ki egyszer, 
leomolhatnék az akadály közte és a tündérlány között. Ha a 
bonyhádi dinaszta felfogná, Dárius mekkora kincsesháza 
mellett járkál közönnyel, lépni se tudna ámulatában. Ezek a 
voltaképpen pályakezdő Etelka-versek azonnal az értő sze-
mébe villantják a később klasszikus értékűvé tisztult aranyat, 
a saját érzései hullámverésében fuldokló, el-elmerülő, majd 
a mélyből váratlan erővel felbukkanó és önmaga szenvedé-
lye partmenti tüzével megvilágított lírikust, aki rálépett arra 
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az útra, amelyen már nem célozgat, nem utalásokkal él, 
hanem kimond valamit, nem is egyszerűen, de kategorikus 
imperatívusszal. Az még kordivat, mikor a szellővel beszél-
get, s arra kéri, súgja fülébe a titkot, miről álmodik 
imádottja, mert „élet, ha róla álmodott, ha másról: kín s 
halál", mégis feltámad bennünk a zavar, ismerjük ezeket a 
sorokat, de hát lehetetlen, később rájövünk, csak ütemez-
nünk kell, s már megvan a megfejtés, részint Edward király 
még sehol nem lévő lova patája csattog, részint az élet és 
halál imént már jelzett párhuzamosan, ugyanakkor ellenté-
tesen jelentkező ikerpárjával együtt itt az eljövendő Szózat 
optikájának első villanása is, a rettenetes axióma, az itt 
élned, halnod kell. Hol van még ez a költemény, s mégis 
kezünkkel érjük ritmusában és lírai látásának ellenpontjai 
között. Ezek az ifjú versek már az irodalom nemes valutájá-
nak számíthatók, hogy közben sűrűn megtaláljuk bennük az 
alkotó irodalmi keresztapáinak ihletését, az természetes és 
elkerülhetetlen; ki-ki hozza magával minden költői elődjét, 
aztán megcsalja, elhagyja, újat keres helyette, végül megta-
lálja önmagát. Furcsa, hogy klasszikus hangvétele nem is 
annyira Berzsenyire emlékeztet, mint inkább Tibullusra, a 
visszafogott, visszaparancsolt áhítat, ahogy Etelkát szereti, 
nem Niklát idézi, hanem a latin elégikust. Ebben az időben 
még hogy merné imádata tárgyát Ovidius alexandrin derűs 
szemérmetlenségével megközelíteni, Tibullus rokonabb, 
másik antik kísérője meg a gyönyörű alvilág érzelmi poklá-
ban Horatius, ráismerünk a Carmen Saeculare hangszerelé-
sére, pedig Vörösmarty sorait befutja a szenvedély párája, 
vagy a híres „quo-quo scelesti" epodosra, amely nemhogy 
nem a keleti katonapolitikát, de még a Tolna megyeit se 
veszi célba, pedig már készül titokban a Zalán, ám az antik 
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költészet metrika és megközelítés tekintetében alkalmas 
arra, hogy rögzítse problémáit. Ahogy a rossz irányba 
rohanó római polgárt inti Flaccus, végre ő sem csak sóhajt, 
de kérdez, sőt számonkér; „Ifjú szívemben miért keverél 
zavart, már szinte fonnyad fű, virág, lomb, s mégsem akarsz 
szemeimbe tűnni". Az én értelmezésem nagyobb jelentősé-
get tulajdonít ezeknek a zseniális zsengéknek, mint általá-
ban Vörösmarty elemzői teszik, szerintem tanúi vagyunk 
egy nagy költő születésének, az egyszerre passzív, egyszerre 
aktív folyamatnak, míg valaki kínnal, a fejlődés gyötrelmei 
közt megszüli önmagát, és itt, a zsengék közt bukkan fel 
először későbbi attitűdjének magyarázatot adó minden 
álorcás játéka is. Hát ki veszi komolyan a festett nefelejcs alá 
írt vers állítását, amely arra próbálja rábírni az olvasót, 
higgye el, hogy egy - természetesen nem egy, az a bizonyos 
- kisasszony elébe tette emlékalbumát, és az egyik lapjára 
festett nefelejcs alá kis verset kért tőle. Ugyan már! Legyen 
csak a könyvecske tulajdonosa boldog, őhelyette, ő a hölgy 
miatt úgyis már a boldogtalanság áldozata. Hogy lehetett 
feltételeznie bárkinek, hogy a Perczel házban a kisasszony 
albumába egy leheletnyi sóhajjal is érzékeltethette volna 
valaki azt, hogy tiszteleten kívül más érzés is lakott a 
szívében, és bús mert lenni miatta? Álorcás játék ez, a színfal 
mögül kikiáltó költő gyakran jelentkezik így ezentúl, az 
alakcserével vagy álszituációval megoldott versek drámai 
helyzetgyakorlatok. Ebben a versben egyébként kap a 
múzsa mellett az olvasó is váratlan ajándékot, egy rejtelme-
sen szép jelzős szerkezetet: „tedd szép titkaid közé". Szép 
titkok? És milyenek lehettek a nem szépek, amelyekről nem 
esik szó, mégis itt vannak, a fogalom hirtelen egyazon 
pillanatban vertikális és horizontális, a jelzős szerkezetnek 
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mélysége van, s ugyanakkor felfelé repítő szárnyalása, 
valami éteri lebegés. Szép titok, rút titok, nyilván a rút 
Vörösmarty a kor etikája szerint alantasnak érzékelt testi 
vágyai, hogy annyiszor ágyába kívánta ezt az élő fehérrózsát. 
A Tűnődő már teljes költői fegyverzetében mutatja Vörös-
martyt, sőt mintha elengedte volna a romantika horkoló 
paripáit, hadd vigyék el a huszadik század első negyedéig, 
majd Babits ismeri fel hasonló erővel a látszólagos ellent-
mondás mély igazságát: az ifjúság tragikus időszak, a Laoda-
meia kórusa ki is mondja, hogy minden szomorú idő közt a 
tavasz a legszomorúbb. A Tűnődő ben egy évre a Zalán 
megjelenése és kirobbanó sikere előtt sajátságos díszletek 
közt izzik fel az atommag, a kínnal fékezett szenvedély 
vihart idéz, ez egész életében jellegzetes vörösmartys kellék 
marad, az orkán és a szél. Az állatokhoz nem sok köze van, a 
természethez annál több, csakhogy hol akár a szentimenta-
lizmus, akár a még a 19. század húszas éveiben Kisfaludy 
által még mindig megkövetelt grécizmus, itt a pusztító 
romantika helyettük, zápor veri a villámvilágította szirteket, 
az égbolt meghasad, haragszik a világ. A Tűnődő termé-
szetesen ő maga, szereti szerelmét, az érzelmi és reális 
orkánban is arra gondol, hogyan védheti meg, arra kéri hát 
a környezetet, ne búsítsák ártatlan gyilkosát teteme látványá-
val, elégetett csontjait dobják a tengerfenékre. Csak úgy 
sistereg a vörösmartys-ellentét, a plusz meg a mínusz, a 
csont még tüzel, a víz jéghideg, íme a híd, amelynek lábai 
kontrasztokra rögzültek. 

A többször jelzett álarcos alakcsere egyik legmeghatóbb 
megvalósítása a személy nemének megváltoztatása, ez az 
első, szégyellős hazugság asszonánc vallomása tiszta rímei 
között. Ebben a versben a lány sír, őt hagyták el, s szívén 
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átgázolt a dacos ifjú férfi, az olvasó elmosolyodik: szegény 
epedő. Értette-e Perczelék lánya, mit olvas, ha átfutotta a 
sorokat, nyilván nem, hogyan érthette volna, őt nem hagyta 
el senki, ő se hagyott el senkit, még ezt a szegény dalnokot 
sem, akit néha, mint a madarat, megetet pár banális üdvözlő 
mondat morzsáival. Perczel Etelka nem kacér, csak tudomá-
sul vesz egy szituációt, s aszerint modulálja gesztusait és 
viselkedését, mennyi és miféle tanúja van. Akkor is nehezen 
tehetne mást, ha szeretné az instruktort, hogy többet, mást, 
mint amit juttat, adjon neki, hogy kockáztasson miatta, 
ahhoz majdnem eszelősen viszont kellene szeretnie, ám 
nemhogy nagyon, egyáltalán nem szereti, amellett kezdettől 
arra nevelték, hogy sakkfigura legyen az óriási család 
nemzetségtábláján, ahol tilos gondot okozni, elég zavaros 
nélküle is a família helyzete. Amikor Vörösmarty mellettük 
él, már fennáll a családszakadás, vannak aulikus Perczelek és 
nemzetiek, az ő apja a nemzeti ágba tartozik. Szerencsére 
nem esik nehezére a tartózkodás, Etelka egy gyönyörű 
kölyökállat végtelen nyugalmával veszi tudomásul a férfi 
lángolását, aki nyílt beszédét maga a szituáció is lehetet-
lenné teszi. Vörösmarty csak versben szólhat, de ugyan 
miben tartozhatnának a családra, vagy személy szerint 
Etelkára az instruktor irományai? Ha ábrándozik a nevelő 
úr, nem tiltja munkaköri leírása, nem bűn, még mindig jobb, 
ha versel, mintha duhajkodnék, csak vadászgasson, foglal-
kozzék a haza sorsával és az irodalommal. így aztán 
Vörösmarty kezdeti lírai időszaka, miközben Párducos 
Árpád már ott száguldoz a Börzsönyben daliáival, s készül a 
nagy nemzeti eposz is, tulajdonképpen mindvégig monológ 
marad, nincs visszajelzés: Etelka bólint, meghajlik, moso-
lyog és nem beszél. Nincs a modern lélektannak nagyobb 
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öntudatlan ismerője, mint ez a lány, aki anélkül, hogy 
sejtené, mit tesz, azzal, hogy hallgat, egekig röpíti egy költő 
türelmetlen fantáziáját. Nem tudom elfogadni azt a feltevést, 
hogy a lány az irodalmunkban ekkora akcentussal számon 
tartott szerelmet viszonozta volna, csak nem volt módjában 
érzékeltetni. Akkor a költő sorai másképp közvetítik üzene-
teiket, a cinkosság titokőrző árnyaltságával, mégis érthető-
en, akkor van valahol valami jelzés, hogy a fiatalok szeretik 
egymást, csak köztük a feudális apparátus, pedig a reform-
kort előkészítő vajúdás görcseinek görbületében lehetne 
hozzájuk hajlékonyabb az annyit ígérő jelen. Nem, a 20 és 25 
között született versekben csak egyetlen szerelmes arca 
fordult felénk, aki ha le is vezette természetes vágyait 
patvaristaként a közeli városkában, magának se meri megfo-
galmazni, milyen gyilkos, az alkalmi kalandokban kielégü-
letlen maradt vágy vonzza a Perczel lányhoz. Az a legmegha-
tóbb, hogy nem lévén még se Freud, se Jung, se Adler, maga 
a költő sincs tudatában annak, amire szerencsére a Perczel 
házban sem figyelnek fel, ami viszont már a huszadik 
században a szexust annak elfogadó, ami-attitűdjében min-
dünk számára egyértelmű. A víz, a hal szimbolikája nem 
mindig vonatkozik az őskereszténységre, vagy a keresztség 
misztérumára. 

Ennek a szerelemnek a legendaköréhez az is hozzátarto-
zik, hogy voltaképpen eltart Csajághy Laura feltűnéséig, s 
minden további nőfigura vagy szelíden dévaj hangvételű 
lírai vers mögött is a Perczel lányt kell keresni, csakhogy a 
stílus bizonyító erejű. Etelka megközelítése akár lírában, 
akár epikában mindig speciális szókinccsel történik, mással, 
mint amikor a költő egyéb nőalakját idézi. A Perczel lány 
sokáig megmarad házikápolnája szentjének, akihez fűződő 
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testi vágyait önmaga előtt is leplezni igyekszik, ha megcsalja, 
fülünk kiszűri a verseiből, mi történt, hogy Jolán, Emma, Ida, 
„Vica lelkem" élt valamikor, sőt nagyon is élt, éppen csak 
nem azonos a bonyhádi kegyhely enigmatikusan mosolygó 
szobrával. Szótár volna készíthető az Etelka-szerelem kifeje-
zésének jellegzetes jelzőiről, főneveiről, visszatérő szavai-
ról, igéiről, s azokról a nyelvi fordulatokról, amelyekkel 
másféle indulatait vagy tapasztalatait rögzíti. Etelka az első 
lírai időszakban az égi, mindenki más a földi szerelem 
megtestesítője, Etelkát eleinte sokáig még gondolatban sem 
közelíti meg a testiség kamufiáit közegéből, illetőleg mikor 
mégis megteszi, öntudatlan a rögzített gerjedelem, nem 
veszi észre, voltaképpen mit lepleznek a szavak. Az esztéták 
annyiszor hangsúlyozzák, hogy a költő sohase jutott el 
odáig, hogy szondázni merje, milyen eséllyel volna meg-
kezdhető a valamikor esetleg országos hírnévre szert tehető 
instruktor csatája a kisasszonyért, hogy a kutató hirtelen 
kíváncsi lesz: végre is attól, hogy a költő nem dicsekszik az 
esetleges hárítással, nem számol be dadogása meg nem 
értésének, vagy kerek visszautasításának élményéről, még 
megközelíthette a Zalán megjelenése után nem a lányt, az 
képtelenség, nem a dinasztát, az túlzott merészség, de 
esetleg Etelka anyját, a vele mindig legemberségesebben 
viselkedő családtagot. Végtére a Laura-ügy bonyolítása se 
tartozott diplomáciai sikerei közé, csaknem húsz évvel 
később is asszisztenciára szorult, Bonyhádon még jobban 
kínlódhatott szegény, ha valóban kísérletezett a közeledés-
sel, hogy hiába tette, azt tudjuk. Van itt valami tagadhatatlan 
ferdeség, valami a korszellemre elvileg rímelő és azzal 
szembenálló diszkrepancia: a költői emelkedés, sőt hírnév 
azért nem volt egy legyintéssel félrehárítható, a reformkor-
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ban a költészet a nem lukrativ, de nemzeti ügyek közé 
tartozott, a kulturált nemzetek színvonalát elérő magyar 
nyelv kifejlesztésének diadalra juttatása nem akármilyen 
feladat. Lehettek a lánnyal bármilyen családi tervek, Vörös-
marty több joggal rajonghatott érte 1825 után, mert a 
távolság a Zalán szerzője és Perczel kisasszony között 
erősen csökkent. Hogy hasztalan vált számontartandó sze-
mélyiséggé, hogy minden sikere ellenére mint vő már nem 
kívánatos, s a domínium Tündérvölgyében felismerte, mi-
lyen reménytelenek jelzései, megerősödő öntudatában las-
san elkezd kevésbé élesre tompulni a a gyilkos szerelem: a 
rajongás elzsibbad a folytonos kudarcélménytől. A sorsvo-
nalak divergálnak, Vörösmarty pályája ívelőben, ha csak 
morális, nem financiális tekintetben is, a lány esetleges 
mozgási körét viszont egy felbukkant vőlegény és belátható 
időn belül kötendő házasság merevíti mozdíthatatlanná, így 
volna akkor is, ha Lolita végre jelezne valami pozitívumot, 
ha a közelgő házasság fenyegetett helyzetében, nyílt színval-
lásra, akcióra biztatná. A házasságba parancsolt menyasz-
szony illik a romantika kellékei közé, azzal bármi esztelen-
séget el lehet tervezni, akár szökést is, csakhogy a kellékek 
hiányoznak, mert a menyasszony a kétségbeesés legcseké-
lyebb jelét se mutatja, se lázadni nem kíván, se menekülni, 
nem hívja, de nem is küldi a költőt. Ezzel a magatartással lép 
a lány az L-lel kezdődő múzsák közé, most lesz Catullus 
Lesbiája, persze nem Clodia promiszkuitására gondolunk, 
abszurd volna a párhuzam, csak Vörösmarty érzelmi válsága 
válik azonossá az antik kollega szenvedésével, elkezdi az 
odi et amo keresztútját, s a lányt a Tündérvölgyben végre 
olyannak láttatja, amilyen valóban lehetett; Etelka a szó 
minden értelmében statikus, faggathatatlan, elérhetetlen, 
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mosolygó szobor. Pedig a Zalán sikere valóban döbbene-
tes, itt a magyarázat, hogy amit a kezdő költő-instruktor 
nagynehezen elviselt, az a hősköltemény diadalmas szerző-
jének friár nem vállalható. К Földi mennyben megjelenő, égi 
hazájába visszatérő lány találkozása az ifjúval pontos anam-
nézis, egyikük felmérve lehetőségét, másikuk kényszerből 
elbúcsúzik a köztük megesett mindentől-semmitől, panto-
mimszerelem volt ez, posztmodern tragikomédia, amely-
ben valóban csak a jelzések pótolták a reális díszletet és 
tagolatlan sóhajok meg áttétes versek a meg nem írt 
szöveget. Mihelyt az ország visszhangozni kezdi a költő 
nevét, s a Perczel kúria még mindig hallgat, a fodroshajú 
tündér se módosítja kialakított magatartását, a költő lassan 
feleszmél. Hűvös némaságával évekig rabbá tette a lány, 
közel nem engedte magához, érzelmi kötöttségéből szaba-
dulni viszont nem hagyta, éppolyan elbűvölő és romboló 
volt hát a maga passzivitásával, mint az örökké aktív, az 
instruktor napjait pénzkérő és panaszkodó leveleivel rend-
szeresen feldúló anyja. Vörösmarty a Zalán után kezdi 
észrevenni Lolitában azt, amit eddig nem látott, a szenvedé-
lyes játékost, aki a család biztonságában élve a napok 
unalmát az epedő fiatal férfi nem túlságosan érdekes, de 
mindig észlelhető szenvedélye figyelésével űzi, és a költő 
zsetonjaival fizeti meg a krupiénak a játék izgalmát. 1825 és 
• 1828 között zajlik a férfi rajongásának agóniája: a szív 
ritmuszavara érzékelhető. Egyébként minél világosabban 
látja, olyan érzelmi útra tévedt, amely sehová se vezet, annál 
keményebbre kovácsolódik lírai mondanivalója, cserme-
lyek, kis virágok, egyéb régi megnyilvánulásaira jellemző 
rekvizítumok már nem enyhítik a kezdő tisztánlátás keser-
vét. A sorok változást jeleznek, a nyugat-európai jambizálás 
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megdöccen, aztán vált, mintha a költő csak imádott anya-
nyelvén tudná elkiáltani visszafogott vádait. A rímek lebegé-
sében ott a dalolható szomorúság, a magyar majdnem gázel, 
amivel visszaigazolja; nem kell magyarázni, érti ő, sajnos, 
nagyon is érti, mi történt vele. A negatív tartalom és a pozitív 
lendületű versforma ellentéte átíveli a csalódás szakadékát, 
a költő végre meg meri látni, amit eddig maga elől is titkolni 
akart: nemcsak egyoldalú ez a szerelem, de ez a lány még 
szórakozik is magában azon, amibe ő majdnem belepusz-
tult: 

Zaj tolong és nem segíthet, képed benne van, 
a magány sem, képed ott is üldöz úntalan, 
jaj nem tudlak elkerülni, mert szívembe vagy, 
szép mint hajnal szép világa, de kegyetlen vagy. 

Itt a fordulópont életben is, szerelemben is, én innen, 
1828-tól számítom a bonyhádi epizód lezárását. Immár 
teljes a felismerés, a lány titokzatos némasága éppúgy a 
játékba tartozott, mint egyéb lírai kellék, a félmosoly, a 
szánakozni látszó tekintet. Mindennek a lélekben, a tudat-
ban való teljes feldolgozása persze évekig tart, az egész 
ország ünnepelte fiatal költő diadalmas pályakezdetén 
mindenesetre ott az árnyék, s ha nem volna a harsogó siker, 
még súlyosabban volna elviselhető a tisztánlátás keserű 
elégtétele. Az agónia lezárását nemzeti versidomban, még-
hozzá líránk egyik legszebb darabjával, már a leendő nagy 
klasszikus, a Vén cigány valamikori Vörösmartyja fogalmaz-
za: 

Miért nem vártál még reám, szép szeretőm, rózsafám, 
Vártál volna, itt vagyok, mint lőtt szarvas, lankadok, 
Most utánad meghalok. 
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Itt a népdallá egyszerűsödött, aszúvá érett műköltői monda-
nivaló színbora, itt a népköltészet műköltő versébe bűvölt 
higgadt jajdulása. Nincs már disszonancia, nagy vadak veszik 
tudomásul a véget ilyen méltósággal. Most már ténylegesen 
is elmarad mögötte az életművét annyiszor ihlető szenvedés 
és remény közös párájába vont bonyhádi táj, amelyet 
sokszor idéz majd műveiben, de feltámasztani nem tudja 
többé, ami kezdettől halott volt. Az Inferno csendes, majd-
nem békés felismeréssé szelídül, ifjúsága Tündérvölgye 
romok között, a kápolnaszobor menyasszonyi koszorúját 
köti. Végképp elhagyja a vidéket, a fővárosba költözik, 
főfoglalkozású íróként ott is marad. Lankad, mint a szarvas, 
ilyen bitang sebbel nem könnyű beilleszkedni az új életbe, 
a bonyhádi játékos Szibilla aranyvesszőjének meg se történt 
ütésébe majdnem belehal. Persze csak majdnem. Nagy 
sikere van, szerelmi kalandjai, olyanok-amilyenek, meg-
tartja „keble istene ". 

Mikor, s mitől kezd hűlni egy halhatatlannak érzékelt 
szerelem? 1825 és 1828 között még vergődik a szív önmaga 
hálójában, nyilván egyre több realizálható alkalmi kielégü-
lés segíti megkönnyebbült szégyenét, aztán valahogy elvi-
selhetővé gyengül a régi, égő csontot tengerben hűtő 
gyötrelem. Fáj, de csendesebb a szív lázadása, 28-ban aztán 
megszületik az a verssor, amely igazolja, a bódult szenve-
dély egykori áldozata felfogta, a lány jólnevelt hallgatása 
nem történik parancsszóra, a lány nem azért nem jelez neki, 
mert tilos, hanem mert nincs mondanivalója, nem sérti az 
imádót, de arra se becsüli, hogy megkérje: ne próbálkozzék. 
A sebzett vad persze még sokáig vonaglik érzései tépett 
lombú bozótjában, utolsó előttit a Két szomszédvárban -
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1831 - és legutolsót a Szép Ilonkában - 1833 - leheli, aztán 
elkezdődhetik valódi férfi-élete, szegényes, de egyértelmű 
kalandjaival. Ha Arany János majd azzal vigasztalja a lányát, 
hogy nem törik az emberi szív olyan könnyen darabokra, 
hanem az örömre válik fogékonyabbá, ennek az anti-
folyamata Vörösmartynál abban nyilvánul, hogy a Zalán és a 
31-es Cserhalom között keletkezett lírai versekben fedőne-
vek és fedő szituációk alkalmazásával megteremti a csalódás 
túlélését biztosító terepet, amelyen önmaga, de immár a 
lány is részt vesz a nagy lírai-epikai álarcosbálon. Mihelyt a 
hajdani nimfa kegyetlensége világossá lesz, s nem működik 
már a szent elfogultság, sajátságos, hol érzelmet regisztráló, 
hol egy múltbeli álmot konzerváló, hol sértődött póz, hol 
büntető akció tanúivá leszünk. A Cserhalom szöghajú, nyájas 
Etelkéjét gondolatbari még karjába veszi, s e mozdulathoz 
Szent László lovagi szépségű testébe öltözik, nemes védel-
mezőként éli át egyetlen pillanatra a lány fizikai közellétét, a 
Cserhalomra évszám szerint következő Tündérvölg}'ben 
megidézi a bonyhádi vőlegényt is Nap fia néven. Csak úgy 
süt a gyűlölet a korrekt mese sorai közül, elragadták a 
szépséges Jevét és ő, Vörösmarty viszi vissza agg atyjához, 
miután kiragadta a Nap fia karmai közül, a tündérvölgyi 
család persze Bonyhád díszletei között fényeskedik a mesé-
ben. A Délsziget közt külön helyet érdemlő töredéke 
remekmű, a költőnek olyan hajnali álma, mint amilyennek 
majd Mikszáth fogadja el Jókai Arany emberéi. Vörösmarty 
most már nem szerénykedik, belekiáltja a bonyhádi csönd-
be, ő mesebeli lény, valójában Hadadur, ő Fauna és Flóra 
megfékezője, majdnem isten, neki járna a szintén mesebeli 
Szüdeli, a fodroshajú szépség, akitől el kell szakadnia. Az 
alkotó munka közben nyilván megriadt egy ponton saját 
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erotikus fantáziája képeitől, ezért tépi ketté el nem ért 
boldogsága szigetét, csonka a nagy totál, az ábrázolás 
tengert mutat, azon iszonyú távol két úszó földdarab, az 
egyiken a mesék kisasszonya, a másikon a végzetét méltó-
sággal vállaló fiatal férfi. Az Egerben aztán kiéli, amit a 
Délszigetben visszafojtott, egy évvel később elvégzi a dupla-
szaltót, mert ebben a műben nem egy szigetet, önmagát is, a 
lányt is kettéhasítja, ő egyszemélyben a renegát Omár, aki 
miatt elfonnyad a szépséges Ida-Etelke, de ő a dicső Zoltai is, 
aki szemünk, illetve olvasásunk idején teszi asszonnyá 
Etelka-Leilát, jó erőteljes, már-már kínosan művészi megje-
lenítő-készséggel. 

A Cserhalomban szelíden magához szorítja, a Délsziget-
ben csak csodálni meri, ahogy a serdülés megkezdődésekor 
a gyermeklány nővé formálódik, kettéhasítja életük színte-
rét, nehogy a testiség áldozatai legyenek, a Széplak ban már 
büntet. Hamis gyanúba keveri Etelka-Zenedőt, egy félreérté-
sért a nő életével fizet. KMagyanwban nagyjából ugyaneb-
ben az időszakban végleg elintézi a Perczel lány vőlegényét, 
aki a gyönyörű Elvőt vadássza szemével, s felvillantja a 
Perczel lány figuráját még egyszer olyan mesteri kézzel, 
hogy az olvasó megrendül, míg olvassa a bűvös szavakat 
Elvő szépségéről; „rózsánál-rózsább, gyönyörűbb vala-
mennyi gyönyörnél". Hiába érzékeli még a szépségét, a lány 
álcázott személyében már minimalizálódik a női nem 
jelentősége, s érezteti a veszedelmet, amit a szerelem 
pusztító jelenléte egy férfi pályáján jelenthet. A költői 
életúton a következő töredék, a Rom, még tovább megy, 
már egyenesen elveti a boldogság polgári meghatározását, 
egyben a Csongor válaszútjának előképe, Etelkével át is 
életi, szerencséje, hogy nem ismerte fel, ki szereti; minden 
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isten közelében elpusztul a halandó, ki-ki menjen hát a 
maga útján, szép volt, szent, ami elmúlt, ostoba, makacs, 
értelmetlen rajongás. A kápolnát nem rombolták le, de 
becsukták, nincs mise többé, a Csongor és Tünde aztán 
rögzíti a pozitív felismerést, a szépség, a szentség groteszk 
volt, balga, tulajdonképpen szomorú, csak a mesében 
valósulhatna meg - valami véget ért, valami elindult. A hős 
kikönnyezi szeméből az első szép érzelmi megrendülés 
varázslatát, de előbb még bosszút áll minden valamikori 
szenvedése miatt. A Két szomszédvárban az öntudatos 
alkotó visszájára fordítja a pozitív indulatot és haragjában 
képletesen kiirt egy egész famíliát, csak a lánynak ír 
szelídebb halált, átéleti vele saját felséges és félelmetes 
figurájában valódi leendő önmagát, az erőst, a hatalmast, 
akit megnyerhettek volna, de elengedtek és nem ismerték 
fel benne Deli Videt. A Két szomszédvárról egyébként külön 
kellene új tanulmányt írni, mert ebben az eposzosított 
lovagdrámában aztán olyan határig elviszi az indulat, hogy 
nem lehet elmarasztalni se biedermeier, se marxista elem-
zőjét, ha riadalmában nemigen tud mit elkezdeni a művel. A 
két egymást kiirtó ellenségeskedő család történetében nem 
is a lány pusztulása a legmegrázóbb, hanem a Fecskéé, a 
paripáé, aki hosszú idő után újra meglátja ölni induló 
gazdáját. A ló azt hiszi, ismét jó szóhoz, száguldó, boldog 
vágtákhoz, zabhoz jut, feltornássza nyomorult testét az 
istállóban, s ajánlkozik gazdájának, folytassák a régi életet. 
A hős válasza illogikusan logikus, azt mondja, együtt töltöt-
tek valaha boldog és önfeledt perceket, de a múlt elmúlt, 
pusztuljon el a hozzá közeledő mén is. Fecske nem fél tőle, 
aztán megérti, mi történik, felnyög, hogy ledöfik és kezdő-
dik a részletesen taglalt hóhérmunka. Mikor a ló bevégezte, 
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gazdája még fel is darabolja, vér párája száll az olvasó riadt 
orrába, áll a vitéz - Vörösmarty - mint a bosszú pogány 
papja a feldarabolt ló, illetve Etelka teteme mellett. Soha 
világosabban nem volt kikövetkeztethető egy folyamat lezaj-
lása; vége a bonyhádi idillnek, de el csak a szerelem múlt, a 
sértést, hogy elmentek mellette, hogy nem ismerték fel 
benne isten választottját, nem tudja soha elfeledni. A Két 
szomszédvár még mindig nem az utolsó szó, az 1833-ban 
mondódik ki, és az Szép Ilonka lesz. Akkorra már nemcsak 
az imádat, de a megalázottság, a szégyen, és a testi kiélésnek 
feltétlen Etelkával történő vágya is elmúlt, vesz ugyan 
elégtételt, de már tudja sajnálni az áldozatot, aki a halandók 
természetes reakciójával elkerülte a nem polgári lét kikövet-
keztethető boldogságát. Hogy sok év múlva mit érez Csa-
jághv Laura és mit él meg a férje mellett, azt nem kérdezte 
senki, azt jobb volt nem bolygatni, a bölcs tanúk hallgattak. 
К Szép Ilonka mindenesetre megszületik, a szerelem sírkö-
ve, egy új alkotói pályaszakasz alapköve. Jöhet a valódi 
férfimunka, a reformkor leleplező és iránymutató program-
verseivel. Eddig többnyire a fiú meg a férfi beszélt, most 
megszólal majd a hazafi. Már nem csak lelkes, mint a 
Zalánbari, már bölcsen rajong, kritikával. 

[Az esszé második részét következő számunkban közöljük.] 
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Petőfi Sándor 

Mennyivel jellemzőbb egy-egy 
civilizáció írójára az, hogy mikor 
élt, mint az, hogy hol. 

(Illyés Gyula) 

A portré. „Halvány szikár arcza letörölhetetlen dacz kifejezé-
sét hordta magán mindig, semmi más árnyalat fölvételére 
nem volt képes; rendbeszedhetetlen sűrű haja felállt az ég 
felé; orra római szabású volt, de kissé hegyes; szemei bátrak 
és szögezők, homloka nyílt, ajkai szépek; csak mikor 
nevetett - és nevetése olyan volt, mint egy kínzotté, még a 
hangja is hozzá - olyankor tűnt ki egy a sorból kiálló hegyes 
fog felülről, mely valami daemoni kifejezést adott arczának: 
mikor megbosszantottam valamivel, ezzel a hegyes foggal 
szokta a fejemet megszúrni. - -

Mint egész modorában, úgy külviseletében is szerette 
Petőfi a geniális különbségeket. 

Frakk- és czilinderviselő kor volt az. A nemzeti szellem 
néha-néha egyet vonaglott az uralkodó divat ellen. A feltörő 
lángelmék még új divatokat is adtak a kortársaknak. 

Petőfi is kezdett magának új divatokat. Egyszer Csokonai 
prémes mentéjét vevé fel, s viselte világ bámulatára; máskor 
eszébe jutott virágos atlaszból varratni attilát, hozzá mond-
vacsinált hallatlan formájú pörge, de mégsem pörge kalapot 
tenni fel, hogy Pálffy egyszer azt mondta róla: »Mikor ez a 
Sándor elénk jön, mindig rajta van valami, hogy az ember 
vele álmodik«. Csakhogy ez a különcség neki mind illett, 
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mert nem kérkedett vele, nem tolakodott, az az ő ízlése volt, 
nem erőltette senkire. 

Ő volt az egyetlen ember, akinek soha czilinder a fején, 
frakk a testén nem volt és aki soha operába nem ment. — 

És még egy különcségére volt büszke Petőfi: arra, hogy se 
tudóstársasági, se Kisfaludy-társasági tagnak nem hagyta 
magát választani." 

A leírás, novella vagy mítosz hőse Petőfi Sándor, az el-
beszélője vagy megteremtője pedig az ifjúkori barát, Jókai 
Mór, a század legnagyobb magyar regényírója, akit az 
előbbi, egyik lelkes, hálás és egyszersmind adakozó kedvű 
versében „kietlen éjem hamvadhatatlan csillagáénak jósolt. 
A szenvedélyes ifjú költő, aki kifosztottnak, megcsaltnak 
érezte magát, mert a korban a barát szó már csak gúnyosan 
csenghet, úgy jövendölt, hogyjókai egy világ ellenében is hű 
marad hozzá, a majd korán elhalálozóhoz. Beteljesült a 
jóslat mindkét tagja. Négy évvel később Petőfi már nem volt 
az élők sorában, meghalt a magyar szabadságharc egyik 
utolsó csataterén, és barátja több mint fél évszázadon át 
őrizte emlékét és teremtette mítoszát. Együtt adtak jelentést 
a napnak, 1848. március 15-ének, közös felkészülésük 
művének, a magyar forradalom, majd szabadságharc nyitá-
nyának. 

A társadalmilag közös sikert, noha Petőfi volt kettőjük 
közt a rangidős, hamarosan súlyos és jóvátehetetlen szemé-
lyi konfliktus követte. Asszonyok miatt szakadt meg barátsá-
guk, a felszínen legalábbis, mert a túlélő Jókai művében az 
rendíthetetlenül virágzik tovább. Már Jókai sem helyeselte 
Petőfi házasságát 1847-ben. A választott és kikövetelt hitvest 
- a haladó közvélemény drukkolt a költőnek - csaknem 
csúnyának és ízléstelennek tartotta. De szelíd volt, és 
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hallgatott, és mint csontja velejéig liberális ember, nem 
igényelte a beleszólás jogát. Véleményét azonban aligha-
nem megértette barátja, és évekig lakótársa, hiszen még 
Petőfi esküvője után is egy lakásban laktak. És amikor Jókai 
bejelenti házasságát egy színésznővel, az egykori vándorszí-
nész, és színész múltjára mindig, rajongásig szeretett apja 
ellenében is büszke Petőfi, megszakít minden kapcsolatot 
barátjával, mert méltatlant vesz el . . . 

Baudelaire életművébe beletartozik Gautier hatalmas, 
dekoratív esszéje, mely valaha a Fleurs du Mal első posztu-
musz kiadását vezette be, és amelyet, ha tagadnak is, nem 
érvénytelenítenek az egymással is vehemensen vitatkozó 
értelmezések. Egyetlen magyar kiadónak sem jutott eszébe, 
hogy Petőfi verseit Jókai emlékezéseivel vezesse be, holott a 
„letörölhetetlen dacz" kifejezését Petőfi „halvány szikár 
arczán" éppen úgy Jókai őrizte meg, sőt talán ő festette is 
oda, mint ahogy Gautier őrizte meg Baudelaire aszkéta 
arcát. 

I. 

Az évszámok egybeesése néha merő véletlen, máskor meg 
követelődzően szimbolikus jelentőségű. Követelődzően, 
mert olyan összefüggésekre figyelmeztet, amelyeket nem 
lenne máskülönben ihletünk vagy bátorságunk megfon-
tolni. 

Walt Whitman 1818-ban született, Charles Baudelaire 
1821-ben, Petőfi Sándor 1823-ban. Amit ma, a 20. század 
utolsó negyedében, Magyarországon, modern vagy modern 
szellemű költészetnek érezhetünk, az tőlük vagy nyomuk-
ban - még ha ellenükre is - eredt. Baudelaire, Whitman vagy 
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Petőfi világa az utolsó másfél évszázad költészetének a 
világába tartozik. Aki lázad, ellenük lázad, és aki megtér, 
hozzájuk tér meg. Bírálat és hódolat egyaránt gazdagítja 
nemcsak az életmű, hanem a mű és az élet értelmezési 
lehetőségeit is. 

A francia irodalom sokkal elméletibb, mint az amerikai 
vagy a magyar, több a doktrína, a manifesztum - , és ezért 
sokkal látványosabb a Baudelaire-től való elrugaszkodás, és 
a hozzá való megtérés, mint Whitman vagy Petőfi esetében. 
A valóságban azonban Whitmannak nem kisebb a súlya 
Pound, Sandburg vagy Ginsberg formálásában, és Petőfinek 
Ady, Babits vagy Juhász Ferenc fejlődésében, mint Baude-
laire-nek a különböző, egymással annyira vitatkozó izmusok 
ösztönzésében. Annyi Baudelaire van, ahányan foglalkoztak 
vele, de annyi Whitman és annyi Petőfi is van. Amit Aragon 
mond, hogy Baudelaire-ről nem lehet úgy beszélni, hogy az 
ember akaratlanul is ne sértsen meg másokat, az Whitmanre 
és Petőfire is érvényes. És ez nem véletlen. Nem csupán a 
költészetnek abból a sajátosságából, ha úgy tetszik, közöm-
bösségéből fakad, hogy az utókornak szinte kínálja a 
belemagyarázási lehetőségeket. Hanem abból is, hogy mind 
Whitman, mint Baudelaire meghirdették az ön-ellentmon-
dás jogát. Petőfi nem. De 1842 és 1849 között, 7 év alatt, sok 
száz verset írt, és nem elhanyagolható mennyiségű prózát. 
Ebből a nagy terjedelmű életműből, melyben zseniális és 
kezdetleges keveredik, a méltatok a legkülönfélébb vonáso-
kat emelhették ki. Petőfi volt internacionalista és nacionalis-
ta. Volt optimista és pesszimista. Volt politikailag éretlen ifjú, 
és kora legtisztábban látó gondolkodója. Volt a zseni 
álarcába öltözött nyárspolgár, és volt őseredeti géniusz. 
Néha ugyanaz a méltató, szinte egyidejűleg, kétféleképpen 
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látja. Ady például, aki több motívumát, ötletét, képét vette át, 
mint azt általában sejtik, elhatárolja magát Petőfitől, mond-
ván: „mutatványos fátum nem kenyerem", hogy annál 
inkább azonosulhasson mindazzal, ami Petőfit az 1849-ben 
elbukó magyar szabadságharc talán utolsó csatájába vitte 
meghalni. 

Az 1855-ben megjelent Fűszálak kai és az 1857-ben 
kiadott Romlás virágaival Whitman és Baudelaire mélysége-
sen benne van az elmúlt másfél évszázad világlírájában. Az 
1849-ben meghalt Petőfi elsősorban nemzeti lírikus. Hár-
muk egymás mellett emlegetése már-már provinciális nem-
zeti gőgnek tűnhet. De volt az európai líra történetében egy 
pillanat, az 1850-60-as évek fordulóján, amikor Petőfi 
inkább benne élt a világirodalomban, mint két nagynevű 
társa, és erről már csak azért is káros lenne megfeledkezni, 
mert enélkül a sajátos petőfii szituáció csak kevéssé érthető 
meg. 

A tipológiai rokonság mindenesetre adott. Ahogy Baude-
laire, Michel Butor kifejezését kölcsönözve, egyfajta tengely, 
amelyen a költészet modernné válik, úgy Whitman és Petőfi 
is az, az amerikai, illetve a magyar költészet történetében. 
Lehetne emlegetni a közös mestereket is, Shakespeare és 
Shelley mindhármukat ösztönözte (igaz másokat is ösztö-
nöztek), és elmondható lenne, hogy mind Baudelaire, mind 
Petőfi figyelt Cabet-re és Heinére. De talán lényegibb 
rokonságról és különbségről van szó. 

A költészet megújulása, magyarázza T. .S. Eliot, mindig 
kapcsolatban van a köznyelvhez való visszatéréssel. A költői 
nyelv ugyanis megmerevedik, a köznyelv viszont állandóan 
változik. Az angol költészet történetében, hangsúlyozza 
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Eliot, Wordsworth visszatérése a köznyelvhez az egyik 
sorsdöntő fordulat. 

Amikor Wordsworth Párizsba siet, hogy tanúja legyen a 
világ megújulásának, azaz a francia forradalomnak, barátja 
és harcostársa, Coleridge, a 18. századi angol regény 
tapasztalata alapján kijelenti, hogy Fielding a maga nemében 
van olyan nagy művész, mint Homérosz vagy Shakespeare, 
azaz a regény ér annyit, mint az eposz vagy a tragédia, a 
műfajok évezredek óta felszentelt két királynője. Nem 
sokkal később a Németországban tartózkodó Benjamin 
Constant meglepetten veszi észre, hogy a német „fugitif' 
vers (Goethére és Schillerre gondol), egészen más, mint a 
francia; súlya van. Hiába beszélünk ma a líra különböző 
virágkorairól Sapphótól a 20. század közepéig, tudomásul 
kell vennünk, hogy a 18-19- század fordulójáig a lírának 
nincs esztétikai tekintélye. Ezt a tekintélyt csupán akkor 
szerzi meg, Angliában valamivel hamarabb, a kontinensen 
valamivel később, amikor a társadalmi regény kialakul. A 
személyes líra és a társadalmi regény a műfajtörténet 
ikertestvérei. 

Hogy a líra a tragédiával és az eposszal (illetve ezek 
különböző változataival) egyenértékű, sőt, ezeknél esetleg 
magasabb rendű is, azt, végső soron (noha, természetesen 
nem előzmények nélkül), az amerikai irodalomban Whit-
man, a franciában Baudelaire és a magyarban Petőfi bizo-
nyítja. Amikor Poe, aki Petőfivel egy évben halt meg, A 
műalkotás filozófiájában kijelenti, hogy a terjedelem ér-
tékprobléma, akkor a lírának, a rövid versnek, az öntudatát, 
sőt, tulajdonképpen a létjogosultságát védi meg. Mi köze van 
mindennek ahhoz, hogy a költészet visszatér-e vagy meg-
tér-e a köznyelvhez? A líra a köznyelvben találja meg, szerzi 
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meg, teremti meg azt az eszközt, mellyel önállóságát 
biztosíthatja mind az eposszal és változataival, mind a 
tragédiával, mind a prózával szemben. 

A magyar irodalomtörténet-írás jobbára restelkedve szo-
kott szólani arról a szégyenletes tiszteletről, amellyel Petőfi 
Béranger-nak adózott. Holott ez a szégyen a 19. század első 
felében szinte egyetemes: Stendhal, Sainte-Beuve, Goethe, 
Chamisso, Heine, Belinszkij és Poe osztoznak benne. Ecker-
mann szerint Goethe úgy látta, hogy Béranger adta vissza a 
franciáknak Waterloonál megrendült öntudatukat. Stendhal 
szerint nem volt olyan, a francia közvéleményt érdeklő 
esemény, amellyel Béranger ne foglalkozott volna. Cha-
misso fordította. Belinszkij szerint Béranger világköltő, 
mert egyetemes problémákkal foglalkozik, így az 1830-
31-es lengyel felkeléssel is. 

Mit akart Béranger? 
Waterloo után elsődlegesen nemzeti költészetet akart 

teremteni. 1818 után pedig, amikor a győztes hadseregeket 
kivonták Franciaországból, meghirdette a népek testvérisé-
gét. A Royal Society a tudósok, Diderot a filozófusok, 
Béranger a népek testvériségét vallja. 

Mit csinált Béranger? 
A chansont irodalmi rangra emelte, és a napi aktualitást 

bevitte a költészetbe. 
Sainte-Beuve őrizte meg az alábbi történetet: 
„Un academicien-poète, à qui Béranger, encore inconnu, 

parlait un jour de ses idylles et du soin qu'il y prenait de 
nommer chaque objet par son nom sans le secours de la 
Fable, lui objectait: - Mais la mer par example, la mer 
comment direz-vous? 

- Je dirai tout simplement la mer. - Eh quoi? reprit 
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1 'academien qui n'en revanait pas, Neptune, Thétis, Amphit-
rie, Nérée, de gaité de coeur vous retranchez tout cela? -
Effectivement, ajouta Béranger." 

[„Egv akadémikus-költő, akinek a még ismeretlen Béran-
ger egy nap idilljeiről beszélt, és arról a szándékáról, hogy 
minden tárgyat a saját nevén, a Mese segítsége nélkül 
nevezzen meg, ellene vetette: »De a tengert például, a 
tengert hogyan nevezi?« - »Egyszerűen azt mondom, hogy 
tenger.« - »Hogyan? - szólt az akadémikus, aki nem tért 
magához - , Neptunus, Thétis, Amphitius, Néré, mindezt 
könnyű szívvel elhagyja?« - »Igen« - válaszolta Béranger."] 

Mindaz, amit Béranger-ről tisztelői elmondtak, Petőfiről 
is elmondható. A magyar nemzeti öntudat megteremtője 
vagy visszaadója (és ez különösen a szabadságharc bukása 
után látszik). Nemigen volt olyan, a magyar közvéleményt 
foglalkoztató esemény, mellyel ne foglalkozott volna, és 
világköltő volt, mert egyetemes problémák iránt is érdek-
lődött. 

Mit jelent a köznyelv esztétikai szempontból? 
Petőfi képzeletét sokat foglalkoztatta a tenger. Szerette 

volna látni, és nem láthatta. Benne a puszta, az Alföld, a 
rónaság, melyben annyit barangolt, kelti a tenger képzetét. 

,A messzeségbe nyúló rónaságot, 
e száraz tengert, halvány köd födé" - írja a Tündérálom-

ban. 
Hallatlanul erős metafora. Tessék azt elképzelni, hogy „a 

rónaság száraz Neptunus". Érzékelhetetlen, sőt értelmetlen. 
Mi az, hogy száraz Neptunus? A mitologikus nyelv az elvont 
felé viszi a költészetet. Neptunust nem lehet látni. A tengert 
lehet. És a száraz tengert is. A nyelv a dolgok, a tárgyak 
megnevezésével konkréttá, és az új lehetőséget adó metafo-
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rák miatt érzékletessé válik. Elmarad a „mint", a hasonlat 
hagyományos „kötőanyaga". Az üj nyelv, éppen konkrétsága 
miatt, teszi lehetővé a tömörséget, sőt az elliptikus szerkesz-
tést is. Ugyancsak a Tündérálombán írja: „oh, lassan szállj, és 
hosszan énekelj, / Haldokló hattyúm, szép emlékezet". A 
kép forrása Shelley; de Petőfi azt radikálisan átalakítja 
nemcsak az angol és a magyar nyelv szerkezete, hanem a 
„mint" elhagyása miatt is. 

A „száraz tenger" zseniális költő zseniális találata. A 
„tenger" szó ugyanis „elönti" a korabeli magyar költészetet. 
Még Petőfi is használja ügyetlenül. Sőt, a nagy kortárs, 
Baudelaire is. Mert a l ' Homme et la Mer a szigorúan meg-
szerkesztett Fleurs du Mal talán leggyengébb darabja. 

A köznyelv költőivé való tétele, s a köznyelvből készített 
költészet nemcsak azt jelenti, hogy a költő egy klasszikus 
műveltséggel nem rendelkező olvasóközönség számára is 
érthetővé, felfoghatóvá válik - azt is jelenti, és ez nagyon 
fontos a költészet szociális szándéka miatt, de ez önmagá-
ban még csak szándék - , hanem azt is jelenti, hogy a 
költészet belső ereje megnő. Megenged egy olyan technikát, 
melyre a korábbi költészet még csak nem is gondolhatott. 

Visszatérés a köznyelvhez - egyaránt jellemzi Words-
worth-t, Béranger-t, Heinét és Petőfit, és a példákat még 
hosszasan lehetne sorolni. De e „visszatérés" mindenütt 
mást jelent. 

A klasszicista és urbánus 18. századi angol költészet elleni 
reakcióként a francia forradalom és a kezdődő ipari forrada-
lom korszakában Wordsworth-nél a köznyelv a természet 
költői birtokbavételét jelenti. Béranger-nál a forradalom 
osztatlan és egységes Franciaországa után, illetve Waterloo 
után egy agitatív, polgári értékeken alapuló nemzeti költé-
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szet megteremtését szándékolja. Heinénél szintén társa-
dalmi-politikai motívumok játszanak közre. És mindhár-
muknál a megelőző költői gyakorlat többé-kevésbé radiká-
lis tagadását is jelenti. 

Petőfi esetében részben azonos, de részben sokkal funda-
mentálisabb, vagy ha másként tetszik, sokkal primitívebb 
kérdésekről van szó. Petőfi 1823-ban született a magyar 
királyság területén, melynek uralkodója, örökletes jogon, 
Ausztria császárja volt. Amikor Petőfi 1842-ben első figyel-
met érdemlő verseit írja, Magyarországon a hivatalos nyelv 
nem a magyar, hanem a latin. Elvi indokolás szerint azért, 
mert a magyar nem elég fejlett. Évtizedek óta folynak a 
csatározások a magyar nyelv teljes és feltétlen elismertetése 
érdekében, és a küzdők tudatában még élénken él az az 
évtized, amikor a semleges latint az éppen nem semleges, 
mert a beolvasztást elősegítő némettel kívánták felváltani. 

1844-ben, tehát abban az évben, amelyben Petőfi két első 
remekművét, A helység kalapácsát és a János vitézi, ezt a két 
lírába hajló epikai művet megírta, vált a magyar nyelv 
hivatalos és még inkább teljes jogú nyelvvé. Természetesen 
nem azért, mert Petőfi ezt a két költeményt megalkotta. És 
még az sem feltételezhető, hogy Petőfi szántszándékkal 
azért írta volna ezeket a költeményeket, hogy az országgyű-
lésen folyó küzdelmet befolyásolja. De a két esemény végső, 
történeti értelemben mégsem véletlenül egyidejű. A radiká-
lisan új költői nyelven megszólaló költő akkor indul, amikor 
a nyelv jogi helyzete alapvetően megváltozik.' A nyelv 
kérdése, Petőfinél konkrétan is, politikai és társadalmi 
kérdés. Egy 1847-es versében, amikor a költő politikai 
szerepét kívánja hangsúlyozni a többé-kevésbé örökletes 
politikai tényezők mellett, illetve ezekkel szemben, Petőfi 
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kijelenti, hogy a magyar nyelv megmentése és érvényre 
juttatása nem a rendi politikusoknak, hanem költőknek 
köszönhető. Éppen a nyelv kérdése bizonyítja, hogy a 
költészet új politikai, társadalmi tényező. 

II. 

Nagyjából az idő tájt, hogy Wordsworth a köznyelv felé 
fordul, Saint-Amant szinte teoretikusan meghirdeti: „... le 
droit des Poètes / marche d'un pas égal à celui des 
prophètes". [, A költők joga a próféták jogával egyenértékű."] 

Klasszicisták és romantikusok, André Chénier vagy Shel-
ley között nincs lényeges különbség, bizonyította minden 
kétséget kizáróan Francis Scarfe. Mindketten a világ öntu-
datlan törvényhozóinak nevezik a költőket. 

De a forradalom előtti és a forradalom utáni helyzetben 
van különbség. Chamisso műveit bevezetve Walzel ele-
mezte lényegében helyesen (és az árnyalatnyi pontosítási 
kísérlet itt nem lenne helyénvaló) az André Chénier és 
Béranger politikai költészete közötti különbséget: „II ne 
s'agit plus de grandes pensées politiques développées 
d'une manière abstraite: telle était la manière de Chénier; 
c'est 1 ' individu qui est confronté avec la situation politique, 
et ce sont surtout des conséquences sociales qui sont tirées 
de cette confrontation." [„Nincs többé szó némiként abszt-
rakt módon kifejtett nagy politikai gondolatokról, ahogy ez 
még Chénier-t jellemezte; az egyén áll szemben a politikai 
helyzettel, és főként társadalmi következtetéseket von le 
ebből a szembenállásból".] 
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Chamissót a német társadalmi jellegű költészet kialakítá-
sában nagy szerep illeti meg, Heine is becsülte és tanult tőle. 

Petőfi évtizedében, és az azt megelőző évtizedben, tehát 
1830-tól, ha a Bourbonok elűzését, és 1832-től, ha az angol 
fejlődést annyira meghatározó Reform Bilist vesszük alapul, 
három nagy társadalmi indíttatású irodalmi tendenciát 
figyelhetünk meg. Az irodalmi saint-simonizmust, mely 
olyan kiváló művészeket is érint, mint Victor Hugo, Sand 
vagy a Dupont-ról cikket író Baudelaire. A viktoriánus-kora-
beli reformirodalmat, mely olyan ellentétes felfogású szer-
zőket is áthat, mint Dickens (akit Petőfi minden kritikán 
felül álló szerzőnek tartott), Disraeli, aki A falu jegyzőjet 
ösztönözte, Carlyle, és végül a német politikai költészet. 
Negyedikként megemlíthető még az orosz politikai iroda-
lom, főként ahogy Belinszkij, a forradalmi demokrata 
kritikus és esztéta írásaiban testet ölt. (Ez Magyarországon 
akkoriban még ismeretlen volt.) Mind a három (vagy mind 
a négy) tendenciát rokonszenv fűzi a francia forradalomhoz, 
amelyhez azonban nem közvetlenül kapcsolódik, hanem 
közvetve, oly módon, hogy a francia forradalmat tagadó -
olykor már a Szent Szövetséget is megelőző - ellenforra-
dalmi ideológiákat elveti. Elég csupán arra utalni, hogy 
Disraeli a francia forradalomról szóló eposz megteremtésé-
ről álmodott, és hogy Chamisso emigráns létére sem 
rokonszenvezett az ellenforradalommal. 

Ez az új irodalom politikai kérdések helyett egyre hangsú-
lyosabban társadalmi kérdések iránt kezdett érdeklődni. Az 
új problémákat igen élesen exponálta Carlyle a Past and 
Presenthen, különösen abban a passzusában, melyet Engels 
is idézett a könyvről írt kritikájában: „Egymillió éhes mun-
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kás felkelt, kivonultak az utcára és - ott álltak. Mi mást is 
tehettek volna? Sérelmeik és panaszaik keservesek, elvisel-
hetetlenek voltak, dühük pedig jogos; de ki az oka minden-
nek ... Óh, bárcsak alakot öltene ez az átkozott lidérc", 
mondja Carlyle, és Engels hozzáteszi: „társadalmi bajokat 
nem lehet úgy eltörölni, mint ahogy a királyságokat és 
kiváltságokat eltörlik". 

A viktoriánus korabeli irodalom tendenciáit egyik legu-
tóbbi kutatója, Patrick Branlinger, így foglalta össze: „litera-
ture is or can be an instrument of social amelioration, at the 
same time that it is shaped'by social events", [,Az irodalom, 
miközben a társadalmi események alakítják, a társadalmi 
viszonyok megjavításának eszköze vagy eszköze lehet."] 

És ez az, ami lényegében általánosítható. Általánosítható, 
azaz a fontos különbségek zárójelbe tehetők, mind az egyes 
irodalmak között, mind az egyes irodalmakon belül, hiszen 
én most nem a harmincas-negyvenes évek eszmetörténetét 
írom, hanem a sajátos petőfii pillanatot szeretném érzékel-
tetni. Mert van egy ilyen sajátos petőfii pillanat, amelyet 
többféle körülmény teremt meg. 

Nemzedékének nagy írói körül - a már említett Baude-
laire és Whitman mellett idetartozik Renan, Turgenyev, 
Flaubert vagy Leconte de Lisle is - , Petőfi az egyetlen, aki 
jelentős életművet hoz létre 1848-ig, vagy az 1848-49-es 
forradalmak bukásáig. Kész mesterként akkor lép fel, ami-
kor nemzedéktársai még csak készülődnek, még ha magas 
szinten készülődnek is, mint például Baudelaire. A harmin-
cas-negyvenes évek fordulóján mintha lenne valami űr az 
európai irodalomban. Az angolok panaszkodnak is erről, 
és Franciaországban az Hugo-Lamartine-nemzedék (1820) 
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után még nem érett be igazán eredeti tehetség. Ez az a 
pillanat, amikor Poe novelláit Baudelaire népszerűsíteni 
kezdi. Dolgozik még, és remekműveket alkot Hugo vagy 
Heine, de aki közvetlenül a negyvenes évek problémáiról, a 
negyvenes évekbe szinte beleszületve beszélne, erre -
magas szinten - Petőfi az egyetlen precedens. 1844-ben úgy 
lép Hugo vagy Heine mellé, ahogy 1918 után az ifjú 
dadaisták vagy szürrealisták lépnek Gide, Valéry vagy Clau-
del mellé, vagy Szabó Lőrinc és József Attila Babits és 
Kosztolányi mellé. Nem érvényteleníti őket, de az új pillanat 
új prolémáit minden előzetes - akár saját - hagyományhoz 
való kötődés nélkül fejezi ki. 

Amikor a 21 éves Petőfinek 1844-ben megjelenik első 
kötete, addigra a Saint-Martin-i igény az európai költészet-
ben mélységesen meggyökeredzett, ami együtt járt egyéb-
ként, paradox módon, Saint-Martin nevének és művének 
csaknem teljes elfelejtésével. 1846-ban Baudelaire elveti a 
gyerekes 1 ' art pour 1 ' art irányzatot, mely a saint-simonista 
ideológia ellen védekezik, és amely nem tévesztendő össze 
a puskini l 'ar t pour l'art-ral, mely védelmet jelent a cári 
irányított művészettel szemben. 

Petőfi az első pillanattól kezdve hirdeti, hogy a művésze-
tet a társadalom határozza meg, és főként azt, hogy a 
művészetnek társadalmi-politikai tevékenységet kell betöl-
tenie. 

A Saint-Martin-i illuminista igény nála világi, politikai, és 
radikális értelmezést kap: 
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Pusztában bujdosunk, mint hajdan 
Népével Mózes bujdosott, 
S követte, melyet isten külde 
Vezérül, a lángoszlopot. 
Újabb időkben isten ilyen 
Lángoszlopoknak rendelé 
A költőket, hogy ők vezessék 
A népet Kánaán felé. 

Előre hát mind, aki költő, 
A néppel tűzön-vizen át! 

A Saint-Martin-i igénynek ez forradalom előtti, és jövő-tu-
datú megfogalmazása. Ugyanennek az igénynek forradalom 
utáni, múlt-tudatú, és az aktivitással ellentétben szemlélődő 
jellegű megfogalmazása a Fároszok, Baudelaire egyik legis-
mertebb verse. 

A harmincas-negyvenes évek irodalmát a reformok kér-
dése mélységesen izgatja. A negyvenes években a magyar 
polgárság egyik nagy problémája az, hogy a nemesség 
önként lemond-e előjogairól. 

Magyar és európai összefüggésbe helyezve Petőfi 1847 
februárjában írt verse, A nép nevében, különösen érdekes. 

Még kér a nép, most adjatok neki! 
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép, 
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad? 

Szembeötlő Petőfi dialektikája. Nem idegenkedik a felül-
ről jött reformoktól. Elfogadja azokat. De ezek elmaradása 
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esetén a forradalmat egyértelműen követeli. És ebben 
különbözik számos kortársától. Az angol reformátorok 
végső soron a forradalom leszerelését igénylik abban az 
országban, amely Saint-Simon értékelése szerint megérett a 
proletárforradalomra. Béranger 1848-ban elhallgat, sőt, már 
1830 után is úgy gondolja, hogy át kell alakítani chansonjait. 
1848-ban hallgatása olyan feltűnő, hogy tisztelői egy Béran-
ger-verset hamisítanak, melyet lelkesen olvas a Berlinben 
tanuló svájci diák, Amiel, és amelyet Petőfi, mint Béranger 
egyik legfontosabb versét, fordítja magyarra. Heine, a 
Takácsok, költője, igenli a forradalmat, de a kultúrát félti 
tőle. 

Az egyes országok, illetve ezek reprezentánsai között 
azonban alapvető a különbség, mit elhanyagolni nem 
szabad. Angliában, Franciországban és bizonyos fokig Né-
metországban, már a proletárforradalom lóg a levegőben. 
Belgiumban a saint-simonizmus és a fourrier-izmus már 
beépült a hatalomba. Azon a februáron, mikor Marx és 
Engels Brüsszelben, belga munkások között, a Kommunista 
Kiáltványt adják ki, Petőfi Magyarországon a feudalizmus 
felszámolására buzdít. 

A kérdés azonban mégsem intézhető el azzal, hogy Petőfi 
nem azt a típusú forradalmat igényli, melyet Marx és Engels 
követel, melyet Heine kétértelműén támogat, és amelyet az 
angol reformátorok elkerülni igyekeztek. Európa ugyanis 
egységes. És ezt nemcsak az bizonyítja, hogy az olasz 
felkelés, majd még inkább a párizsi forradalom a magyar 
forradalom és szabadságharc közvetlen előzménye és ihle-
tője. Az is bizonyítja, hogy az ipari forradalom, ha lassan is, 
de eljut Magyarországra. 
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Itt azonban egy kis kitérő kívánkozik. Van Petőfinek egy 
rendkívül népszerű, sokat idézett verse, az Egy gondolat 
bánt engemet című. 1846-ban írta. Gyakran emlegették, 
főként azért, mert Petőfi ebben (is) megjósolta korai végét, 
és hogy a világszabadságért fog meghalni. Ez a szívesen 
szavalt vers azonban szinte a legutóbbi időkig ismeretlen 
maradt. A beteljesedett jóslat elfeledtette az olvasókkal, 
hogy egyedülálló versről van szó Petőfi életművében. Itt és 
csak itt írja le a „világszabadság" szót, itt és csak itt lép „síkra" 
a rabszolga-nép „piros zászlókkal". A piros zászlók és a 
világszabadság feltételezik egymást. Lehet azon meditálni, 
hogy a piros zászlók és a világszabadság miért egyedi 
jelenség Petőfi költészetében. De az kétségtelen, hogy a vers 
bizonyítja Petőfi tájékozottságát, azonosulásig menő tájéko-
zottságát az európai társadalmi problémákban. Egyébként 
ez a rendkívül egyszerű, elvileg első olvasásra megérthető 
vers - szerkezetileg, stilisztikailag rendkívül bonyolult 
alkotás - , „míves" munka, а Г art pour 1 ' art legszélsősége-
sebb hívének is becsületére válnék. 

A 19. századi kapitalizmus ipari forradalmának a vasút a 
jelképe. A vasút, amelytől Goethe a német egység megte-
remtését reméli. És Marx 1854-ben a pánamerikai vasút 
megépítését a világtörténelemben beállott fordulatnak ne-
vezi. 

A 19. század első felében a vasúthoz való állásfoglalás 
alapkérdés. Weustenraad (1805-1849), a belga költészet 
egyik megteremtője, aki a Chant du Proletaire (A proletár 
éneke) című versében így ír: „Gloire à toi, Saint-Simon, seul 
vrai dieu de ta race" [„Dicsőség Néked, Saint-Simon, fajtád 
egyedül igaz istene"] - ünnepli a vasutat. Grillparzer viszont 
a szellem három ellenségének a vasutat, a kölcsönt és a 
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jezsuitákat tartja. Lénau habozik, hogy vajon a vasút köze-
lebb visz-e a szabadsághoz. Heine kolumbuszi fordulatnak 
tekinti. Karl Beck, akit Petőfi személyesen is ismert, a 
különböző közösségek „eljegyzési gyűrűjének" nevezte a 
vasutat. Petőfi így ír: 

Száz vasútat, ezeret! 
Csináljatok, csináljatok! 
Hadd fussák be a világot, 
Mint a testet az erek. 

Ezek a föld erei, 
Bennök árad a műveltség 
Ezek által ömlenek szét 
Az életnek nedvei. 

Miért nem csináltatok 
Eddig is már?... vas hiányzott? 
Törjetek szét minden láncot, 
Majd lesz elég vasatok. 

Tehát a nemzeti függetlenséget igénylő Petőfi az ipari 
forradalmat is igényli, és ez a két igény költészetében, noha 
eltolódó hangsúlyokkal, elválaszthatatlan egységet alkot. És 
noha a „világszabadság" szó nem szerepel a versben, a 
földet vérerekként behálózó vasút annak a jelképe. 

Korniss Gyula figyelmeztet arra, hogy Az apostolban 
Petőfi a fejlődésgondolat egyik legpregnánsabb kifejezését 
adja: 
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A szőlőszem kicsiny gyümölcs, 
Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék. 
A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs, 
S ha a kis szőlőszemnek egy nyár 
Kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek, 
Amíg megérik? ez belékerül 
Évezredek vagy tán évmiljomokba, 
De bizonyára meg fog érni egykor, 
És azután az emberek belőle 
Világvégéig lakomázni fognak. 

1848 őszén írta ezt a lírai-drámai költeményt. Nem sokkal 
azután, hogy súlyos személyi-politikai kudarc érte, megbu-
kott - szülőhelyén - a nemzetgyűlési választáson. Ugyanez 
idő tájt gyötrő kételyei voltak a forradalom menetét illetően 
is. 

De - és ez alapvető kérdés - a fejlődésgondolatról akkor 
sem mond le. A fejlődésgondolatot fel lehet használni a 
forradalom ellen, de fejlődésgondolat nélkül nincs forra-
dalmi ideológia. Itt jegyzem meg, hogy a századforduló 
idején az egyik legkitűnőbb magyar történész (Márki Sán-
dor) úgy látta, hogy Az apostol a kezdődő szocializmus 
jegyében született meg. 

Összefoglalva az elmondottakat: 
A köznyelvhez forduló Petőfi a költészet új technikáját 

teremti meg. Ez a fordulat a sajátos magyar helyzet miatt 
egyszerre nemzeti-politikai és társadalmi-forradalmi állás-
foglalás. Petőfi osztozik a megelőző fél évszázad hitében, 
mely szerint a költőt a próféta rangja illeti meg, és egyidejű-
leg lesz a nemzeti függetlenség, az antifeudális forradalom 
és az ipari forradalom szószólója. 
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A nemzeti kérdést Petőfi költészetéről leválasztani nem 
lehet. iMélységesen áthatja ugyanis valamennyi egyéb mon-
danivalóját is. És ha most mégis leválasztom, ezt csupán a 
könnyebb megértés kedvéért teszem. 

Whitman öt, Baudelaire két évvel idősebb, mint Petőfi. 
A Fűszálak hat, a Romlás virágai pedig nyolc évvel azután 
jelentek meg, hogy Petőfi eltűnt a segesvári csatatéren. 

Az induló Baudelaire egyetért az érett, noha nála fiatalabb 
Petőfivel. Az érett Baudelaire, ahogy az a Fleurs du Mal és 
egyéb művei alapján megítélhető, alapvetően különbözik 
tőle. Két vagy még inkább három kardinális kérdés miatt. 

Először: a Fleurs du Mal tagadja a fejlődéselvet. 
Másodszor: Ha a Balzacból és Stendhalból levont eszté-

tika közelíti is Petőfihez, a Stendhal- és Balzac-mű konkrét 
jelenléte távolítja tőle. Mert Petőfi a verset teszi vándorló 
tükörré és naplóvá, és az ő költészete éppen úgy feltérké-
pezi Magyarországot, mint Balzac regénye Franciaországot. 
Baudelaire Balzacot a modern élet Homéroszának nevezi, 
de a balzaci mű új módszerekre kényszeríti. Baudelaire azt 
írja összegzően, hogy „Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux 
orage". Petőfi, akit nem köt sem balzaci, sem stendhali 
regény, ugyanezt versek sorozatában részletezi, érzékelteti. 
(A balzaci és stendhali regény az ábrázolás, elbeszélés, 
bemutatás elhagyására készteti Baudelaire-t.) Petőfi leíró 
versei költészetének legjava terméséhez tartoznak. Mind-
ketten, Baudelaire és Petőfi is mélységesen önéletrajzi 
lírikusok, és ez egyik alapvető újdonságuk a líra világtörté-
netében. Csak míg az egyik csupán az önéletrajz tanúságait 
mondja el, addig a másik Íírai versek százaiban írja meg a 
maga Dichtung und Wahrheit\éx.. 

Harmadszor: Petőfi mögött nincs az a klasszicista, boi-
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leau-i-racine-i esztétika, amely Baudelaire-t egyszerre ta-
szítja és inspirálja. Baudelaire technikai újat-keresése a 
romantikával szemben visszatérés a nagy 17. századi ősök-
höz. Petőfi tanul a korábbi magyar költészettől, közvetlen 
elődjeivel szemben olykor Gvadányira, Csokonaira vagy a 
népköltészetre hivatkozik, de nála minden új: eredendően 
új. Semmiből teremtés. Hogy az újítás olykor visszatérés is, 
azt a magyar költészetben Petőfi művének gazdagsága és 
sokszólamúsága igazolja majd - az utókornak. 

A motívum-egyezéseket vagy hasonlóságokat Baudelaire-
nél és Petőfinél bőségesen lehetne idézni. Mindketten 
verset írnak a költő pipájáról (egyiküknek sem sikeres 
alkotása). írnak képzőművészeti alkotás hatására - a cigá-
nyokról. A „siècle vaurien" [hitvány, semmirekellő század] 
kifejezés (a 19. századra értve) Petőfinél szinte soronként 
előfordul. Vagy az ősz, a „haldokló" természet petőfii 
dicsérete Baudelaire-től sem idegen. Vagy megemlítendő az 
is, hogy Petőfi, aki sohasem volt alkoholista, a bú-feledtető 
bornak nem kevésbé áldoz verseiben, mint a Vin (Bor) 
ciklus Baudelaire-je. 

Csaknem száz éve, hogy Imre Sándor szép tanulmányban 
szembesítette Whitmant és Petőfit. Whitman és Petőfi között 
alapvető egyezés, hogy mindketten egy közösség, egy nép, 
egy nemzet (kontinens vagy ország: mindegy!) nevében 
beszélnek. De az első különbség már itt adódik közöttük. 
Whitman egy intézményeire büszke ország büszke fiaként, a 
jeffersoni hagyomány és gyakorlat nevében beszél. A közös-
ség, amelynek nevében megszólal, létező, a múltban már 
kialakult közösség; Petőfi viszont úgy szólal meg, hogy az 
uralkodó intézmény-rendszert radikálisan kívánja átalakíta-
ni, és a közösség, amelynek a nevében beszél, az ő 
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költészetében formálódik meg először. Mindketten demok-
raták és ezért jellemző motívum-egyezés, hogy mindketten 
a közkatonák dicséretét zengik, Petőfi a szabadságharc 
idején, Whitman Lincoln emlékének szánt nagy költemé-
nyében. És mint következetes demokraták, szabadság-esz-
ményeiben olykor túlzásokra is ragadtatják magukat. 

Whitman az amerikai költői öntudat megteremtője, Petőfi 
a magyaré. Érdekes megfigyelni, hogy Petőfi, a feudalizmus 
ádáz gyűlölője mennyire rajong a magyar középkorért, azaz 
a magyar feudalizmus virágkoráért. Kritikája tehát nem 
múltbeli, hanem jelenkori és jövőbe irányuló kritika. 

Whitman is, Petőfi is bíznak a haladásban, a testvériség-
ben és a technikai fejlődésben. Ugyanakkor mindhármukra, 
azaz Baudelaire-re, Whitmanre és Petőfire egyaránt jel-
lemző a halálközelség. Talán nem tévedek nagyon, ha azt 
állítom, hogy a halál-tudat és halál-élmény a 19. század 
derekán senkinél sem olyan intenzív, mint e három nagy 
lírikusnál. A Baudelaire-szakirodalom erről jócskán beszél, 
és a Fleurs de Mal „le Mort" ciklusa miatt kényszerül is erre. 
Sokkal kevésbé beszélnek erről a másik két költő esetében. 
Mintha a demokrácia költőinek, a fejlődésgondolat híveinek 
nem illene mélységesen átélniök a halált; vagy mintha az 
ócska romantikus kellékként elintézhető lenne. 

Petőfi életműve akkor fejeződik be - és ezt nem lehet 
eléggé hangsúlyozni - amikor Baudelaire-é és Whitmané 
lényegében elkezdődik. És amíg Baudelaire és Whitman 
főműveiket írják, Petőfi jelen van az európai költészetben, 
egy-másfél évtizedig. 

Nem Heine lelkes szavaira gondolok, amiket Kertbeny, 
Petőfi hűséges híve és fordítója szinte kicsikart tőle. Nem is 
Carlvle hasonló módon kierőszakolt nyilatkozatára, még ha 
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utalni lehetne is arra, hogy az angol filozófus Wnitman első 
hívei közé tartozott. Udvariassági gesztusok ezek, melyek -
ha netán őszinték is - jelentőség nélküliek. És még az sem 
lényeges, hogy Hugo egyik versének (Carte d'Europe) 
példatárában Petőfi is szerepel. Fontosabb ennél az, hogy 
Franciaországban több könyv és tanulmány jelenik meg 
róla, és hogy németre meg olaszra versengve fordítják. 

Figyelmet érdemel Charles Louis Chassin, Petőfi első 
biográfusa, aki egyébként az olasz állapotokról és Edgar 
Quinet-ről is írt könyvet. Ez a jól tájékozott és rokonszen-
vező életrajz megemlíti, hogy a cigányok helyzete Magyaror-
szágon kedvező volt, sokkal kedvezőbb, mint Európában 
általában. Hivatkozik Liszt zenéjére, Barabás festményére és 
Petőfi versére is. Abban semmi meglepő nincs, hogy Puskin 
azonos tárgyú elbeszélő költeményéről nem tud, de nem 
említi Baudelaire Bohémiens on voyage című szonettjét 
sem, mely már a Fleurs du Mal első, 1857-es kiadásában is 
szerepelt, és melyet feltehetően Callot metszete inspirált. Ez 
annál érdekesebb, mert Chassin, ha módja van rá, utal az 
analógiákra, így a Contemplations (Hugo) egyik darabja és 
az Egy csárda romjai című Petőfi-vers között. De 1862-ben 
Baudelaire még ismeretlen. Kár lenne Chassint és a francia, 
olasz vagy német méltatőkat vagy fordítókat elfeledni. A 
perdöntő bizonyíték Petőfi jelenlétére mégis, azt hiszem, 
Amiel és Nietzsche. 

Amiel jelentősége egyre nő az időben. Naplóinak folya-
matban levő teljes kiadása részben ezt bizonyítja, részben 
ezt segíti elő. Ezek harmadik kötetében emlegeti Petőfit. Az 
1856-60-as éveket átfogó gyűjtemény különlegesen érde-
kes. Ötnegyed század tapasztalata alapján elmondható, hogy 
Amiel svájci „őrhelyéről" meglepően tájékozott volt a kor-
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társi világirodalomban. Mint minden tanú, ő is rengeteg 
mára elfeledett, főleg hazai szerzőt olvasott. De ugyanakkor 
igen jó ösztönnel és ízléssel bukkant rá az igazi nagyságokra. 
Browningot, Baudelaire-t, Emersont, Turgenyevet emle-
gette többek között. A napló tanúsága szerint ebben a három 
és fél évben két igazán mély művészi élménye volt: Poe és 
Petőfi. 

1857. március 3-án jegyzi fel naplójába: „Kőltői bemutatá-
sok. Madame Blanchecotte, az angol költő Browning, a 
magyar Petőfi voltak a fénypontok." 

I860, május 12-én a délelőtti bejegyzés szerint Petőfit 
kezdte olvasni. Majd napi teendőiről számol be. Ezt követi 
egy újabb bejegyzés: „(Soir) Continué Petőfi (recueil fait 
par Kertbény): rapproché de Korner, de Durand, Malfiatre, 
Chatterton, ce grand poète hongrois, fils du boucher 
comme Shakespeare, vagabond, soldat, compense, mendi-
ant jusqu'à dix-neuf ans, célébré à vingt, devent lequel à 22 
ans se lève tout le théâtre de Pesth comme a 1 ' entrée d'un 
souverain, disparu à 25 ans (le 31 Juillet 1849), dans la 
grande bataille de Schässburg, et qui a laissé 3000 poésies 
(chansonnettes, légendes, poemes, stc.) Quel météore! 
Petőfi est éminemment génial, spontané, libre comme la 
cavale indomptée, sincere et bouillant. Fougue, malice, 
passion, gaieté, enthousiasme, reverie, tous les tons réson-
neat francs, toutes les émotions jaillissent de source. Cette 
inspiration a quelque chose de sauvage, de brusque, de 
varié, d'éclatant qui est, parait-il, le natural hongrois. L' 
amour, la guerre, la patrie, le vin, la liberté expriment tour 
à tour leurs transports par cette voix souple et sonore." 
[„(Este) Folytattam Petőfit (Kertbeny válogatásában): Kör-
nerhez, Durandhoz, Malfiâtre-hez, Chattertonhoz hasonlít-
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ják ezt a nagy magyar költőt, aki mészáros fia volt, mint 
Shakespeare, tizenkilenc éves koráig kóborló vándor, kato-
na, színész, koldus, húszéves korában híres ember, huszon-
két éves korában, ha megjelent Pesten a színházban, mintha 
egy uralkodót köszöntenének. Huszonöt éves korában 
(1849. július 31-én) eltűnt a segesvári nagy csatában. 3000 
verset (dalocskákat, regéket, poémákat stb.) hagyott hátra. 
Micsoda üstökös! Petőfi a legmesszebbmenőkig zseniális, 
spontán, szabad, mint a betöretlen paripa, őszinte és 
forrófejű. Indulata, kajánsága, szenvedélye, vidámsága, lel-
kesedése, álmodozása - minden oldaláról őszintének hang-
zik, úgy fakadnak ki belőle az érzelmek, mint víz a forrásból. 
Ihletettségében van valami vad, nyers, változatos és lángoló 
- úgy tűnik ilyen a magyar természet."] 

Olyan szöveg ez, amely megérdemli az elemzést. Chatter-
ton, a 18. századi angol költő, a tragikus költősors első 
modern reprezentánsa. A kontinensen Vigny teszi népsze-
rűvé nevét. Durand mára teljesen elfelejtett svájci lírikus, és 
Korner, illetve Malfiâtre nevét sem jelzi ténylegesen az 
irodalomtörténet. A családfa, amit Amiel Petőfi köré rajzol, 
mai szemmel nagyon kétes értékű. Igaz, ha csak hasonlat 
erejéig is, rögtön utána Shakespeare következik. Mégis a 
portré, amit Amiel Petőfiről fest, két szempontból is figye-
lemre méltó. 

Először: Ez egy nosztalgia-portré. Ilyen szeretne lenni a 
passzivitás miatt állandóan gyötrődő Amiel, és ilyenek 
szeretnének lenni a kortárs nyugati lírikusok is. A Fleurs du 
Mal különböző részletei ezt éppen úgy tanúsítják, mint az a 
tény, hogy Rimbaud hátat fordít a költészetnek. A „réve" 
[álom] és az „action" [tett], melynek szétválásáról Baudelaire 
panaszkodik, Petőfinél még egységben van - , legalábbis a 
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költészetében, legalábbis a külföldi olvasó számára. Mert ez 
az egység Petőfi számára a valóságban sokkal kétségesebb. 
Az apostol hősének tragikus bukása a tényleges, hatásos 
cselekedet reménytelenségét példázza. 

Francois Coppée Petőfi-képe is azt a nosztalgiát tükrözi, 
amelyet Amiel fogalmazott meg. 

Ragyogtál büszke lángész, s elvesztél csatatéren! 
Ércszobrod áll, s nem tudják, hol is vagy eltemetve? 
De nem sajnállak!... Inkább irigyellek, testvérem! 
Ily sorsot más nem adhat, csak istennek jó kedve! 

Coppée-ra, a francia halhatatlanok egyikére, a Parnasse 
egyik hajdani büszkeségére ma rossz napok járnak. Amit 
Petőfiről mond, az puszta udvariasságnak, merő blöffnek is 
értékelhető. De talán mégsem. Mert néhány évvel később 
ugyanez a Coppée vezet be egy máig népszerű Verlaine-vá-
logatást. És az előszóban ugyanez a nosztalgia. Mintha 
Coppée sejtette volna, hogy nem ő és társai, hanem Petőfi és 
Verlaine voltak az igazi értékteremtők. 

Amiel portréja tehát részben nosztalgia-portré. Részben 
Petőfinek és a magyarságnak teljes azonosítása. Petőfi is így 
szerette volna magát látni. És Az apostol azt is bizonyítja, 
hogy tudta, ez inkább szándék, mint realitás. Amiel portréját 
meghatározza az a tény, hogy 1860-ban az európai köztudat-
ban még élénken élt az 1848-49-es szabadságharc lelkesítő 
élménye. 

A Petőfi-verseket is fordító Amiel mellett Nietzsche a 
másik bizonyíték Petőfi jelenlétére. Egyetemi hallgatóként 
Petőfi hat versét zenésítette meg. Nem szabad ezt túlérté-
kelni. De elfelejteni sem szabad. Az útját kereső Nietzsche 
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éppen úgy rátalál Petőfire, mint ahogy Puskinra. És felkészü-
lésének időszakában ihletet kap tőle. Petőfi jelenlétét bizo-
nyítja, hogy ösztönző lehetett. 

III. 

Az időtlenné vált Jókai-rajzolta portré és a csoportkép 
után lássuk közelebbről a művet. Az életrajz (ha nem is 
részletes életrajz) tükrében, mert Petőfi műve a költészetté 
változott önéletrajz és napló. 

Petőfi 1823. január 1-én született. Szülei elmagyarosodott 
szlovákok. Nyolcvan évvel később a Petőfi tudatosan elfelej-
tett forradalmiságát újra hangsúlyozó Ady Endre a szláv 
vérrel magyarázta internacionalizmusát. Újabb negyedszá-
zaddal később Németh László, noha nem zárja ki a magyar 
költészet történetéből, és ha kvalitásait nem tagadja is, mégis 
távolságot tart, amikor Petőfi igazi rokonait a nagy szláv 
lírikusokban látja. Sajnos nem nevezi meg, hogy kikre 
gondol. (Talán Botevre, a bolgár lírikusra, és az új bolgár 
nemzeti öntudat költői megteremtőjére, akinél a tett és szó 
éppen úgy byroni módon érvényesült, mint Petőfinél. Vagy 
netán Miczkiewiczre, aki talán mindenkinél ékesebben 
magyarázta a byroni fordulat jelentőségét a költő mint 
ember személyes etikáját illetően. És aki úgy azonosítja a 
lengyelek és a szabadság ügyét, mint valamivel később 
Petőfi a magyarokét és a szabadságét. Vagy esetleg Puskinra, 
aki Byrontól nem függetlenül az epika új formáját teremti 
meg. Mindhárom nagy szláv költőre jellemző, ami Petőfire: 
a költészet és a szabadság összekapcsolása.) 

Petőfi apja feltörekvő paraszti vállalkozó, aki elindul a 
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kispolgáriasodás útján, magyarázza egyik kortárs történész 
méltatója. Fia gyermekévei falusi keretekben, de nem egy 
jobbágycsalád korlátai között telnek el. „Középiskolákat 
végez, távol a szülői háztól, tehát máris bizonyos önállóság-
gal - s az első években még anyagilag is nagyon függetlenül. 
S ez utáni éveiben is, tulajdonképpen egészen végleges 
pesti megtelepedéséig, 1844 tavaszáig, leginkább az a 
fékezhetetlen vállalkozó kedv vezeti, mely e réteg kézmű-
ipari vagy kereskedési vagy bármilyen alkalmazotti pályára 
lépő tagjait - legjobban apjában megfigyelhetően - mozgat-
ja. E magatartás azonban nála már határozott intellektuális 
elemekkel bővül, mindenekelőtt roppant érdeklődésével 
és a szabad mozgás leküzdhetetlen vágyával, mely még az 
ezzel járó rossz viszonyokat is legyőzi." 

Apja csődbe megy, Petőfinek abba kell hagynia az iskolá-
kat, miután minden évben más városban tanult. Katona lesz, 
majd vándorszínész. Vándorlásai során megismeri mind az 
országot, mind a nyomort - színészként pedig az akkori 
színházi repertoár számos művével találkozik. Megbízható-
nak tűnő számítások szerint mintegy 150 magyar és főként 
külföldi színdarabban lehetett valami szerepe. Ekkor ismer-
kedik meg Shakespeare-rel, aki egész életére roppant hatást 
gyakorol. Évekkel később a Coriolanusi is lefordítja. Ekkor 
látja a mára teljesen elfelejtett német Holtéi Lorbeerbaum 
und Beltelstab című darabját, s talán játszik is benne. Jól 
emlékszik majd e műre: az érett Petőfi is minduntalan a 
szabadságát választja, még ha ennek, szerinte, szükségsze-
rűen a koldusbot, a nyomor, az ínség is a feltétele. Mind-
azonáltal vannak olyan jelek, amelyek azt sugallják, hogy 
Petőfi a szabadság és bőség egységét is elképzelhetőnek 
tartotta (pl. A tizenkilencedik század költői). 
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A szabadság és nyomor, illetve bőség és korrupció 
relációk, amelyek Petőfi költészetét oly annyira jellemzik, 
nem szoríthatók Holtéi hatására. Az 1822-ben született Ernst 
Dronke esetleges ösztönzésére sem, akinek nevét, tudomá-
som szerint a magyar szakirodalom sohasem írta le. 1846-
ban Dronke az erényes bűnöző és a rendőrség konfliktusait 
írja le elbeszéléseiben, és írásaiban a porosz király szemé-
lyét sem kíméli. Felségsértésért tartóztatják le 1846-ban. Van 
némi hasonlóság Dronke és Petőfi között. Az utóbbinál is 
megjelennek az erényes bűnözők, a magyar puszta betyár-
jai, akik kifosztják a gazdagokat, és a szegényeket támogatják. 
Nagy lírai-epikai-drámai összegezésének, Az apostolnak a 
főhőse elhagyott gyerek, lelenc. És végül, Petőfi is írt 
felségsértő királyverseket, főként 1848 után. Ezek a magyar 
politikai gondolkodás történetének külön fejezetébe tartoz-
nak. 

Holtéi vagy a vele egyidős Dronke hathattak Petőfire - a 
befogadó tapasztalatai miatt. Magyarországon 1848 előtt a 
politikai nemzethez nem tartozott sem az a réteg, amelyből 
Petőfi származott, sem a parasztság. A politikai nemzet a 
nemességgel volt azonos. Ahol pedig politikai gyakorlatra 
nincs lehetőség, ott a gazdagság és a bőség a romlottság, a 
korrupció és a bűn szinonimájává lesz. Petőfi később ezt így 
fogalmazza meg: „haza csak ott van, ahol jog is van, / és a 
népnek nincs joga". 

A jogtalanok nagy tömege, akiknek nevében Petőfi meg-
szólal, a joggal bírók gazdagságát árulással, hitványsággal és 
szolgasággal azonosítja. 

19 éves, amikor megjelenik első verse, de csupán 1844-
ben, 21 éves korában mond le végérvényesen a színészetről, 
és dönti el, hogy csak költő lesz. Elhatározásával két, 

1 3 0 



PETÓI ;I S Á N D O R 

1844-ben írt verse is foglalkozik. Nem minden nosztalgia 
nélkül mond le a vándorlásról, és néhány hónappal később 
leköszön a viszonylagos biztonságot adó segédszerkesztő 
tisztjéről is, hogy újra útra kelhessen. Ezekben a versekben, 
a szüleiről szólókban, és a hivatását méltatókban jelentkezik 
az új Petőfi: aki a maga életének eseményeit közvetlen 
konkrétságában és áttételek nélkül közli. Már első verseiben 
köznyelven, vagy pontosabban népi nyelven beszél. Mert itt, 
a sajátos magyar viszonyok között, ahol a közigazgatás 
nyelve latin, és a városi kultúra nyelve legalábbis részben 
német, a köznyelv a vidéknek a nyelve. Ösztönzést, támoga-
tást kap a népdaltól. Nem ő az első, aki a népdal felé fordul. 
De az ő számára a népdal nem egzotikus kirándulás, mint 
Kölcsey számára, hanem természetes elem. Mindazonáltal 
egy lényeges vonásban eltér a népdaltól, legalábbis, ahogy 
az a korabeli híres Kriza-féle gyűjtéssel való szembesítésből 
kiderül. Petőfi verseiből hiányzik a népdalok egy részére 
oly jellemző hiányos, töredékes szerkesztési elv, noha nem 
hiányzik a sejtetésen alapuló pszichológiai hatás. És hiány-
zik az az elem, amit ma a népdal szürrealizmusának 
neveznek. 

1843-ban írja első igazán személyes versét, a jövendölést: 

Anyám, az álmok nem hazudnak; 
Takarjon bár szemfödél: 
Dicső neve költő fiadnak, 
Anyám, soká, örökkön él. 

Amint az idézetből látható, hallatlan önbizalom jellemzi. 
Ekkor beszél először nyíltan önmagáról. És ez nem véletlen. 
A konvenciókon éppen a költői hivatás meghirdetésével a 
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legkönnyebb áttörni. André Chénier is akkor a legszemélye-
sebb, amikor ambícióiról beszél; noha a költői hivatás 
közlésének is lehetnek konvenciói. A saját technikáját 
rendkívül gyorsan megtanuló Petőfinek is hónapok kelle-
nek, amíg tudja és meri napi gondjait, örömeit és problé-
máit versbe vinni. Az egyéniség felszabadulásának és vállal-
kozásának nagy pillanata, amikor a költő saját mindennapját 
elég fontosnak érzi ahhoz, hogy olvasóival megossza. 
Irodalomszociológiailag lényeges pillanat. Eltűnik a kirá-
lyokról, papokról, misztikus hősökről szóló irodalom. Akik-
ről az új irodalom szól, éppen olyan emberek, mint az 
olvasók, kölcsönösen hasonlítanak vagy hasonlíthatnak egy-
másra. A mitikus hős múlt-centrikus, a köznapi alak jövő-
centrikus. És közben megszületik a köznapi alakból az 
újtípusú hős, aki borong a szerelmen és harcra készül, és ha 
kell, kész meghalni is eszméiért. Ez az új hős sopánkodik a 
szerelem csalfaságán, beleszeret egy barna lány fehér 
lelkébe, boldog házasságban él, és a jók véres diadaláról 
álmodozik. Ennek az új hősnek az Ancien Régime-ben nincs 
lehetősége politikai érvényesülésre, ezért a költészetből 
csinál politikát, és a gazdagságot a hamissággal azonosítja. 
Költőnek lenni a feudalizmus hierarchizált világában: Vol-
taire és Petőfi számára a társadalmi karrier lehetősége. 
Baudelaire számára a polgári társadalomban a társadalmi 
karrier megvetése. 

Petőfire jellemző, hog az a költő, aki maximálisan „el-
árasztja" olvasóit saját személyes történeteivel, fejlődésének 
egy későbbi pontján kijelenti: 
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ha nem tudsz mást, mint eldalolni 
saját fájdalmad és örömed, 
nincs rád szüksége a világnak, 
és ezért a szent fát félre tedd. 

Azaz, a milliók nevében megszólaló Petőfi, akárcsak 
Whitman, majd az egy évszázad múlva a Tout dire-t megfo-
galmazó Eluard az egyéni én-t általánossá tágítja. (Az 
unanimisták közvetítésével Whitmantól is tanuló Eluard 
majd szép verset szentel Petőfinek.) 

1844 a beérkezés éve. Az esztendő elején a Pestre érkező, 
lényegében ismeretlen költő, bemutatja verseit a kor ünne-
pelt nagy költőjének, Vörösmarty Mihálynak, akinek támo-
gatásával egy kötetbe gyűjtve megjelennek. Ugyancsak az ő 
segítségével lesz egy induló lap segédszerkesztője. Rövid 
időn belül országos hírű költő, aki a professzionista büszke-
ségével ontja verseit. Nem az a feltűnő, hogy néhány kritikus 
ellenségesen ítélkezik, ez csak megacélozhatja erejét és 
újabb versekre ihletheti. Hanem az, hogy az irodalmi életen 
belül, és azon kívül, a közönség körében, az első pillanattól 
kezdve lelkes, odaadó, hódoló hívei vannak. Victor Hugo 
óta rangos költőnek a kezdet pillanatában nem volt olyan 
sikere, mint a pályakezdő Petőfinek volt. Különösen feltűnő 
ez a siker ha Baudelaire vagy Whitman kínos pályakezdésé-
vel hasonlítjuk össze. És egy pillanatig eltűnődhetünk azon, 
hogyan alakul Baudelaire pályája, ha a negyvenes évek 
elején úgy követeltek volna tőle verseket, mint Petőfitől. 
Mert visszhangzó siker az övé: már 1846-ban megjelenik 
Bécsben egy német nyelvű válogatás verseiből, és még 
ugyanabban az évben az osztrák belügyminiszter jelentést 
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kér Petőfi politikai tevékenységéről, és működésének 
alapos megfigyelését rendeli el. 

Petőfi sikerének titkát, legalábbis részben, Jókai magya-
rázza el. Az előző nemzedék legjobb írói lényegében 
kivonulnak az irodalomból (a politika, a színház, az admi-
nisztráció irányába), egyidejűleg azonban hathatósan és 
önzetlenül támogatják a helyükre lépő fiatalokat. Ezt kiegé-
szíthetem azzal, hogy az a réteg, amelyhez Petőfi tartozott, 
egyre több irodalmárt és olvasót bocsájtott ki magából. 

1844 a beérkezés és megérés éve. Beérkezik mint költő, 
megérik mint alkotó. Vállalja személyiségét, miután már 
tucatjával írta különböző helyzetdalait. Versbe foglalja azo-
kat, akikkel vándorlásai során találkozott, és akiket az úton 
látott, szüleit éppen úgy, mint hajdani kamaszkori szerel-
mét, a nagy betyárt, a juhászt, a kocsmárost, a színészt stb. 
Ha nem csupán az 1844-es évet tekintjük, hanem az egész 
pályát, akkor elmondható, hogy Petőfi életképeivel és 
leírásaival éppen úgy feltérképezi a magyar tájakat és 
embertípusokat, mint ahogyan azt idősebb kortársa, az 
Emberi színjáték szerzője a franciával teszi. Persze a különb-
ség óriási: a különbség a két világ és a két műfaj között van. 
Balzac alakjai városiak, polgárosultak, és politikai gyakorlat-
tal rendelkeznek. Petőfiéi vidékiek, és kizártak a politikai 
gyakorlatból. Petőfi lírája éppen a politikai jogokkal és 
gyakorlattal nem rendelkező emberek költői honfoglalása. 
A műfaj-különbség sem elhanyagolható. Balzac regényei-
ben az egyes figurák állandó kölcsönhatásban vannak 
egymással. Petőfi verseinek alakjai pedig elszigeteltek, de 
elszigeteltségükben is önállóak, mint egy azonos tematikájú 
kiállítás képei. 

A magyar irodalomtörténet-írás több mint fél évszázada 
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gyötrődik a „szerep-játszás" problémáján. Mennyire volt 
őszinte Petőfi? A kérdésnek az adott súlyt, hogy ezzel 
forradalmi hitvallásának az őszinteségét is kétségbe lehetett 
vonni. 

Furcsa, és őszintén szólva, művészet-ellenes kérdésfelve-
tés. Hiszen aligha van a világirodalomban olyan dráma- vagy 
regényhős, aki ne a „beleélés"-nek, a „szerep-játszás"-nak 
köszönhetné létét. A lírában, lényegében ugyanez a helyzet. 
A Fleurs du Mal portréi a rossz szerzetesről, a megvásárol-
ható múzsáról, az alvilágban kardjára támaszkodó Don 
Jüanról vagy az öreg anyókákról éppen úgy a beleélés 
leleményei, mint a pásztor, a csikós, a kocsmáros stb. 
Tárgyuk és a bemutatás módja különböző, de a módszer, 
végső soron, azonos. MervynJones figyelte meg, hogy Petőfi 
mélységes szimpátiával ábrázolja életképeinek, helyzetdala-
inak népi hőseit. Ugyanekkor néhány versében merő iróniá-
val szól a nemesekről. 

Hogy mit akar, azt Petőfi nagyon hamar és gyakran 
tisztázta, tudatosította. Ami Baudelaire számára az Art ro-
mantique esszéi, az Petőfi számára az ars poetica-versek 
sokasága. 

A költő teremtő zseni, aki ismeretlen területeket tár fel, 
írja a Saint-Martin-i szemléletnek megfelelően. 

Sas a költés; hol nem járt senki sem 
Ő arra indul lebben, szabadon 

Versben Baudelaire is hasonlóképpen fogalmaz: 

celui dont les pensers, comme des alouttes 
Vers les cieux, le matin, prendent un libre essor . . . 
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Egy másik versében Petőfi szembeállítja az iskolás költé-
szetet saját élmény-költészetével, ennek köszönheti majd a 
több nyelven tájékozódó költő, hogy hívei és ellenfelei 
közül is többen műveletlennek nevezik. 

A tisztázás nagy műve egy paródia, A helység kalapácsa, az 
uralkodó műfaj és az uralkodó korstílus radikális tagadása. 

Amikor 1844-ben Petőfi A helység kalapácsát megírta, az 
eposz állt még a magyar irodalomban a műfaji hierarchia 
élén. A kor nagy költője, Vörösmarty, Petőfi pártfogója, maga 
is eposzainak köszönhette hírnevét. Nagy hazafias költemé-
nye, a magyar honfoglalást megéneklő Zalán futása 1825-
ben jelent meg, Petőfi akkor kétéves volt. Az eposz nyelve, a 
műfaj sajátosságainak megfelelően, patétikus, fennkölt, ün-
nepélyes. Versmondatai bonyolultak, szókincse előkelően 
megválogatott, semmiképpen nem beszélt nyelv a nyelve. 
Petőfi pedig, mint Mervyn Jones találóan megfigyelte, 
Wordsworth-szel mondhatta volna: „there neither is, nor 
can by, any essential difference between the language of the 
prose and metrical composition" [„nincs és nem is lehet 
semmi lényeges különbség a próza és a lírai kompozíció 
nyelve között"]. (Preface to Lyrical Ballads, 1798) 

A helység kalapácsa az eposz műfaját, nyelvét és pátoszát 
veszi célba. Egy mulatságos történetet a nagy eposzok 
mintájára mond el, a banálisra öltöztetett fennkölt nevetsé-
gessé teszi a kellékeket. 

Ebből a pastiche-ból (a pastiche igazi jelentőségét Proust 
tudatosította, még akkor is, ha a komikus eposznak a messzi 
ókorba nyúló hagyományai vannak) mindenekelőtt az derül 
ki, hogy Petőfi nagyon jól tudja, nemcsak elméletileg, 
hanem technikailag is, hogy mit nem akar. És ez egy 21 éves 
fiatalember esetében rendkívüli fontosságú. Minden új ars 
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poetica a meglévők tagadásával kezdődik. Baudelaire is 
hamarabb határolja el magát Lamartine-től vagy Hugótól, 
mintsem saját rendszerét megteremtené. Technikai tudása 
alapján Petőfi is beállhatna az eposz, kiváltképpen a nemzeti 
eposz megteremtésén fáradozók sorába. Az ugyanabban az 
évben írt János vitéz Mervyn Jonest helyenként az Odüsz-
szeiárd emlékezteti, és megjegyzi, hogy mind a történet 
bonyolítása, mind az epizódok elrendezése mintaszerű. 

Petőfi úgy gondolja (és ezt már A helység kalapácsát 
követő egy-két év termése alapján is határozottan lehet 
állítani), hogy a nemzeti és társadalmi költészetnek nem az 
eposz a műfaja, és nem az eposzi nyelv a nyelve. Az eposzi 
pátosz megcsúfolásával jut el a lírai pátoszhoz, és egyszers-
mind azt is bizonyítja, hogy a köznyelv is lehet patétikus. 

Petőfivel szemben ellenséges vagy szkeptikus kritikusok 
az első versek és A helység kalapácsa alapján világosan 
látták, hogy a szókincs radikális átalakításáról, a művészi és 
nem-művészi fogalmának következetes újrafogalmazásáról 
van szó. Mint ahogy összegyűjtött verseinek lelkes kritikusa, 
Eötvös József 1847-ben egyértelműen kimondta, hogy ez a 
költészet a német esztétika normái alapján nem ítélhető 
meg. Petőfi szókincs-forradalma körülbelül azt jelenti a 
magyar költészetben, amit Hugo és Baudelaire szókincs-for-
radalma együttesen jelentett a franciában. Illetlennek, pó-
riasnak, közönségesnek, köznapinak, költőietlennek neve-
zett szavak tömege került a versbe, míg a korábbi évtizedek 
„költői" szavai és főként összetételei kikerültek onnan. 

A helység kalapácsában már teljes fényében tündöklik 
Petőfi képalkotó fantáziája. Legszívesebben a francia szür-
realizmus nyelvén „felszabadult képzelet"-nek nevezném. 
Egyik alakját, az 55 éves kocsmárosnőt így jellemzi: 
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Bájos vala ő! 
Mint a pipacsból 
Font koszorú, 
Vagy mint a bakter dárdájába ütődött 
Éjjeli holdsugár. 

Az első hasonlat nem új. Tibullus vagy Propertius kellék-
tárából is kikerülhetne. De a második, megítélésem szerint, 
semmivel sem kevésbé meghökkentő, mint a híres lautréa-
mont-i szépség-definíció vagy Eluard valamelyik képe. 
Tehát a wordsworth-i igény semmiképpen sem alkalmaz-
ható mindenestül Petőfire. Az elbeszélőre igen, a képalko-
tóra nem. 

Ahelység kalapácsát egy pozitívmű követte, a Jánosvitéz, 
népmese versben, Petőfi eddigi fejlődésének szellemi-mű-
vészi összegezése. A helység kalapácsát és a János vitézt 
nem lehet egymástól szétválasztani. Az első a múltba 
forduló eposzok paródiája, a második pikareszk, térbeli 
kaland, és ebben (de csakis ebben) hasonlít Byron és Puskin 
epikájára. Egy rendíthetetlen szerelmi hűség története, 
mely szinte észrevehetetlenül csap át reálisból irreálisba, 
konkrétból képzeletbelibe. 

A roppant öntudatos, szilaj kedvű, erejét új és új feladato-
kon kipróbáló fiatalember most megint műfajt cserél. 
Helyzetdal, leíró vers, pastiche, mese, napló után szerelmes 
ciklust ír egy halott lányhoz. És közben már a prózával is 
kísérletezik. 

Szokatlan dolog egy halott lányhoz szerelmes verseket 
írni, de nem rendkívüli. Dante egész Comediá]ának szerke-
zeti elvét a halott lány iránti szerelemre építi. Vagy egy 
Petőfihez az időben sokkal közelebb álló példát is idézhe-
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tek, Baudelaire-ét. Mert elvileg mit sem különbözik, hogy 
egy halott lányhoz vagy egy tudatosan elérhetetlen nőhöz 
írom-e a szerelmes verseket. Az „à la très belle, à la très 
chère" hősnője semmivel sem konkrétabb, mint Etelka. És a 
Nerval-szonettek szinte megfejthetetlenségig elrejtett szí-
nésznője sem valóságosabb. Mert ha ritka is a halott lányhoz 
írt szerelmes versciklus, a platonikus eszményítés már 
sokkal kevésbé az. 

A Ciprus-lombok Petőfi első kísérlete a ciklikus vers-szer-
kesztésre. Az első kísérlet egy élmény vagy egy lehetőség 
sűrített, időben zárt, naplószerű, folyamatában végigkísért 
ábrázolására. Az első kísérlet a szerelem autonómiájának 
vagy viszonylagos autonómiájának megteremtésére. Petőfi 
mindig is variánsokkal dolgozott. Legtöbbször három-négy 
azonos azonos témájú, azonos technikájú verset írt egyszer-
re. (Pl. a gyermeki szeretetről vagy a színészetről.) Később 
újra meg újra visszatér ezekre a témákra, és minden egyes 
visszatérés több variánst eredményez. A Ciprus-lombok. 
azért is újdonság, mert itt ciklussá fejlődtek a variánsok. 

Nem sokkal később a prózával is kísérletezik, majd 
röviddel utóbb a drámával. A nagy kortárs, Hugo, minden 
műfajban jelentőset alkot, akárcsak Puskin. Nerval regényt 
és verset, valamint Dumas-val együtt drámát is ír. Baude-
laire-nek is voltak regény- és drámatervei. 

Petőfi legfeljebb Hugo példájáról hallhat, de ismerheti 
magyar elődei és kortársai (Kölcsey, Vörösmarty, Eötvös) 
több műfajban történő kísérleteit. Semmi meglepő nincs 
abban, hogy az erejét próbálgató professzionista valameny-
nvi műfaj meghódítására törekszik. Petőfi prózáját (úti 
levelei kivételével) a kritika és az irodalomtörténet szinte 
egyöntetűen kudarcnak minősíti. A versek akár átlagos 
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szintjéhez kétségtelenül nem ér fel. Ez a próza valóban 
ügyetlen, a prózaírás mesterségét tanuló fiatal írónak a 
műve. Még nem volt ideje elolvasni azt a könyvtárat, ami 
Malraux szerint a prózaírót prózaíróvá teszi. 

De közben a költő újra változik, és a változás eredménye 
a Felhők-ciklus. Nagy lehetőség az önismeretre. A méltatok 
Shakespeare-t (elsősorban az Athéni Timonx) és Shelleyt 
(mindenekelőtt a Fragmentsi) emlegetik. 

Shakespeare-t már évek óta szerette. Shelley viszont üj 
ismeretség volt, Shelley összegyűjtött művei 1840-ben jelen-
tek meg először Angliában, Mary Shelley gondozásában. Az 
első teljes amerikai kiadás 1845-ből való. Az összes műveket 
németre 1844-ben Julius Seybt fordította, de már valamivel 
korábban Engels is megpróbálkozott tolmácsolásukkal. A 
német Shelley-kultuszt Herregh szonettje jelzi: „Ein Elfien-
geist in einem Menschenleibe". Marcello Manzoni olasz 
fordításai 1844-ben jelentek meg. Az angol költőt Baude-
laire szintén ez idő tájt fedezi fel a maga számára. 

Tehát amikor 1845-46 telén Petőfi Shelleyre figyel, 
szinkronban van a nagy európai hullámmal. 

Mi volt a Fe/M-ciklus kiváltója? Valami konkrét, az idő tájt 
átélt sértődés, sértettség? Vagy a gyermekkori nyomort és 
megaláztatást (amit már korábban is annyit emlegetett) 
most tudta - viszonylagos védettségben - megírni? Az 
okokat, mint annyi más esetben, most is reménytelen 
keresni. 

Mi volt Petőfi válasza a Fe/M-ciklusig a világra? 
Vannak szülők, akiket szeretni kell. (És ez legalább olyan 

fontos motívum, mint az, hogyTurgenyevés utódai az apák 
és a fiúk közti konfliktust ábrázolják, noha Petőfi ennek a 
jelzésével sem fukarkodik.) Van haza, amit szeretni kell; és 
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éppen, mert szeretni kell, bírálatával sem maradhat adós. 
Van szerelem, amit szeretni kell, és vannak emberek, akiket 
szeretni kell. De a saját sorsa rossz, a legjobb lenne 
meghalni. 

A Felhők-ciklus után is ez lesz Petőfi válasza a világra. 
Csakhogy míg előzőleg a választ a kor diktálta neki, a 
Felhők tői kezdve ő diktálja a kornak. Költőileg átgondolt, 
művészileg megfontolt, emberileg megszenvedett versek a 
Felhők darabjai. 

Semmi okom sincs feltételezni, hogy Petőfi a Felhők 
megírása idején jobban szenvedett volna, mint a család 
anyagi támogatását elvesztő, sokszor éhező kamasz, hogy 
kiszolgáltatottabb lett volna, mint katonáskodása hónapjai-
ban vagy vándorszínész korában. A befutott és népszerű 
költő csalódásai ebbe éppen úgy belejátszhattak, mint az új 
tapasztalat: a siker kétértelműsége: „most hogyan tovább?" 
De sokkal valószínűbb, hogy a látszatra oly szertelen, de 
mégiscsak apollói fegvelmű Petőfi felfedi dionüzoszi arcát 
(kellően biztonságban van ehhez, és kellően érett), hogy 
most már a dionüzoszi vonásokat legyőzve teremtse újra az 
apollói arcot. 

A Felhők-ciklus világgyűlölete és lét-értelmetlensége vi-
lágszeretetté és a megtalált hivatás szolgálatába vált át. Aki a 
világot legszívesebben felrobbantaná, és aki döbbenten 
tudatosítja, hogy Szókratész és vádlója ugyanoda jut, az 
néhány hónappal később a sorshoz fohászkodik, hogy 
tehessen az emberiségért valamit. A világmegvetés a világ-
megváltás reményébe csap át, a késő kamaszkor és ifjúkor 
oly jellegzetes pszichológiai tünete nála kitűnő versekben 
manifesztálódik. A Felhők-ciklus egyetemes gyűlölete sze-
lektív gyűlölet lesz, a rosszakat gyűlöli, és a jók számára 
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hasznos akar lenni. És ezen most már semmi nem változtat; 
a forradalom idején elszenvedett kudarca sem. AFelhők-cik-
lus igazi ellenpárja Az apostol: a szelektív gyűlölet és 
szelektív szeretet alkotása. 

1846: a feladatát megtalált hivatástudat esztendeje Petőfi 
életében. Egyetlen nagy ütközetre készül, melyben a jók és 
gonoszak, igazak és hamisak, elnyomottak és elnyomók 
összecsapnak. Valaha vízözön volt, most vérözön jön, mely-
ben a világ megtisztul, és istenhez hasonlatos emberek 
születnek majd. Egyik 1846-os költői levelében ír így 
először, majd többször is egymás után, a byroni gondolatot 
variálva. 1846-tól Petőfi egyre inkább az élet vagy halál 
perspektívájában gondolkodik. A szabadságharc idején ez a 
tendencia csak felerősödik költészetében. Nagy kortársa, 
Arany János, akinek sikerét Petőfi őszinte lelkesedéssel 
ünnepli, a túlélés kategóriáját is ismeri. Akárcsak Jókai. Vagy 
Baudelaire. Ilyen kategória Petőfi számára nem létezik, 
legfeljebb csak az árulás kategóriájaként. És talán ez az oka 
annak, hogy amikor a magyar szabadságharc éltető mítosza 
a világközvéleményből kiveszik, és amikor Rimbaud látvá-
nyosan felhagy a költészettel - Baudelaire kiszorítja Petőfit a 
világirodalomból, és Rimbaud veszi át Petőfi mítoszát. 

1846-47-ben a versek tanúsága szerint Petőfi érzi a 
közelgő fordulatot, forradalmat, és a maga módján készül rá. 

Hiszem, hogy a világ megújul - mondja, a kor nagy 
metaforáját használva. A csatornán túl az ifjú Anglia írói 
(Disraelivel az élen) gyülekeznek. A kontinensen az ifjú 
Németország írói szervezkednek. Az ifjú Magyarország sem 
tétlenkedik. Ellentétben Lajos Fülöp liberális ellenzékének 
vezetőivel, akiket a februári forradalom teljesen készületle-
nül ért, és akik nem szervezték volna a bankettet, ha tudják, 
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a rezsim összeomlik - , Petőfi készül a változásra, ha kell 
reform, ha kell forradalom útján. Elég csak utalnom arra, 
hogy 1840-től, de különösen 1846-47-től a társadalmi és 
politikai feszültségek fokozódnak. Petőfi egyre radikáli-
sabbá és egyre fenyegetőbbé váló költészete, mely a közvé-
leményt az irányítás szándékával tükrözi, ezekben a küzdel-
mekben leledzik. Itt kell megemlítenem, hogy ebben a talán 
túlságosan is Metternich nevével fémjelzett korszakban, az 
1840-es évek Magyarországán, milyen engedékeny volt a 
cenzúra. Petőfi szabadon publikálhatja Л XIX. század költői 
című versét, mely mintha az utópista szocialistákat visszhan-
gozná; az Erdélyt, mely amellett, hogy a két ország (Magyar-
ország és Erdély) unióját propagálja, tehát végső soron 
Habsburg-ellenes is, a forradalom vízióját festi: 

.. .A század viselős, 
Születni fognak nagyszerű napok, 
Élet-halálnak vészes napjai. 

Petőfi gond nélkül kiadhatja a világszabadságot megidéző 
Egy gondolat bánt engemet című versét is, és sok mást is, 
amelyekben az Óvilág pusztulásáról és az új világ megte-
remtéséről álmodik. 

A cenzúra - nemtörődömségből, cinkosságból vagy jól 
megfontolt politikai számításból - minden további nélkül 
átengedi Petőfi verseit; a cenzúra eltörlése 1848-ban sokkal 
inkább szimbolikus, mint tényleges jelentőségű. De Petőfi 
az elvi-potenciális korlátokat sem tűrte, ezért harcol a 
cenzúra eltörléséért, és ezért ünnepli annak eltörlését. 
Csalódnia kell egyébként. Mert a forradalmi kormány idején 
Petőfinek sokkal nehezebb lesz publikálnia forradalmi 
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verseit, különösen a királyellenes költeményeket, mint 
korábban. És talán ennek a csalódásnak emléke él Az 
apostolban. Hősét, Szilvesztert a cenzúra hallgattatja el. 

Miközben Petőfi egyre-másra írja politikai verseit, 1846 
őszén megismerkedik Szendreyjúliával, egy társadalmilag -
viszonylag - felette álló fiatal nővel. Az esemény óriási 
jelentőségű, mert a népszerű költő szerelme közügy: a 
közvélemény szinte rákényszeríti a vonakodó apát, hogy egy 
évvel később beleegyezzék a fiatalok házasságába. A magyar 
költészet történetében ez az aktus jelentős társadalmi 
esemény: először fordul elő, hogy egy költő - mert költő -
legyőzi a szerelme, a házassága elé gördített társadalmi 
akadályokat. Igaz, Petőfi nem akármilyen költő, hanem 
költőkirály, akinek, mert költő, arisztokrata barátai is van-
nak. Egyikük kastélyában tölti majd 1847 őszén újdonsült 
feleségével a mézesheteket. Petőfi házassága - a költői rang 
társadalmi elismerése Magyarországon. 

Még tart a házasság körüli huzavona, amikor 1847. január 
elsején Petőfi megírja későbbi tragikus sorsa miatt oly 
nevezetessé vált program-versét: 

Szabadság, szerelem! 
E kettő kell nekem. 
Szerelmemért föláldozom 
Az életet, 
Szabadságért föláldozom 
Szerelmemet. 

Eszmetörténetileg ez válasz Musset-nek, de válasz mind a 
vallási, mind a forradalmi aszkézisnek. 

1847-ben a politikai és szerelmi versek egymást váltják. 
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Harcra buzdító és korholó, olykor kétségbeesett politikai 
verseket, és többnyire ujjongó szerelmi költeményeket 
szinte naponta ír. Petőfi, aki gyakran kommentálta magát 
verses esszékben, a kétféle hangulatot rousseau-i teminoló-
giával magyarázza: az ember (a magánember) boldog, de a 
polgár - hazája és a világ állapotát látván - kétségbeesik. 

A petőfii magatartás, szerep, hivatástudat (a byroni példa 
szigorúan egyéni változata) egyik legjellemzőbb példája a 
Beszél a fákkal a biis őszi szél című vers, mely házassága 
mézesheteiben született. Nem tartozik a költő legjobb 
teljesítményei közé, de a legjellemzőbbek egyike. 

Beszél a fákkal a bús őszi szél, 
Halkan beszélget, nem hallhatni meg; 
Vajon mit mond neki? beszédire 
A fák merengve rázzák fejőket. 
Dél s est közt van az idő, nyújtózom 
A pamlagon végig kényelmesen.. . 
Keblemre hajtva fejecskéjét; alszik 
Kis feleségem mélyen, csendesen. 

A vers intonációja és háttere a békés természeti leírás. A 
természetben sohasem csalatkozol, mondja Petőfi külön-
böző variációiban. 

A többé-kevésbé konkrét természetleírást az idilli családi 
boldogság és biztonság jelenidejű leírása követi. A költő -
André Chénier és Lorca között - a pontos időpontot is 
szükségesnek tartja megadni: „dél s est között". Ezt a 
konkrét közlés követi: „Másik kezemben imakönyvem: a / 
Szabadságháborúk története". A jelen - idillikus családi 
boldogság békés természettől övezve, de a jelen - készülő-
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dés a jövőre. 1846-tól Petőfi tanulmányozza a francia 
forradalom történetét, minden valószínűség szerint Cabet 
művét is. 

A francia forradalmak története számára és barátai szá-
mára nemcsak ideológiai útmutató volt, hanem cselekvésre 
vezérlő kalauz is. A vers utolsó szakasza a tudatosan 
előkészített jövő utópisztikus képét mutatja, hogy a refrén-
nel a vers visszatérjen a családi békébe, biztonságba. 

Családi béke, biztonság - és vértengert ígérő forradalom, 
a bosszú vágyával áthatva: nem egymást kirekesztő fogal-
mak. 

Baudelaire írja a Mon coeur mis à пи-Ъмг. 
Mon ivresse en 1848. 
De quelle nature était cette ivresse? 
Goût de la vengence. Plaisir 
naturel de la démolition. 
Ivresse littéraire? souvenir des lecture. 
[Mámorom 1848-ban. 
Milyen természetű volt ez a mámor? 
Bosszú-szomj. A rombolás természetes öröme. 
Irodalmi mámor; olvasmányok emléke.] 
Baudelaire dandy és bohém volt a Dupont-cikk írásakor 

is . . . Bosszúvágya, legalábbis részben, saját családja, főként 
mostohaapja ellen irányult. 

Jóval 1848 után, 1860-ban a Mon coeur mis à nu-ben 
Baudelaire így fogalmaz: „Etre un homme utile m'a paru 
toujours quelque chose de bien hideux". [„Hasznos ember-
nek lenni: ezt mindig meglehetősen utálatosnak találtam" -
Rónay György fordítása.] 

És itt Baudelaire és a hasznosságról álmodó Petőfi közt 
teljes a szakadék. Petőfi még érzi azt a 18. századi, felvilágo-
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sodás-korabeli igényt, mely a költészetet és a hasznosságot 
egységben látja. Ehhez az elvhez, a maga módján hű marad 
a viktoriánus kor irodalma is. 

A forradalmár Petőfi eszménye a zárt és védett polgári 
család, amelyről a kontinensen talán Diderot beszélt elő-
ször, és amely feltehetően Schiller közvetítésével jutott el 
hozzá. 

Erre a szemléletre nagyon jellemző a már említett 
szakítása Jókaival. Petőfi radikálisan szakít barátjával, mert 
az tanácsa és akarata ellenére színésznőt vesz feleségül. A 
szakításra többféle magyarázatot is adtak. Volt, aki rejtett 
homoszexualitást sejtett benne. Volt, aki a nemesi, arisztok-
rata könnyelműség elleni tiltakozás gesztusaként értékelte. 
Volt, aki ügy látta, hogy Petőfi féltette barátját a nőtől mint 
embertől, de nem mint színésznőtől. Ha egyáltalán lehet a 
szakítást ésszerűen megmagyarázni, a legvalószínűbb az, 
hogy Petőfi a család zártságát féltette. Petőfi eszményképe 
(noha a magyar történelem egyik szabadságharcos hősnője 
emlékének szép versben áldoz) a családi békét és biztonsá-
got megteremtő nő, akihez haza lehet térni, aki erőt ad a 
munkához és a harchoz. Ez a szemlélet éppen úgy érvénye-
sül népdalszerű verseiben, ahol a pásztort vagy a betyárt 
várja babája, mint a Beszél a fákkal a bús őszi szél című 
költeményében. Petőfi fordítja Shelleyt; az angol arisztok-
rata számos képének, sorának ihletője, de a szabad szerelem 
shelleyi koncepciója idegen tőle. 

A családi békét megteremtő Petőfit az olasz, párizsi majd 
bécsi események nem érték készületlenül. 1848. március 
15., a pesti forradalom, életének nagy napja. A Nemzeti dal, 
amelyet eredetileg egy párizsi mintára szervezett bankettre 
szánt, a 12 pontos követeléssel együtt (melynek kidolgozá-
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sában szerepe volt) szimbolizálták e nap bonyolult és nagy 
következményű eseményeit. Mindazonáltal Petőfi hamaro-
san kiszorult nemcsak az országos, hanem a pesti esemé-
nyek irányításából is. De hogy az utolsó rendi országgyűlés 
felülről hajt végre történelmi jelentőségű reformokat, hogy 
a valóságban vér nélküli forradalom zajlik le (pl. a jobbágy-
ság felszabadítása), melynek vívmányait a szabadságharc 
bukása sem semmisíti meg, abban Petőfinek is jelentős 
szerepe volt. Pozsonyban a döntő pillanatokban elterjedt a 
híre annak, hogy Petőfi 40 ezer felfegyverzett paraszt élén 
áll. A hír a megfélemlített képzelet szüleménye volt - a 
Petőfi-versek alapján akár igaz is lehetett volna. 

1848 nyarán nemzetgyűlési választások voltak Magyaror-
szágon. Petőfi is képviselőnek jelöltette magát, és megbu-
kott. 1848 őszén a magyar függetlenség veszélybe kerül, a 
Habsburgok ellentámadása következtében. Az apostolt 
1848 júniusa és szeptembere közt írta, a magyar forradalom 
válságos, és Petőfi nem kevésbé válságos hónapjaiban. A 
választási vereség és egyéb események azt sugallják, hogy a 
forradalom, amit annyira várt, nem az ő forradalma. Ez idő 
tájt szakít látványosan felfedezőjével és szinte atyai pártfogó-
jával, Vörösmartyval, mert az a hadügy kérdésében a nem-
zetgyűlésben a többséggel szavazott. Vörösmarty támogatta 
a Habsburgokkal való kiegyezés gondolatát, a republikánus 
Petőfi viszont egyértelműen szakítani akart. 

Az apostol a költő eszméinek szinte enciklopédikus 
összefoglalása. Egyfajta szellemi önéletrajz, a tapasztalatok 
összegezése, és mint ilyen aJános vitéz, valamint a Tündér-
álom társaságába tartozik. Ez utóbbit a Felhők-ciklussal 
lényegileg egyidejűleg, 1846 telén írta. Petőfi jellegzetes 
tulajdonsága volt, hogy naplószerű rövid versei mellett 
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epikus vagy epikába hajló összegezéseket írt. Ezekben a 
Dichtung sokkal hangsúlyosabb, mint a Wahrheit, ez utóbbi 
a rövidebb versek jellemzője. A Wahrheit a mindennapi 
konkrét tapasztalatok rögzítése, a Dichtung pedig egy 
nagyobb életszakasz összegezése. Az előbbi napló, az 
utóbbi szellemi-képzeletbeli önéletrajz. Ahogy helyzetdalai 
az egyéniség megsokszorozásának a lehetőségei voltak, úgy 
ezek az összegezések - elsősorban Az apostol - az „így is 
lehetne" vagy az „így még hitelesebb" summázása. 

Mert szigorúan biográfiai értelemben Az apostol nem 
önéletrajz. Petőfi védett családi környezetben volt gyermek, 
Az apostol hőse talált gyerek. De Petőfi mindvégig teljes 
azonosulással beszéli el a gyermekkori nélkülözéseit, tanul-
mányait, hivatástudatát, tehetségét, önfeláldozását. Mélysé-
ges szimpátiáját tanúsítja, hogy születésük dátumát azonosít-
ja. Szilveszter megalkuvásra képtelen hős, „két testvér: a 
nyomor és az erény" virrasztanak vele éjszakáin. Erényeiért 
egy előkelő lány jutalmazza szerelmével, a lány apja ádáz 
ellensége, és a népet felvilágosító ifjúnak a nyomorát is ő 
okozza. A „büszke földesúr" és a pap által felbőszített nép 
kergeti el az ifjú jegyzőt, kit korábban még atyjának nevezett. 
A lány hívatlan is követi a fiút magányos padlásszobájába, de 
a rendíthetetlen erény a család mélységes nyomorát ered-
ményezi. Ha 1847 januárjában Petőfi azt mondotta, hogy a 
szabadságért feláldozza életét, úgy Az apostol hőse előbb 
családját is, majd saját életét áldozza a szabadságért. Új 
motívum, hogy Az apostol mintegy mellékesen, de antikleri-
kális éllel, a szabad szerelem felmagasztosítása is. Az apostol 
problémája bizonyos fokig a 19. század végi orosz elbeszé-
lésekben tér vissza. A népet felvilágosítani szándékozó 
narodnyikot a nép megveri, elkergeti, de a hős nem a népre 
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haragszik, hanem annál rendíthetetlenebből elnyomóira. 
Amikor Szilveszter feje legördült, „a nép rivalta: »éljen a 
király!«" 

Szilveszter története azzal végződik, hogy a hóhérlegé-
nyek eltemetik az akasztófa mellett. De Ar apostolnak ezzel 
még nincs vége. A költő rövid epilógusban elmondja, hogy 
új nemzedék jött a „szolganemzedék" után, mely szégyellte 
apáit, és amely „jobb akart lenni" és az is lett, „mert csak 
akarni kell". Az akarat nemcsak Az apostol epilógusának 
kulcsszava, hanem Petőfié, egész költészetéé. Ezért csodálja 
őt Amiel, és ezért értékeli a fiatal Nietzsche. Azapostol utáni 
egész költészetét, ami egyúttal a magyar szabadságharc 
költészete is, egyetlen megfeszített akarat hatja át: az ellenál-
lásé. Beszámoló kudarcokról és diadalokról, és a meg-nem-
adás szellemének serkentése. Harcra buzdít, és közben 
1849 márciusában, egyetlenegy versben szokatlan módon 
szólal meg: 

Pacsirtaszót hallok megint! 
Egészen elfeledtem már. 
Dalolj, tavasznak hírmondója te, 
Dalolj, te kedves kis madár. 

Dalolj, dalolj, kedves madár, 
Eszembe hozzák e dalok, 
Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona, 
Egyszersmind költő is vagyok. 

Ezután már csak egy tucatnyi verset írt. Az egyiket szülei 
halálára. Egy másikban Bem tábornokot ünnepli, a szabad-
ságharc vezetői közül talán az egyetlent, akiben őszintén 
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megbízott. Aztán szent háborúra buzdít az osztrákok segít-
ségére siető oroszok ellen, és végül, halála hónapjában az 
ép ésszel felfoghatatlan „szörnyű idő"-ről beszél. Bem 
katonájaként halt meg, a szabadságharc utolsó csatájában. 

A szabadságharc bukása után sokáig nem hitték el halálát. 
Álpetőfik járták az országot, és még évtizedek múltán is 
felbukkant a hír, hogy valahol Szibériában raboskodik. De 
ez már legendájához tartozik, legendája viszont művéhez. 
Ahogy Byron vagy Baudelaire legendája is a mű tartozéka. 
Nem oly módon, hogy az egyes verseket megemeli, hanem 
úgy, hogy az egész írásos művet hitelesíti. 

1846 őszén a már szilárdan megtalált hivatás biztonságá-
ban Petőfi is megírta a maga „Fároszok'-ját, hitet téve benne 
a világtörténelem egysége mellett: 

Halhatatlan a lélek, hiszem, 
De más világba nem megy át, 
Csak itt lenn a földön marad, 
A földön él és vándorol. 
Többek közt én, emlékezem, 
Rómában Cassius valék, 
Helvéciában Teli Vilmos, 
Párizsban Desmoulins Kamill... 
Itt is leszek tán valami. 

Mazzini beszél így: „az igazi művész az egyetemes élet 
papja és a társadalmi fejlődés prófétája". 
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Négy utolsó verssor 

Barta Jánosnak 

Aranynak két verse viseli a Sejtelem címet. Az egyiket 
1881-ben írta. Ebben is mintegy végrendelkezik: 

Ifjúkori munkát öregen ne végezz, 
Ha akarod, hogy jól menjen sora véghez, 
Mert a keverék-mű a fejedre támad, 
Inkább töredéknek maradjon utánad. 

A másikat születésnapján, 1882. március 2-án vetette papírra, 
az 1882. évi Akadémiai Almanach egyik üres lapjára. 
Lehetséges, hogy mint a kritikai kiadás állítja, ez az utolsó 
verse. Halála napjáig még hosszú hónapok teltek el, talán írt 
mást is. Voinovich Géza állítását cáfolni látszik Keresztury 
Dezső, kinek megjegyzését lényegében változatlanul idézi 
(„Keresztury szerint: »felejthetetlen búcsúvers [.. .] amely 
nem utolsó verse ugyan, de az örök megújulás hitével segíti 
át a végen«") Horváth Károly.1 

Korábbról vannak hasonlók. Az 1862-ben írott Epitafium 
ha tréfás szándékkal is, Arany, a szerkesztő, „sírfelirata". Az 
1879. március 9-i keltezéssel ránk marad bokorrímes négy 
sor a második - és végső - Sejtelem jóslatosságát előlegezi: 
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Ma hatvankét esztendeje annak, 
Mikor engem megtettek Johannak, 
Esztendeim hát bővibe' vannak, 
Nem sok időt igérek magamnak. 

Az 1881. március 2-i születésnapi vers így mérlegeli az 
esztendők számát: 

Nyolcvan év 
Ritka szép: 
Hetven év 
Jó, ha ép: 
Hatvannégy esztendő: 
Untig elegendő. 

Pollák Miksa Dávid zsoltárában jelöli meg e gondolat 
forrását: ,,»A mi esztendeink napjai hetven esztendő, vagy 
mennél feljebb: nyolczvan esztendő, és azoknak szinte a 
java is nyomorúság és fáradság.« (Zsolt. XC. 10.) - Hogy 
Arany csakugyan a Zsoltárra gondol, legjobban mutatja a 
Visszatekintés' czímű czikksorozatának következő helye: 
»Egy ember-életkor folyhatott le, amúgy Dávid értelmében, 
mióta a magyar nyelvészkedés tüzetesebben és nagyobb 
szenvedéllyel lát dolgához.. . De ha végigtekintünk e 70-80 
évi működésen, sajnálattal veszszük észre, hogy csaknem 
minden figyelem [...] a szavak teste körül forog.« (Ö.M.5.k. 
391., 392,)"2 
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Számadás és sors-időszámítás 

Az eltelt és jövendő évek számlálása, egyáltalán: az évek, 
évszakok, korszakok, a mechanikai idő és időrend számon-
tartása az Arany-líra egyik gondolati-képi góca. Hat verscím 
kezdődik az „év" szóval (Évek, ti még jövendő évek..Év 
kezdetén; Év utolján; és három Évnapra: az 1850. március 
15-én írott „Kelsz és lenyugszol..." kezdetű, valamint az 
imént idézett „Ma hatvankét esztendeje.. ." és „Nyolcvan 
év. . ." kezdetű versek). Négynek van évszám a címében 
(1861.; Az 1869-i választások; 1872 május 1.; Almanach 
1878-ra), és ide sorolható ötödiknek az Április 14-én (a 
függetlenségi nyilatkozat és trónfosztás napja 1849-ben). 
További négy vers címe szintén évek számára, évkezdetre, 
évzárásra utal: Harminc év múlva; Ötvenhárom év; Szilvesz-
ter-éjen; Új-évi köszöntés. Az elmúlás és az évek kapcsolata 
ezekben a versekben gyakori motívum, valamilyen módon 
szinte mindegyikben előfordul, de kiemelten az Évek, ti 
még jövendő évek.. .-ben. Ugyanilyen hangsúlyt kap a Hiú 
sóvárgásban („Midőn az agg sírja szélétől visszalép. Évei 
számadását bizton viszi elébb"), a Néma búban („Hányat 
elvisz minden egy év"), A lejtőn-ben („Boldog évek!"), az 
Ének az öregségről („Bár még ötvenim felén") és a Vakság-
ban („.. .Köszönöm, oh Isten, köszönöm azt neked, Hogy 
hatvan évig láthatám remeked, Ezt a szép világot...") című 
töredékekben. Az ifjú és öreg évek szellemes hang- és 
szójátékba öltöztetett összehasonlításáról se feledkezzünk 
meg (Különbség), vagy az „évezredek" fölidézéséről (Dante, 
Széchenyi emlékezete, A jó öreg iírről, Sok nag}> ember...) 
Természetesen nem merítjük ki az előfordulások körét, s az 
olyan meggondolásokét sem, miszerint az évnapok, évfor-
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dulók Arany természetes, a korabeli mindennapiságban 
mélyen gyökerező életviteléhez tartoztak, s ugyanígy az 
eltelt évek számontartása is. A mindennapiságban fogant 
megemlékezések - amilyen például a. Nőmhöz (1869. júl. 
12.) harsány ritmussal, belső rímekkel versített lapidáris 
könnyedsége („Ezernyolcszázharminckilenc - írtuk már e 
levelet; Harminc éves, Julim édes! Lelki frigyem teveled"), 
vagy a szatirikus Alkalmi vers (,Adjon Isten, ami nincs, Ez uj 
esztendőben" refrénnel) és az Évek, ti mégjövendő évek... 
vagy az utolsó Sejtelem (lapidáris, erős ritmussal versített 
könnyedség ebben is!) komolysága között nagy-nagy távol-
ság van. Persze, ha a Nőmhöz nem maradt volna befejezet-
len, lehetséges, hogy belekerülnek a komor gondolatok az 
elmúlásról. 

Arany az idő múlása és az elmúlás kapcsolatát napszakok, 
évszakok viszonyításával is kifejezi. Ez lehet olykor közhely-
szerű vagy biedermeieres, de nem ilyen, amikor a Rachel 
siralma így mondja ki, hogy az „idő kizökkent": 

íme, a szép tavasz kiesett az évből, 
Egy nemzedék holt ki az emberiségből 

vagy amikor a Még egy egyértelműen közli: „Ősz van, s 
neked bús télre jár"; vagy (többértelműen) a Nem kell 
dér... : „Ősze is már késő". 

Az idő az Arany-versek javában - a fizikai időn túl - a 
történelmi és egyéni sors-idő: a múlt-jelen-jövő hármassá-
gának az emlékezés—küzdés—remény hármasegysége felel 
meg. Arról már írtam, hogy ebben a hármasságban Henry H. 
H. Remak tanulmánya alapján fölismerhetjük a romantikus 
szintézis novaiisi (remény-emlékezet) történelemképét.3 
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Ebbe a reformkori magyar küldetéstudat részeként bele-
játszhatott az apostoli hit-remény-szeretet hármassága, s 
talán minden újabb generációval újjászülethető lelemény-
ként az arisztotelészi hármasság (emlékezet-munkálkodás-
remény).4 Ebben a történelmi sors-időben jelenik meg az 
olyan metaforikus rendellenességek képzete, amelyek el-
lentmondanak a fizikai idő lehetőségeinek. Például A ro-
dostói temető szellemnépének közeledtére a földi lelke túl-
világi álma tudatalattivá válik, nem emlékeznek rá másnap. 

De nyomát bevési a lélekbe, mélyen, 
Oda, honnan a vágy, a sejtelmek jőnek, 
Mik diadalt ütnek a számvető észen 
És megváltoztatják rendjét az időnek, 
Hogy megáll az elme, mint egy bomlott gépely 
S bámulja a lelket csodás ösztönével. 

Ugyanebben a költeményben az idő rendjének megvál-
toztatása negatív erkölcsi tartalommal is lehetséges: „Máért 
cserélnék el a szebb jövőt" - amire átok, megsemmisülés a 
válasz, a „nemlét", azaz a kitöröltetés a történelmi emléke-
zetből. Az így kijelölt poétikai idődimenziókban mozog a 
költő, amikor így kezdi a töredékben maradt István örökje-v. 

Az időket zengem én, és az idők apját, 
Teliteljes fényiben a dicsőség napját. 
Vajha késő énekem egy Józsua lenne! 
Megállítná e napot, mielőtt lemenne. 

A Józsua-féle napmegállítás személyes rezignáció képébe 
torkollik az ugyancsak folytatás nélkül maradt Mátyás 
dalünnepe című „eposzi kísérletiben: 
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Állj meg, élet napja, oh áll meg fölöttem, 
Csak míg ezt az egy dalt szépen elzöngöttem! 

Azután nem bánom, hadd jőjön az este: 
Édes lesz a harmat, mely sírom megeste. -

Másutt az idő megállítása a költészet műve, mint A dalnok 
bújá ban: 

Megállapítni az időnek, 
A mult ködében sietőnek 
Rohanó kerekét, 
Bírván szelíd ének hatalmát, 
Örökéitűvé tenni a mát 
S tegnap történetét. 

Egyfajta időmegállítás, időfékeződés az is, amit a Válság 
idején fest. Tulajdonképpen ez szintén a történelmi és 
egyéni sor-idő viszonyát szemlélteti: 

Itt, hová csak későn, csak nagv-néha téved 
A hír szózatának egy muló visszhangja; 
Hol nincsen jelen, csak múltban él az élet, 
S még remény az, ami másutt ki van halva 

De lehet a „lomhán tespedő idő" kívánatos a nemzet és az 
egyén sors- és időélménye szempontjából (Magányban): 

Oh mert tovább e kétség tűrhetetlen, 
A kockarázás kínját érzenünk; 
De nyűjtanók a percet, míg vetetlen 
A szörnyű csont, ha rajta mindenünk. 
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A kétféle sors-idő különbsége világosan megmutatkozik és 
erkölcsi töltést is kap: 

És vissza nem foly az időnek árja, 
Előre duzzad, feltarthatlanúl; 
Csak szélein marad veszteg hinárja, 
S partján a holt-víz hátra kanyarül. 

Ahogyan a Válság idején, úgy a Magányban című költe-
ményben is alapmetafora a kétféle idő élménye. Az utóbbi-
ban a fizikai idő mérésére szolgáló technikai eszköz a 
történelmi sors-idő yegzeí-aspektusának metaforájává válik. 
Előbb a fizikai időt mérő óra hangja vonja magára a 
figyelmet: 

Az óra lüktet lassú percegéssel, 
Kimérve a megmérhetlen időt 

Majd a hangok a Sors óraművét idézik föl: 

Sors! óraműved oly irtóztató: 
Hallom kerekid, amint egybevágnak: 
De nincs azokhoz számlap, mutató. 

Még egyszer, meglepő formában, visszatér az óramű képe, 
hangja: „A végzet tengelye harsog tovább". A sorskerékről 
van szó? Ixion tüzes kerekéről? - A „tovább", az „erőtelen 
kéz" elfáradása után, azt jelentheti, hogy a „sorsot intéző" 
ember megpörgeti a sorskereket, de abba már nincs 
beleszólása, hogy a kerék lendülete hogy s mint hat 
„tovább", s az kellő emberi belátás, öntudat híján, „lomha 
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gépül" hajtja, „sodorja" (vajon átmenet ez a szó „az időnek 
árja" képhez vagy csak a forgó, forgató mozgás kifejezése?) 
az „ember fiát". (A „harsog" pusztán a sebességre utal-e, 
vagy fontosabb jelentése van?) 

Mindenesetre a sors-idő relativitását mind a két költe-
mény az „Én"-hez viszonyítja, de a szubjektum idejéhez 
képest a történelmi sors-idő objektívebb. (A középfok 
használatát indokolja, hogy a fizikai idő ebben a vonatkozás-
ban nem abszolútum, csak metaforikus szerepe van, s hogy 
a végzet kategóriáján alapuló sors-idő mibenléte itt tisztázat-
lan marad: a „magasabb harmónia", mely az öntudatos 
eszmélkedéstől várható, nem feltétlenül győzelem, lehet, 
hogy pusztán, de hősileg, „a küzdés maga".) 

Úgy látszik, Arany poétikai életérzésének velejét alkotta a 
sors-időbe ágyazottság, s egyúttal az egyéni és a nemzeti lét 
sors-idejének egysége, illetve az egységen-különbségen 
alapuló relativitása. A fizikai idő jóformán csak dologi 
jelhordozó; emlékeztető szerepet tölt be. Az Álom-való 
óraketyegése radikálisan vált át sors-idő képre: „s mintha 
félig asszú Életfám gyökerén rágódnék az a szú". 

Egy másik költeményében (Mint egy alélt vándor) a 
fizikai jelen időtől való idegenség érzése így nyilvánul meg: 

Jártam a jelenben, éltem a jövőben. 
Idegen város volt a jelennek perce, 
Ahol meg sem áll az útas átmenőben, 
Még körül sem néz, mert az ő célja messze. 

Persze vélhetjük úgy, hogy a második sor már a sors-idő 
etikai vonzatát („percemberkék" stb.) is felöleli, amit a 
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megelőző és a további versszakok valóban megerősítenek. 
(S persze a földi és az égi Jeruzsálem allegóriáját is.) 

Ahogyan a nemzet történelmi létével kapcsolatban fölme-
rül - az időből való kiiktatódás, kitörlődés, emléktelenség 
folytán - a nemlét lehetősége, van ilyen értelmű nemléte 
az egyéni sorsnak is. Ezzel a feltevéssel kezdődik a Vissza-
tekintés: 

Én is é l tem. . . vagy nem élet 
Születésen kezdeni, 
És egynehány tized évet 
Jól-rosszúl leküzdeni? 

A „küzdeni" az emlékezés—küzdés—remény hármasság kö-
zéptagja, s ezért a kérdés szónoki, egy lehetetlen feltevéssel 
az állítást („Én is éltem") erősíti. A fenti hármas negatív 
tükörképe: felejtés-tétlenség-kétségbeesés. Persze történe-
lemetikai kategóriák különböző helyzetekben lehetséges 
tartalmairól van szó. Vagyis a „felejtés" jelentheti a hősi múlt 
felejtését, megtagadását, a méltatlanságot az ősök nagyságá-
hoz, a „tétlenség" a tevékenység, a küzdés elmaradását, a 
tunyaságot, a „kétségbeesés" a hitvesztést. 

Arany történetpoétikai eschatologiájának konzisztens és 
koherens rendszere van. Ennek egyik tartópillére az emlé-
kezés-küzdés-remény kategóriákon, illetve az ellentétpár-
jaikon alapuló történelmi ontológia. A másik a történelmi 
erkölcs- és üdvtan: a „megbűnhődte már e nép" számot adó, 
számon kérő logikája. Ami a nemzethitet vágy a nemzetmí-
toszt illeti, mindkét pillér a „választott nép" küldetéstudatán, 
az ősök példáján és a „magyarok Istenén" mint fenntartó 
erőn alapul és az utóbbi mint ítélőbíró föltevésében össze-
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geződik. A harmadik pillér kettős alkatúnak látszik, s talán 
egyszerűbb volna, ha összességében nem három, hanem 
négy tartóoszlopot jelölnénk meg. 

Az első, ami feltűnik, valami furcsa zavar vagy hiány a 
„számadó" versekben. Ennek egyik fajtája az, amikor a 
remény-élet egyenlőségre, noha ez az egyéni és nemzeti 
sors lételve, nem lehet sorsot alapozni. „A kétségbeesés az 
én reménységem" (Álom-való) feltevés abszurd, az egyik 
kioltja a másikat, ez nem lehet életalap. (Az Aeneis második 
énekében: „Egyben bízhat a vesztes: többé nincs mibe' 
bízni" - Kartal Zsuzsa fordítása.) Az élet mint nemlét egy 
1849-1850 tájáról való töredékben (Ha álom ez élet...) a 
halálnál rosszabb lehetőségként (lehetetlenségként) szere-
pel: 

Ne nevezd halálnak, mert hazugság lenne: 
Nincs a nyugalomnak boldogsága benne; 
Kínja vonaglásban adja jelenségét, 
S bár reménye nincsen, megmaradt a kétség. 
Volna hát legalább a fájdalom élénk, 
Hogy érezve kínját, ez érzésben élnénk. . . 

Az ellehetetlenülés túlélésében rejlő ellentmondást fejezi ki 
A pusztai fűz utolsó két sora: 

De mit ér az átok, 
Ha fonnyadva mégis több-több tavaszt látok! 

Az a történelemontológiai szempontból lehetetlen feltevés, 
hogy reménység nélkül is létezik élet, nagy hangsúlyt kap a 
Szilveszter-éjen soraiban: 

1 6 1 



S z í и J Ó Z S E F 

Hajrá fiúk! ez a pohár 
A szenvedő embernemért, 
Mely várva tűr, csalódva hisz -
S túl bírja élni a reményt! 

Kimondottan számadás-számvetés az Évek, ti még jövendő 
évek... Az elején szabályos számviteli mérleg készül: 

... a mult, 
Aciós maradt sok szép örömmel, 
Míg szerfölött is oszta bút; 
Ennek kamatját, jó reményül, 
Fizessétek le most nekem; 
Ki tudja, úgyis: é rem én azt, 
Hogy a tőkét fölvehetem? 

S a végeredmény az utolsó versszakban: 

Szűnj meg, panasz; ne háborogj, szív! 
Bűnöd csak egy volt: az erény. 
Ha veszteség ennek jutalma, 
Jajgassak-é, hogy megnyerém? 
Vigasztalásul, annyi szenved, 
És szenved nálam annyi jobb; 
Miért ne én is.. . porszem: akit 
A sorskerék hurcol s ledob! 

Ez az egyenlőtlenség érdem és jutalma között a Fiamnak 
vallásos áhítatát valósággal a visszájára fordítja a szoros 
értelmezéssel, míg nélküle a vigasztaló szerepkör még 
mintha megmaradhatna: 
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Majd, ha látod, érzed a nyomort, 
Melyet a becsület válla hord; 
Megtiporva az erényt, az észt, 
Míg a vétek irigységre készt 
S a butának sorsa földi éden: 
Álljon a vallás a mérlegen. 

Ellensúlyként álljon-e a vallás a mérlegen? Elrettentő, 
visszatartó erőként? Az erkölcsi tartás utolsó támasza, végső 
mentsváraképp? Vagy csak egyszerűen a fentiek fényében 
mérettessék meg? Itt már a majdani felnőtthöz szól, az ő 
szabad mérlegelésére bízza az ítéletet. 

Az 1861 (a „remények éve") szemrehányása a bűn és 
bűnhődés egyenlőtlenségében fogant: 

Ha bünhödénk, elég a bünhödet, 
S elég viselni - ha mint Jób - keresztünk. 

Talán fölösleges arra gondolnunk, hogy az Évek, ti még 
jövendő évek ... „és szenved nálam annyi jobb" sorában az 
utolsó szó minthaJóbra is utalna. Mindenesetre a szituáció a 
Jóbé: a pontos számadásnak, a nullszaldós mérlegnek nincs 
hitele odaát, s ki merne arra gondolni, hogy mindennek a 
hátterében az Úr és a sátán közötti fogadás lappang (Job 1, 
6-12.). Arany sors-idő eschatologiája sem erre utal, ez a 
szituáció mintha nagyon is leegyszerűsítené a problémát 
egy az embersorsokra fogadó vagy kockarázó istenképre, 
illetve egy igazságtalanul büntetett emberre vagy emberi 
közösségre. Ha mint Jób bünhödénk., s nem bűneinkért, az 
istenkép ebben a vonatkozásban ellentmondásossá válik. Ez 
emberésszel fölérhetetlen, az ember erkölcsi mértékével 
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mérhetetlen. A hajótörött utolsó versszaka a reménytelen-
ség = halálvágy = meghalni is képtelen ellehetetlenülés 
gondolatára fut ki, de ügy, hogy közben az égi és a földi 
számvetés összeegyeztethetetlensége is kiütközik. 

Hogy számadását megtevé, 
Hiányos számra nem talált, 
S ezen hitben nem rettegé 
Ama nagy zérust, a halált. 

Féljétek Istent, emberek! 
Az élet számvetése csal: 
Reménybukott szív halni vágy, 
Koldús marad, meg mégse hal. 

A „Féljétek Istent, emberek!" refrén félreérthetetlen: a 
kiszámíthatatlan Istent kell félni. Eszerint Arany történet-
poétikai eschatologiájának harmadik pillére a nem földi 
mérték szerint mérő hatalom, amely nem tartja magára 
nézve kötelezőnek a „megbűnhődte" elvét. Ez a föltevés 
persze súlyosan ellentmondásos: két különböző isteni 
személyiséget föltételez, vagy két egymásnak szögesen 
ellentmondó arculatot egy személyben. 

Ilyen kettősség mellett szólhatnak irodalmi vagy egyéb 
érvek, de mint látni fogjuk, Arany maga kifejti - versben - a 
kettősséget magyarázó, rajta felülemelkedő megoldást. 

Az.Évek, ti mégjövendő évek... zárlatában a „sorskerék"-
re hárul a felelősség. A sors-idő egyetlen egység, nem külön 
sors és külön idő összetétele. A „kerék" lehet „az időnek 
Rohanó kereke" (A dalnok búja), lehet a sorsé. Az időt mérő 
óra lehet a sorsot kimérő óramű metaforája. A metafora 
teljes egybeesést feltételez a különbözők között. Az az 
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óramű, amelyben a kerékfogak pontosan „egybevágnak", 
legfeljebb annyiban különbözik a közönséges, sorsot nem 
intéző kronométertől, hogy nincs rajta „számlap, mutató". 
Az „egybevágás" és az időbeli lefolyás kérlelhetetlen egyirá-
nyúsága a logikai (lényegében időtlen, illetve szinkron 
egyenletekben leírható) és az időbeli (megállíthatatlan és 
visszafordíthatatlan) következésben egyesül. Ez a tragédia 
Arisztotelész által paralogikuském jellemzett cselekmény-
építkezése, amely így alkot egésze t. A „felismerést" megelő-
zően a „számlap, mutató" nem érzékelhető a szereplők által. 
S ahogyan a Magányban című költeményben a sors óramű-
vének említését követően egyszerre csak „a végzet tengelye 
harsog tovább", a „post hoc ergo propter hoc" paralogisz-
mosza is éppenséggel a végzet logikája. 

Ezért lehetne tehát négy pillérű ez az eschatologia. A 
remény-emlékezet történetisége az egyik, a vele járó erköl-
csi emlékezetbe ágyazott bűn-bűnhődéstudat, illetve ami 
ennek túlnani vetülete, a számvevő, bűnhődést, büntetés-
elengedést kiszabó zsidó-keresztény istenkép a másik. A 
harmadik - feltételezhetően - az ebbeli szerepében a Jóbok 
sorsára fogadó Isten, aki miatt a földi halandó számvetése 
kiszámíthatatlan. Negyedikként e három még kiegészül a 
Sors, illetve az antik görögség istenei fölött is uralkodó 
Végzet kategóriájával. 

Arany sors-időn alapuló poétikai hite azonban ismer egy 
olyan formulát, amellyel képes visszaadni a főhatalmat 
Istennek, aki ezáltal egyszersmind a Végzet ura is. A 
Gondolatok, a béke-congressusfelől kínálja ezt a megoldást. 
Isten jellemzése a 3. versszakban: 
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Mikép egy isten-atyja van 
Az égben e családnak, 
Kit (a müveiteken kivűl) 
Minden népek imádnak: 
Ugv lenne földön józan ész 
Az egy közös hatalom, 
Törvény, igazság... akitől 
Jő büntetés, jutalom. 

Ezután tíz versszak (a negyediktől a tizenharmadikig) 
körmondatai a kegyes cél elérhetetlenségét ecsetelik. A 
felezővonalon ismét a békés isteni szellemre és a vele 
párhuzamos evilági nemes szellemiségre utal: 

És lenne béke, oly örök, 
Mint isten szellemében; 
Megkezdve itt, - állandóul 
Folytatva majd az égben. 

Hiú szándék! vesztett erő 
Ily küzdelemre szállni. 
Megáradott nemes lelkek 
Sziklába vert hullámi! 

Ez azonban még földi szándék, nem tartóztathatja föl az 
ellenérveket, melyek mind súlyosabbak lesznek. Az első 
igazi nyugvópont a feltündöklő, eltűnő, egymás fölébe 
nyomuló népek sorsának (a sorskerék!) bemutatása után ez 
a közlés: 

Isten egészbe' működik, 
Egészre fordit gondot; 
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S ezt magyarázat követi egy négy versszakon át hét „midőn" 
sarkain forduló körmondatban. A romlás jeleit sorolja föl 
(„midőn egy nép - mint a kovász - Megérett és .. .megrom-
lott, Midőn..."), és a hetedik „midőn" után ilyen az „akkor": 

Akkor elétör egy vad nép, 
Szilaj vére s erénye 
És elborit, mint a tenger 
Hullámi, vagy fövénye. 

Hagyjátok a meddő vitát! 
Bölcs Isten az, ki rendel; 
Az ember tiszte, hogy legyen 
Békében, harcban ember. 
Méltó képmása Istennek, 
S polgára a hazának, 
Válassza ott, válassza itt 
A jobbik részt magának. 

A figyelemre méltó tétel az, hogy Isten „egészbe' műkö-
dik. Egészre fordit gondot". Nem mint kényúr, mint bíró, 
hanem mint gondviselő. Mondjuk mint egy kertész, aki 
akkor is kénytelen lenyesni a fölös, fonnyadt vagy férges 
ágakat, ha sajnálja a veszteséget. Amit tesz, nem büntetés. 

Ehhez az egészhez képest érvénytelen, vagy inkább 
közömbös az ember számadása és különösen mérlegének 
követelésrovata, miszerint az erény a földön (is?) elnyeri 
jutalmát. Ez az egész szemben áll azzal a reménnyel is, amely 
korábban - az ősapák vétkének megbűnhődése folytán, s a 
nemzet erényességét feltételezve - így kecsegtette a költőt: 
„S az erényes nemzet jutalma nem égi: Földön jut dicső és 
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hosszú élet néki" (Eg\'esülés). Szemben áll, kivéve, ha az 
„erény" a fennmaradáshoz szükséges tulajdonságokat jelen-
ti, amikor is az erény magában hordozza jutalmát. S ettől a 
megfontolástól az Eg\>esülés gondolatmenete nem esik 
távol. Az a dekadencia, amelyet a „midőn"-nel kezdődő 
mondatok mutatnak be (a kovász - „megérett é s . . . meg-
romlott", a századelőn kívánt, esengett „polgárodás" csa-
pássá változott), nem égi büntetésként, hanem természetes 
következményként a Gondolatok ban megjósoltakat hozza 
magával. 

Ebben a felosztásban (ki-ki tegye a maga dolgát) ,Az 
ember tiszte, hogy legyen Békében, harcban ember". 
Alighanem a Fiamnak, vallás-mérlegmutatója is erre billen: 
az emberi tartást megalapozó hit szerepét jelzi az emberség 
normáit megcsúfoló világban. 

Az egész itt a bíráskodó Isten és a Végzet szerepét a 
Gondviselésben egyesítő kategória. (Dávidházi Péter mutat 
rá arra, hogy Arany az isteni eleve elrendelés és a görög 
végzetfogalom „egybefoglalásával" közeledett a modern 
eposz problémájához, s ebben a vonatkozásban „nem 
világnézeti tévelygésről, hanem poétikai programról van 
szó."5) 

Ezzel az Arany-féle történetpoétikai eschatologia négy 
pillérét akár kettőre is össze lehet vonni: az ítélő, a végzetet 
el rendelő-megszemélyesítő és a gondviselő istenség egy-
sége az egyik, az erkölcsi emlékezeten, evilági és/vagy 
túlvilági üdvtörténeten alapuló romantikus történelemfel-
fogás a másik pillér. Csakhogy a szóban forgó versek 
többségében különálló tényező a Sors, a Végzet, és nem 
egyértelmű az isteni hatalommal, elrendeléssel stb. alkotott 
viszonya. Ebből látszólag az következnék, hogy nem egyet-
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len, hanem több, illetve egy, de időben - alkotásperiódu-
sonként vagy akár egyes versenként - változó rendszert kell 
feltételeznünk. Úgy látom, a három pillérre (az emlékezet-
remény, a gondviselő Isten és a Végzet/Sors hármasára) 
épített eschatologia átfogja az Aranv-líra idevágó poétikai 
érdekű, „képalkotó" gondolatvilágát. 

Amikor Arany történetpoétikai eschatologiájáról azt állí-
tottam, hogy konzisztens és koherens rendszert alkot, 
természetesen nem arra gondoltam, hogy ez tételesen 
kifejtett, sőt még csak arra sem, hogy Arany fejében végig-
gondolt elméleti rendszer. Végig van gondolva, de nem 
abban az értelemben, ahogyan most én próbálom teoreti-
kus elemzéssel kihámozni sarktételeit s azok összefüggé-
seit. Az idézett s még további idézhető Arany-költeménvek-
ben ezek a tételek, összefüggések helyi, kontextuális körül-
mények szülöttei és létrehozói. Még az olyan kifejtő, 
retorikusán megalkotott vers, mint amilyen a Gondolatok 
sem egy vagy több tézis megverselése: a töprengés valódi, a 
kivitelezés szellemes, arányos, hatásos, s egyszersmind 
könnyed, természetes. Még a végső, kissé patetikus, iskolá-
sán besulykoló tanulsággal együtt is. Ugyanis valamiképp ez 
a költemény szintén egész. Nem a Tamburás öregúrban 
leírt módon, mint az „egyszerű dal", amely „tiszta remekké 
magába' szülemlő", de már-már közel van ahhoz, amit 
Arany a Testvéri ünnep című allegóriatöredékben az ifjú 
lány szépségéről állít: „zárt tökélyben ott áll az egész. 
Mintegy magából ellebenni kész". De ha kétségeink lenné-
nek ebben az esetben a poétikai egészség felől, vagy ha a 
hangulatlírát tartjuk e tekintetben igazán meggyőzőnek, az 
idézett versek között nem egy ilyen darab akad. A számadás-
verseket sem a számadás teológiai vonzatának a tézisei 
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ihlették, s az az eschatologia, amelyre a „poétikai" jelzőt 
szánom, nem teológia, sőt még csak nem is történetfilozófia. 
Nem azért, mert kifejtetlensége folytán innen esik rajtuk, 
hanem azért, mert az eredeti értelmében vett poiészisz 
(alkotás, készítés, tett, cselekvés, „lelis" [Sylvester János]) 
szerves része. Ez annyira világos például az Évek, ti még 
jövendő évek... esetében, hogy a költemény poétikai 
egészségének csorbájaként, „esésként" jellemezhető a stilá-
ris eltérés a költemény elején kijelölt és a zárlatban tetőző 
költeménygondolattól.6 

„Nem kell semmi, ami fél" 

Láthatjuk, hogy Arany az egésznek nemcsak befejezettségen 
alapuló tökélyt, hanem önfenntartó, önalkotó erőt is tulaj-
donított („magába' szülemlő"), sőt a befejezettségben is a 
befejezettségen túlra transzcendáló létet, erőt feltételezett 
(„mintegy magából ellebbenni kész"). Az istenség nemcsak 
„egészbe' működik. Egészre fordit gondot", hanem ő maga 
is „egy és oszthatatlan" (Dante). 

Az egész képzetének van alapvető poétikai szerepe a 
számadás-versekben is. Hiány nem létezhetik, a számadás-
ban-számvételben ez képtelenség, de mivel ez a képtelen-
ség fennáll, a feszültség abszurd, elviselhetetlen. Mint már 
szóba került, a létezés abszurditása a tét: az ellehetetlenülés 
utáni továbbélés abszurditása, az embernek az az önmeg-
semmisítő képessége a képtelenségre, hogy „túl bírja élni a 
reményt". Ez az egyenletrendszer tehát szintén az egész 
fogalmán alapul. Amit elveszünk az egyik oldalról, az a 
másik oldalon negatívumként jelentkezik, az „átvitel" csakis 
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„ellenkező előjellel" történik („Kész boldogság lesz neki a 
Szenvedés hiánya" - Enyhülés). S ez nem csak a számadás-
versekben van így. Az Arany-líra egy része a föllelhető 
kezdetektől fogva élt a belőle eredő stiláris és retorikai 
lehetőségekkel. Az 1840-ből való Feléd, feléd... utolsó 
versszaka ilyen egyenlőségekből tevődik össze: 

Én nem vádollak: 

És égi üdvét eg\> telemnek 
Tavasz, nyár, ősz, -
Volt egy telem: 

Ah-vo l t , -

= csak szívemnek Emésztő 
lángját vádolom: 

= öröklő télben gyászolom. 
= mit ér nekem m á r , -
= szebb, mint tavasz. 

ősznél kiesb, forróbb, 
mint a nyár . . . 

= de többé nincsen az!! 

A versegész - a második versszaktól kezdve tételesen is -
egyetlen egyenletrendszer. A 2-4. versszak két utolsó sora 
az „x": 

.. . Eltilt idő és messzeség: = Oh - a frigy, mit 
kötöttünk, Fog-é, 
fog-é majd élni még? 

(2. versszak) 
... Ha boldogságodat tetézni 
Ifjak szerelmért esdenek: = Fogsz-é a múltra 

visszanézni, Hol 
oly csekélyek 
mindenek? 

(3• versszak) 
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Ha élte rózsa-hajnalában 
Imádód majd előtted áll... = Gondolsz-e vissza 

egyszer csak még . . . 

Értékrendi összevetés tagjai ezek. A „tiltással" lehet-e 
egyenlő súlyú, vagy nála súlyosabb a „frigy"? A tetézett 
boldogsággal egyenlők-e a múlt oly csekélynek látszó 
dolgai? Az utolsó előtti versszak pedig kifejezetten „összeve-
tést" emleget: 

Ali, összevetve majd a múltat 
A víg jelennek bájival stb. = Ki fog vádolni, 

Lányka, hogyha 
Felejted az 
örömtelent. . . 

Persze az ilyen versbéli egyenletek lehetnek egymással 
összemért egyenlőtlenségek is. 

A „ha, akkor" típusú szerkezetek maguk is (para)logikai 
egyenletek, és semmi meglepő sincs abban, hogy a versgon-
dolat, a „dianoia" többek között ilyen implikációk rend-
szereként is megszerveződik. Figyelnünk kell azonban arra, 
hogy a „ha, akkor" nem időbeli (para)logikai következést 
fejez ki (mint arisztotelészi értelemben a tragédia cselekmé-
nyében), a ha tetteket nevez meg a szöveg, akkor sem tettek 
egymásutánjáról, a cselekvés időbeli lefolyásáról van szó, 
hanem tettként leírható állapotok értékszempontú összeve-
téséről. Fel is hangzik a kérdés: „Mit ér nekem már?" 

Van példája az egész már-már rögeszmés középpontba 
állításának, a versgondolat (dianoia) ilyetén való megalapo-
zásának is. Az Április 14-én versszervező okoskodása ezen a 
tételen áll vagy bukik: 
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Teljes független szabadság; -
Nem kell semmi, ami fél. 

S ebből újra csak ez következik: 

Élet vagy halál jöjjön ránk, 
Csakhogy légyen egy egész. 

Ez az akarva-akaratlanul skolasztikusnak tetsző okoskodás a 
versben hangoztatott, biztatónak szánt példák sorával szem-
besülve szinte az ellenkezőjébe fordul: a pontos szimmet-
ria, a precíz kiegyensúlyozás lehetővé teszi, hogy a mérleg 
könnyen billenjen jobbra vagy balra. Innen a vers önironi-
kus színezete is: vajon valóban elvetendő minden életmentő 
kompromisszum? Valóban csak ez a kérdésfeltevés helves: 

Bánjuk-e, hogy a dicsőség 
Egészen szárnyára vett? 
Hogy egészen és örökbe 
Birjuk a becsületet? 
Hogy karunknak győzedelmét 
Látja, nézi a világ, 
S temetőnkhöz, mint diadal-
ívünkhöz, kész a cser-ág? 

Az utolsó kérdés elliptikus szerkezete folytán („éppúgy, 
mint" helyett csak „mint") félre is érthető: mintha így is, úgy 
is a temetőbeli cser-ág volna készenlétbe helyezve. (Ez a 
vers különösen beszédes adalék R. L. Aczel észrevételéhez 
„a keserű rezignáció és az implicit irónia" jelenlétéről Arany 
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forradalmi lírájában. . Ugyanakkor mintha Kölcsey Vigasz-
talás'knak ellenpontozása lenne.) 

Az evilágot és a túlvilágot (vaskosan evilági logikával) 
egyetlen egészként mutatja be Л rodostói temetőben. A két 
fél között, a transzcendencia határán, mint egy egyenletben, 
ott van az egyenlőségjel. Az átjárás az egyenlet egyik 
oldaláról a másikra a kiegyenlítődés szabályai szerint lehet-
séges. Első fokon a költő álma teszi lehetővé az átjárást. Ami 
azonban az álomban történik, teljesen valószerű. Még a 
jelenés is. Az árnyak és fejfák egymással összetéveszthetők. 
Csak Rákóczi megjelenésére van más magyarázat, minthogy 
a szabadság léikéként mindenütt jelen lehet, ahol szabadság 
van. Miután hazulról a szólásszabadság hírét vette a fejede-
lem, eljött, hogy felköltse híveit. S máris a „lég", ez a 
szellemvilággal egynemű elem (lásd: pneumatológia) lép 
működésbe. Nagyszerű dinamikus kép érzékelteti (belül-
ről, a szubjektum élményeként) a levegőénél könnyebb 
fajsúlyú szellemi fluidum fölemelkedését. A „fölvet az ár" 
kifejezés ezt jelenti. 

Nem érzitek-é a körülfolyó léget, 
Mint emel, mint éleszt, mint ragad magával? 
Fölvet az ár; a föld egyre alább mélyed.. . 

A „költő álma" ím képes feltámasztani a „szent hamvakat". Az 
álmodott szellemélet egy másik, immár kollektív álmot 
gerjeszt: 

Most amint a sírok hős népe közelget, 
Dobban a nyugvó szív és sebesebben ver; 
Egv álom magaszt fel minden földi lelket. 
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Az irreális realitásnak ezen a fokán ragozhatóvá válik egy 
olyan, talán nem is létező igető, mintamilyen a „magaszt"-é. 
Mindenesetre ez most túlvilági álom az evilági álomban. Az 
egyenlet többismeretlenes egyenletté változott, de az átjárás 
az egyik álomból a másikba szabályos. A transitiót a maguk 
síkján logikus és érvényes törvények szabályozzák. Ezek 
mindenekelőtt a metaforikus észlelés jogát, sőt kötelességét 
léptetik életbe. Úgy foganatosítják, hogy szinte szakadatlan 
metaforasort indukálnak. A metaforasor annyira szakadat-
lan, folyamatos, hogy egybeeshetik az allegorikus gondol-
kodással. A „szellemtestöket, mint lobogó lángnyelvet El-el-
kapja mintegy a szél s viszi távol" sorok nemcsak a bibliát 
idézik („És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek" - Csel. 
2, 3.), hanem a pneumatológiai megfontolásokat szem előtt 
tartó kettős folyamatot is végigviszik: az álombeli természeti 
kép és álombeli allegorikus szellemutazás párhuzamos 
folyamatát. - Persze az áttünések pedáns kivitelének meg-
vannak a maga veszélyei. De most nem róluk, vagy az 
allegorizálás elbírálásáról van szó, hanem az áttűnéseket 
szabályozó egyenletről vagy egyenletrendszerről. Itt egy 
harmadik szint vagy dimenzió akkor lép be, amikor ellen-
kező irányba, visszafelé indul meg az átlényegülés. Ekkor 
már mintha teljes volna a varázs. (Illetve ez tenné teljessé. 
Nem tekintve a Buda vára fölött kísértetbalettet bokázó 
szellemnép képének eredendő és eredeti naivitását.) 

Az Arany versszépségeire, költői, képi finomságaira rend-
kívül érzékeny Riedl éppen az evilágivá lényegülés képi 
megoldatlanságát veti a varázsló szemére. Arany-könyvének 
ebben a részében a mi matematizáló témánkhoz közeli 
kérdéssel foglalkozik; arra hoz fel példákat, hogy Arany „a 
leírt tárgy nagyságát nem egyszer számokra fejti"." A példák 
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alapján így dicséri: „akinek képei ily pontosak, az hasonlatait 
rendesen látja is, azaz nem csupán fogalmakat fűz össze, 
hanem mindig elképzeli, lelki szemmel látja az összevetett 
tárgyakat. Arany is egész biztosra veszi a képet, érzékileg is 
felfogja; nagyon ritka nála a csupán elgondolt kép, mely 
pusztán az észhez és nem egyszersmind fantáziánkhoz is 
szól. Ha képies kifejezéssel él, akkor ez reá nézve egy neme 
a halványabb víziónak; a képies kifejezés minden eleme 
sajátos alakjával, színével, érzéki sajátságaival előtte lebeg. 
Nagyon ritka nála a csak gondolt és nem látott kép"9 S ehhez 
a mondathoz fűzi a következő jegyzetet: „Ilyen A rodostói 
temető 5. szakasza. »Börtön a sír: börtönünkbe mért siet-
nénk többé vissza? Várjuk el, míg a szabad lég könnyű 
testünket felissza. Akkor ők (az ősök) mibennünk élnek: mi 
leszünk az a lehellet, mely gvőzhetlenül kitartja a tusát a 
zászló mellett.« Az egész oly fogalmak komplikációja, 
melyeket a költő nem látott".10 Valamit azonban „látott" a 
költő. Azt ugyanis, hogy az áttűnésnek láthatatlanul követ-
hetetlenül, valósággal érzék feletti módon kell végbemen-
nie. Szemfényvesztés nélkül nincs illúzió, marad a valóban 
prózai fogalomkomplikáció, a talajtól elrugaszkodni képte-
len magyarázkodás. Ugyanakkor „csalni" sem akart, úgy 
hazudni, hogy rajtakaphassák. Tehát - szigorúan a pneuma-
tológia szabályai szerint eljárva - a szellemtesteket a levegő-
vel itatja fel; így a levegő, mely körülveszi a harcoló népet, 
ők maguk lesznek, csak ezt az élenvt lélegezhetik be a 
küzdők, s ennélfogva Rákócziék szellemisége - kettős 
metaforikus szint - tartja ki győzhetlenül „a tusát a zászló 
mellett". - Nem a képet védem, az lehet erőltetett, kimódolt, 
követhetetlen. Talán némely ízlésnek a költemény egésze is 
túlszerkesztett, naiv, színpadias; a reformkor hazafias költé-

1 7 6 



N É G Y I T O I . S Ó VERSSOR 

szetének hitvallásait, az „emlékezet-küzdés-remény" gon-
dolatát, a nemzeti üdvtörténet tételeit felidéző kardal pedig 
harsány és egyenetlen. De ha a többi itteni képet elfogadjuk, 
a „fogalmak komplikációjának" döntő szerepe lehet egy 
olyan szemfényvesztésben, amely egyszersmind láttatás-. 
hivatkozási alapja szellemi - az ősök lelkével, szellemével 
való élés, általa való feléledés (nem pedig feledés, az ősök 
emlékének megtagadása, az a tett, amely maga a nemzet-
halál). S ez szerves része a szellemkar által már-már szinte 
didaktikusán ismertetett reformkori nemzetmítosznak. 

Arany versgondolkodásában az „egyenlőség" vagy 
„egyenlőtlenség" formáját öltő nyelvjátékoknak különös 
szerepe volt. Persze ezeknek az egyenlet-féléknek egy része 
leírható megfelelő stilisztikai vagy retorikai műszavakkal 
(chiasmus, commutatio, oxymoron, antitheton, disiunctio). 
De azok a mátrix-formák is, melyekkel az Arany-féle ördög-
lakatok című írásomban a Nem kell dér... a Csalfa sugár, a 
Különbség és az Ex tenebris szerkezetét próbáltam szemlél-
tetni,11 a fenti, szükségképp metaforikus értelemben, rész-
ben vagy egészben egyenlőségeken vagy egyenlőtlensége-
ken alapulnak. Ezúttal egészen szabályszerű mátrix-eljárás-
sal nézzük meg, hogy s mint mutatkozik egyenlet-forma a 
Nem kell dér... versszakaiban. 

A költemény első két versszaka összevonható ebben a 
sémában: 

Nem kell dér az őszi lombnak, Mégis egyre — sárgul: (1) 
őszül: (2) bú az aggott főnék, 

Dér ,,.. fagy —— nekul is, 
bú ' gond 

nekűl is Lesohajt az ágru 1 ( 1 ) 
Nyugalomra készül. (2) 
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A harmadik versszak viszont épp az imént alkalmazott 
tömörítési eljárás értelmében „tömör" vagy „összevont", 
hiszen egyetlen versszakban összegezi az „őszi lomb" és az 
„aggott fő" idáig két külön versszakban tárgyalt témáit: 

[lombé] 
Hátha dér-fagy, bú-gond érte, [lomb-főt] ősze is már késő; 

[főé] 
(3) 

Hogy' pereljen sorsa ellen A szegény lomb és fő!... 

Ilyen értelemben egyenlőség-, illetve egyenlőtlenség-jel 
tehető az 1-2. és a 3. versszak közé. Egyenlőtlenség azért, 
mert itt a „hát még ha . . . " esete fordul elő: fölös ok van rá, 
hogy a két kárvallott ne perelhessen sorsa ellen. 

Megadható a vers (para)szillogisztikus szerkezete is. 
Szillogizmus formájúnak csak a 3. versszak látszik, de az első 
két versszak is átalakítható ilyenné: 

, . der fa«v az őszi lombot, 
Ha n e m e n , ——-

bu [gond] az aggott fot 

, , sárgul stb. akkor is egyre — 
őszül stb. 

A harmadik versszak szillogizmusának első két tétele az első 
két versszak negatív állításait megfordítja (igenis éri dér-bú 
stb. az őszi lombot/aggott főt) és megtoldja azzal, hogy 
őszük is már késő (évszak természeti, ill. életkorra átvitt 
értelemben, a fő esetében pedig jelenti a már nem korai 
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őszülést). S ebből az következik, hogy így már egyáltalán 
nincs esély ellenkezésre. Végül is eg\>enlőség vag\> egyenlőt-
lenség áll fenn az első két és a harmadik versszak között. 
Lehet, hogy ez a szillogisztikus forma szigorúan logikai 
alapon támadható. De a költészetben hiteles lehet egy 
paraszillogisztikusforma is. Persze ezek a mondatok egyen-
ként mint implikációk megállják a helyüket. Nem vetjük fel 
azt a kérdést, hogyan lesz költeménnyé egy ilyen implikáció-
vagy (para)szillogizmus-sor. Azt sem, hogy ez a szigorú 
logikai szerkezet milyen súllyal essék a latba, ha netán azt 
kell eldöntenünk, merre húz ez a vers: a dal vagy az 
epigramma felé? Világos, hogy a versformától kezdve a 
toposzokig, a szinte szokványos természeti képpel való 
kezdéstől a szinte szokványos „lírai" melankóliáig minden 
összetevő a dalra mutat, mint e szöveg műfaji formájára. 
A szoros logikai szerkezet nem szól ellene ennek, de 
figyelemre méltó, hogy paralelizmusa mennyire redundáns 
a hagyományos magyar népi és irodalmi dalformákra 
egyébként jellemző párhuzamos szerkesztéshez, illetve 
gondolatritmushoz képest. Ezt a redundanciát, túlszerkesz-
tettséget tovább növeli, egy másik dimenzióban, a mátrixje-
lenség mint rejtett gondolatforma. 

Bármilyen verssorokba tördelt szöveget leírhatunk mát-
rixként. A sorok száma egyszerűen a mátrix sorainak a 
száma. Az már meggondolandó, milyen alapon jelölünk ki 
oszlopokat. Szótagonként? Szavanként? Egyéb értelmi egy-
ségenként? Verslábak, ütemek is lehetnek alapegységek, s 
ez a legegyszerűbb: egy stanza stb. formája verstani képle-
tekben leírva pontosan utánozza a mátrixformát, azaz 
táblázatot alkot. Az egyes alapelemek számokkal helyette-
síthetők stb. A Nem kell dér... esetében tehát nem az az 
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érdekes, hogy egy-egy versszak mátrixként felírható, hanem 
az, hogy e mátrixok mint mátrixok között van egyértelmű, 
eltérést csak meghatározott változókra nézve megengedő 
összefüggés. Ezért lehet az első két versszakot egyetlen 
olyan mátrixban vonni össze, amely a kijelölt sor-oszlop 
által meghatározott helyeken két lehetséges érték egyikére, 
másikára szabályszerűen cserélődő változókat tartalmaz. 

írjuk le a verset matematikai mátrixként. A névelőt ne 
tekintsük külön szónak, a már előfordult szavakat első 
előfordulásukkor kapott számnevükkel jelöljük: 

Nem kell dér az őszi lombnak Mégis egyre sárgul: 
Dér nekűl is, fagy nekűl is, Lesohajt azágrul. 
1 2 3 4 5 6 7 8 (A) 
3 9 10 11 9 10 12 13 

Nem kell bú az aggott főnek, Mégis egyre őszül: 
Bú nekűl is, gond nekűl is Nvúgalomra készül. 
1 2 14 15 16 6 7 17 (B) 
14 9 10 18 9 10 19 20 

Két azonos (8X2) típusú mátrixunk van, az A és а В mátrix. 
Azokat a számokat, amelyek A-ban és B-ben azonosak, 0, a 
különbözőeket 1 jelölje. 

0 0 1 1 1 0 0 1 (A+B) 
1 0 0 1 0 0 1 1 

Természetesen a 0 és az 1 megkülönböztetésére alkalma-
zott szabályunkból már következett, hogy az eredmény 
egyetlen mátrix lesz, amely a két versszakban előforduló 
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szavak helyi értékeként mutatja meg azonosságukat, illetve 
különbségüket. Ez persze azt is kifejezi, hogy ebben a 
tekintetben a két versszak azonos mátrix szerint épül fel. 

Figyelemre méltó az, hogy a mátrix-soronként azonos 
számú (4-4) 0 és 1 fordul elő, azaz összesen 8 -8 az arány. A 
harmadik versszak: 

Hátha dér-fagy, bú-gond érte, ősze is már késő: 
Hogy' pereljen sorsa ellen a szegény lomb és fő. 
21 3-11 14-18 22 4-17 23 24 25(C) 
26 27 28 29 30 5 39 16 

Kétértékű kódolással: 

1 0/0 0/0 1 0/0 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 0 

Értelemszerűen a „lomb és fő" jele lehet „0/0" („lomb-fő"), 
s mivel a maradék szókészlet vonatkozása ugyanígy kettős, 
végig „1/1" lehetne. Ez illusztrálná a fenti észrevételt a záró 
versszak kettősségéről. Valahogy így: 

*Hátha dér is, fagy is érte, ősze is már késő, 
Hogy' pereljen sorsa ellen a szegény lomb — . (*C) 

*Hátha bú is, gond is érte, ősze is már késő, 
Hogy' pereljen sorsa ellen a szegény — fő. (*D) 

Az „is"-ekből csak az „ősze" utáni „is"-t számítjuk külön 
szónak. A két kikövetkeztetett (*) versszak kétfelé osztja a 
„dér-fagy", illetve „lomb és fő" típusú összevonásokat. Az így 
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keletkezett hiányt pótoljuk az „is", illetve a „-" beiktatásával. 
A (*C + *D) mátrix: 

0 1 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 - 1 -

Ez tulajdonképpen a harmadik versszak mátrixa, a (C) 
mátrix, s világosan megmutatja, hogy éppen az összevoná-
sok („dér-fagy", „lomb és fő") képezik az újszerű elemet, 
ezek viszont az előző két versszak ott hasonlóképpen 
újszerű elemeit összegzik. 

A nagy kérdés persze az, hogyan érvényesülnek a versben 
ezek a szerkezetek mögötti szerkezetek. Hogy mindeddig 
csak versérzék-küszöb alatti értékeket képviseltek, ahhoz 
talán nem is fér kétség. De mi történik akkor, ha mindez már 
tudatosul? Hozzájárul a vers jelentéséhez, műélvezetéhez? 

Számos Arany-vers tehát valamiféle egyenlőség-egyenlőt-
lenség rendezőelvét hordozza magában. Gondolhatunk-e 
arra, hogy a lírai életmű egyik fényes szála, a számadás-ver-
sek é, valahogyan ebben a „kettős könyvelésben" is felcsil-
lan? 

Vannak egyszerűbb, nem versszerkezetekbe, versbázis-
metaforákba rejtett megnyilvánulásai is Arany összemérő, 
számvető, egyenlegkészítő hajlamának. Az ilyen kijelenté-
sekre gondolok: 

„S a tiedén vágynak tenni ingyen-osztályt" (Lóra) 

„Kis reményhez nagy veszély" (A rablelkek.) 
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„Az erényes nemzet jutalma nem égi" (Egyesülés) 

„Ha minket elfú az idők zivatarja: 
Nem lesz az istennek soha több magyarja." (Az örökség) 

„Hol nincsen jelen, csak múltban él az élet. 
S még remény az, ami másutt ki van halva..." 

„E percek. . . be olcsók nékem, 
S mily drágák lehetnek a szegény hazának!" (Válság idején) 

„Más kél megint, ha nem rosszabb, de 
Nem is jobb a tavalyinál." (Kertben) 

„Nyomorúság, szomorúság: 
Elég ebből egyik is" (Csendes dalok I.) 

„S leül biztos öntudattal 
Hogy rendén a számadása" (A vén gulyás) 

„Hányat elvisz minden egy év" (Néma bú) 

„Hogyan? nem írni most? letenni tollamat, 
Midőn, ha nem csordúl, csöppen egy kis kamat?" 

(írjak? Ne írjak?) 

„Most ez a hit . . . néma kétség" (Lejtőn) 

„Amaz sok, ez kevés" 
„Egy szóba' most ezen per 
Kiengesztelve lőn" (WohlJanka emlékkönyvébe) 

Dal és öt forint 

„.. .mint sivár növény, 
Mely élni nem tud, halni még nem érett" (Reményinek) 
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,Л gyümölcs hull - semmi: érett!" (Juliskához) 

„Hogy, mit sírva megsóhajtsak, 
Több legyen majd, ha lehull" (Kies ősz) 

„Még egy csalódás: annyi mint halál!" ( 1861 ) 

„Hitben feladjuk már a diadalt?" (Magányban) 

„Benne mi kárpótlást keresünk nő, néne, leányért, 
Jaj neki: búra ha nő, hol keres édesanyát!" (Juliskasírkövére) 

A csillag-hulláskor I-XI. 

„De így is, az évek haladó terhével, 
Mely minket elaggít, te gyarapodsz névvel" 

(Harminc év múlva) 

„Meghalni jobb, ha muszáj!" (Áj-váj) 

S egy „melosz-egyenlet" ahol a rím (s persze a rímbeli 
szó- és hangazonosság és a sarkos jelentésellentét) alkotja az 
egyenlőségjelet: 

„Azt hittem a télen, hogy fűbe harapok: 
De látom, ez egyszer tán még fűre kapok." 

(Zölcl vers a ligetben) 

„Vet helyemre más gabonát cserébe" (Sejtelem) 

Találkozunk számítás-ellenes kitételekkel is: 

„Nem kérdezték: sok-e az ellenség? 
Olvasatlan próbáltak szerencsét" (Az örökség) 
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„Ama szent haragban, mely soha nem számít, 
Midőn szórja méltó dühének villámit" (Álom -való) 

„Hanem egy új tisztnek lova nincsen: 

Jó pajtásom: neki szántam - ingyen" (Nyalka huszár) 

Agio-világ 

„Mint egy kalmár, aki számol" 
„Ugy bizony: nagy számvetésbe 
Merülék, tudniillik ebbe: 
Egy dolog két vége közül 
Melyik kerül kevesebbe" (Eh...) 

A „számvető észnek" ez a többé-kevésbé rejtett s többé-ke-
vésbé állandó jelenléte mindenekelőtt a lírájában fedezhető 
fel. (Elbeszélő költészetében is előfordul: „Mit az élet 
megvon, megadják a holtak" a Toldi szerelme első verssza-
kában.) Nem óhajtom ezt a jelenséget életrajzi, pszichikai 
vagy kortüneti tényezőkkel kapcsolatba hozni, inkább a 
vers- és versgondolat minőségében, szerveződésében be-
töltött szerepe kell hogy felkeltse kíváncsiságunkat. 

Sejtelemzés 

Az Arany utolsó versének tartott Sejtelemről írva említi 
Voinovich Géza a kritikai kiadás jegyzetében: „. . .az 1882. 
évi Akadémiai Almanach egyik üres lapján; egy másik lapon 
összeírta elhalt kortársainak névsorát és végére a Halotti 
Beszédből fraktúr betűkkel: Ysa mend ozchuz iaroc vog-

» 12 muc . 
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A „kortársak" téma vissza-visszatér. Nemcsak úgy, aho-
gyan a legnagyobb kortárs, Petőfi emlékét idézi, hanem 
abban a témakörben is, amely az évek számának növekedé-
séhez, az öregedéshez, a vég közeledtéhez kapcsolódik. Itt 
is gyakori az összemérés, a mérlegkészítés. Olyannyira, 
hogy egy töredékben maradt versének két rövid sorában 
egyszerre találunk példát arra, hogy kortársaihoz méri 
öregedésének ütemét, s arra is, hogy a kortárs fogalmat egy 
egyenlőséggel definiálja: 

Kik velem egyenlők korban, 
Még virulnak férfi-sorban... 

(Ének az öregségről) 

Kortárs-sirató a Czakó sírján, a Néma bú, a Kortársam R. A 
halálán, A jóságos özvegynek, A jó öreg úrról és groteszk 
iróniájával az Ez az élet. A Czakó sírján, ez a fordított 
haláltánc (az élő „nagy lélek'-típusokat szólítja a sírhoz 
követ dobni rá) az öngyilkost kárhoztatókat helyezi az 
emberség mérlegére. A Kortársam R. A halálán és az Ez az 
élet... megfordítja az Ének az öregségről kérdésfeltevését: 
aki a kortársak közül a leggyengébbiknek, legtartózkodóbb-
nak vélte magát, az marad életben már-már sóváran várva a 
halált. Ez is egyenlet-kérdés: egy egyenlőtlenséget kér 
számon a sorstól. Az egyenlőségből az következnék, hogy ha 
egy napon született R. A.-val [Rozvány Andrással], elhuny-
niok is egy napon kell: 

Egy nap derült volt rád s reám: 
Nem várhatál még keveset?... 
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De sírunk sem lész messze tán, 
Ha bölcsőnk oly közel esett. 

Ugyanígy az Ez az élet... 

De, ha végignézek romján: 
Oly sivár, dűlt e tivornyám! 
Mért nem ittam úgy, hogy jó-rég 
Én is a pad alatt volnék?... 

A bukott forradalom óta örökösen csak búcsúztatná magát. 
„S túl bírja élni a reményt" (Szilveszter-éjen) panaszolja 1850 
végén. Sokáig az „élni nem tud, halni még nem érett" 
(Reményinek, 1859) gondolata dominál, de 1860-ban már a 
remény, hogy „előbb-utóbb majd megpihen" (Az örök 
zsidó). 1861 augusztusában a Szerkesztői levélben még 
vicc az 

Olyat, hogy sohse kívánjon 
Szebbet, jobbat.. . szemfedőnek! 

illetve az, hogy „Te is írnál pajtás: de majd nem lesz kinek" 
(Jókaihoz) 1862 októberében. Az Epitafium (1862) biza-
kodó fohászát („Én-lJram, légy én szerkesztőm, Uj folyam-
ban újrakezdőm") a hatvanas-hetvenes évek fordulóján a 
„meghalni jobb, ha - muszáj!" gondolata, a „koravénség" 
gondja („ Uram-bátyám ", 1869; Ötvenhárom év, 1870) köve-
ti. Ezután több jóslatszerű „Sejtelem". A legkorábbi még 
cáfolattal: ,Azt hittem a télen, hogy fűbe harapok: De látom, 
ez egyszer tán még fűre kapok" (Zöld vers a ligetben, 1870). 
Az évszakok forgásától azonban már nem remél igazi 
megújulást (1872. május 1.) A megnyugvás, belenyugvás 
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kifejezése visszatérő motívum az 1877-ben írott versekben 
(A lepke, Epilógus, Honnan és hová?, A tölgyek alatt, 
Kortársam R. A. halálán, Ének a pesti ligetről, Ex tenehris, 
Dal fogytán). Az új évre utalva írja: „Inkább hiszem, hogy a 
küszöbnél Fejér, halotti leplet ölt" (Almanach 1878-ra). A 
búcsúzó versek egyre inkább jóslatosak (Még ez egyszer..., 
Nem kell dér, Évnapra — 1879, ill. 1881, En philosophe, 
Melyik, talál?, Az agg színész). Halál-látomásos töredékei 
(Melyik a bűnös? és Buga Péter) már túlnanról szólnak. A 
csak a kínja révén a költővel egyenlővé tett „örökéltű halott" 
(Örökké!) az időtlenségben lebeg, míg „az alkotó, az 
istenember" evilági párja: Senki Pál (Mi vagyok én?). 

S végül a második, az utolsó, a bevált Sejtelem: 

Életem hatvanhatodik évébe' 
Köt engemet a jó Isten kévébe. 
Betakarít régi rakott csűrébe, 
Vet helyemre más gabonát cserébe. 

Legszebb elemzése Sík Sándortól való. Hangsúlyozottan 
poétikai elemzés. Úgy látja, a négyes rím, ez az elavult forma 
„költői tréfának hat: a költő tréfálkozik a halállal. Ezt a 
játékosságot jobban aláhúzzák a háromszótagos, kínrímre 
emlékeztető rímek; féképp a második rímpár (csűrébe-cse-
rébe) szinte bohócosan csilingel".13 Ehhez a humorhoz az 
erőt, „a földművelő, paraszti életképek"1"1 tanúsága szerint a 
népi, paraszti háttér adja: „Arany, a »népi sarjadék«, véré-
ben, gyermekkori emlékeiben, öregedő szüleinek tűzhelye 
mellől hozta magával ezt a fölényes-humoros halálfilozófiát. 
Ezért is szól a halálról a népdal hangján, a népdal ritmusá-
ban, háromütemű tizenegyes sorokban (betakarít / régi 
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rakott / csűrébe, mint: Az Alföldön juhászlegény vagyok 
én)" [...],A Dante, a Bolond Istók, az Enyhülés, az Őszikék 
költője természetesen egyebet is gondol, mást is érez a halál 
arca előtt, mint a falusi padkán pipáló, sütkérező öreg 
paraszt. Ez a négysoros vers ebből a többől is megmutat 
valamit. A jó Isten kévébe köti, tehát nem lesz egyedül, ott, 
ahova menni kell, mások is vannak, sokan vannak: régi, 
rakott csűrbe takarítja: nem most történik először ez az eset 
és nem is utoljára: vet helyére más gabonát cserébe: ez a más 
gabona, ha majd kisarjad, nyilván megint csak így fog járni, 
az is csak kévébe köttetik és a régi csűrbe kerül. A cserébe 
szó, amely látszólag henyén, csak a rím kedvéért áll a sor 
végén, talán a legfontosabb szava a versnek: ez szuggerálja a 
dolog folytonosságának, nemzedékek kicserélődésének, 
természetes megismétlődéséneksejtetését."b Még mélyebb 
rétegbe enged bepillantani a négysoros egyetlen alanya, az 
Isten. „Sz örök élet gondolata, bár ebben a négy sorban egy 
szóval sincs megemlítve, mégis ott rejlik ennek a kis versnek 
a mélyén is. Halálsejtelem, elborongás, játsziság, humor, 
rezignáció, filozófia, vallásos megnyugvás: négy rögtönzött 
sorban."16 

Sík Sándor azzal a megjegyzéssel zárja elemzéssorozatát, 
hogy minden egyes elemzett művet „a maga nagy gazdagsá-
gának csak egy-egy oldaláról'' vizsgálta, „a géniusz paran-
csolta tiszteletből fakadó szerénységgel és mértéktartás-
sal".1 S mintha ez intelem is lenne. Mégsem tudok ellenállni 
a kísértésnek. 

Itt van mindjárt a négyes bokorrím. Felidézhetjük Arany 
saját szavait „a négyes kocogót" illetően, például, hogy „a 
bezárt gondolatot rímmel is minduntalan bezárva" kocog. 
(A négy utolsó sorban a gondolat kiterjed mind a négy 
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verssorra, nem csupán „összerakó", nem csak „haladvány", s 
nem „kiegészítő toldalékkal", hanem ahogyan a költő Zrínyi 
négyeseiről megállapítja: „fokozódik".18 Mindazonáltal „a 
Zrínyi-négyes túlélte magát".19 Arany archaizáló, illetve 
merész-groteszk rímjátékok eszközéül használja (Névnapi 
köszöntő Mentovich Ferencnek, 1851 - Szász Károllyal 
közösen; lévai Józsefnek, 1852; Névnapra, 1853; Szemere 
Miklósnak, 1857 - 26 sorvég rímel a Huba névre; Tinódi 
redivivns stb.)2"j. Soltész Katalin szerint „az utolsó születés-
napról keltezett, az életmű záróköveként elhelyezett Sejte-
lem ismét Arany verselésének sajátságait tömöríti négy 
sorában: népdalritmust egy takart metszettel és csoportrí-
met finom árnyalással".21 A „finom árnyalás" jelen esetben a 
négyes rímelésen belül felcsendülő páros rímelés: évébe'— 
kévébe és csűribe-cserébe. (J. Soltész Katalin László Zsig-
mond műszavára utal: „árnyalt rím".22) Bodor Béla a Régi 
mag\>ar költők tára - XVII. század (14. kötet, Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1992) kapcsán írja: „érdekes megfigyelni, ahogy 
a még mindig meghatározó szerepet betöltő bokorrím 
fokozatosan, hangrendi váltakozással alakul át ölelkező- és 
keresztrímmé: »ki-faragnac - meg-czifráznac - megraknac-
környül állnac«.23 

A Sejtelem páros rímekké árnyalt tiszta, csak a „csilingelő" 
második pár ü—e magánhangzó-váltásával „megcsűrt" rí-
meinek hangzása alatt, s egyszersmind subliminaliter, azaz 
az észlelés küszöbe alatt rejtezik egy kvázi keresztrímes 
alakzat is. Ez az év—csűr, illetve kéve—csere szótő megfelelé-
sekbe van rejtve. A ragozott alakjukban összecsengőnek 
tetsző szótövek ragozatlan alakja „rímel" ekképp: 
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év (egyszótagos szótő) 
kéve (kétszótagos szótő) 
csűr (egyszótagos szótő) 
csere (kétszótagos szótő) 

Kezdődhetik persze a régi vita: gondolta-e Arany? - Annyi 
biztos, hogy rendelkezett azzal a nyelvérzékkel, amely „tud" 
erről a szubliminális jelenlétről a ragozott alakokban is. Egy 
elemzése tanúsítja, hogy lelki szemeivel látta, érzékelte 
szavainkban ezt a kúlönbséget-kúlönösséget. S ha ez így van, 
akkor tekinthetjük a fentit afféle lelki szemnek szóló ríme-
lésnek (az angol „eye-rhyme" mintájára). Arany: 

,Az ó hang, tiszántúli ajkon, tudtomra csak egy szóban 
változik M-ra s ez épen a szerencsétlen lú. [...] A többi ó-ra 
végződő egytagú szavak, mind ó-val ejtetnek: hó, só, szó, tó, 
jó. Miért a ló: lú? Ragozzuk amazokat; lesz: hav-a, sav-a, 
szav-a, tav-a, ellenben a ló: lov-a. Amott tehát az eredeti 
hangzás hav, vagy hau, sau, szau, tau,jau, melyből ismert 
hangolvadás szerint lesz hó, só stb. Ellenben a ló eredeti 
formája lov, vagy lou, melyből ismét, az ou olvadván, lesz: 
lú. Kinek van igaza?"24 

Ezt kérdezem én is, ha nem is Arany biztonságával. 
Mindenesetre maga a jelenség ott van, kitörölhetetlenül, a 
vers szövegében, a nyelvrendszerben és a költő nyelvérzé-
kében, nyelvtudatában. S ha mi is érzékeljük, mi is tudunk 
róla, ebben a tekintetben vele azonos értelmező közösségbe 
tartozunk. 

Próbáljuk meg szorosabbra fűzni a költővel ennek a 
közösségnek a kötelékeit. Mit érzékelhetett Arany, szá-
munkra subliminaliter, amikor ezt a négy sort alkotta? 

1 9 1 



SZILI JÓZSEF 

Nézzük elébb literális, betű szerinti mivoltában. A magán-
hangzók zenéje valahogy így cseng: 

é e e 
ö e e e 
e a a í 
e e e e 

é i 

а а а о 
a ó 

а о 
á а о á 

i é é e 
i e é é e 

ű é e 
e é e 

A legkevesebb, ami feltűnik, a magas és mély hangok 
szimmetriája. Minden sor magas hanggal kezdődik-végző-
dik, sőt, a harmadik sort kivéve, három-négy magas magán-
hangzó van elöl, s három a sor végén. Hozzájuk csapódik 
esetenként egy-egy i (az első és a második sor végén), s 
előfordul í és i a harmadik sor elején, közepén. A szimmet-
ria tengelye - afféle bolygó tengely - a közép а о (a ó) 
hangjai körül imbolyog. Ismerve Aranynak a nevét francia 
szavakba stb. rejtő szójátékait, mintegy hajlamát nevének 
nyelvi rejtegetésére, nem gondolhatunk-e arra, hogy az 
„a-a-a-o-i" - egy ékezethibával - kiadja az ,Arany János-i" 
jelzőt („életem Arany János-i évébe" stb.)? 

Jelenthet-e valamit az a tény, hogy ez a tengely a „hatvan-
hatodik", „a jó Isten", „rakott" és „gabonát" szavakat köti 
össze, vagy legalábbis e szavak mentén helyezkedik el? 
Vagy csak a figyelem felhívása a feladata, s arra hívja fel a 
figyelmünket, hogy rejlik valami titok a rejtetten is elég 
nyilvánvalóvá tett „a-o" tengely körében? 

Mindenesetre ezen a tengelyen a „rakott" szó nem olyan 
beszédes, mint a többi. A harmadik sor egyébként is 
kivételes, több vonatkozásban „szabályszerűen" eltér a 
többitől. Szimmetria tekintetében is: 
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be- t a k a r í t r é g i r á k o t t -be 
t t o k a r i g é r t í r a k a t 

Látjuk, szinte teljes a rend egy alig imbolygó „régi — igér" 
tengely körül. Eltérés mindössze az „a-o" viszony körében 
van. Ugyanaz a két hang, mint amely fentebb már megsejte-
tett egy jelentésvonatkozást. 

Arany a következőket írta erről a versformáról: 
„Ha a legismertebb népdali sort tekintjük (4+4+3) : 

Deres a fű / édes lovam / ne egyél 
Fölfelé megy / borban a gyöngy / jól teszi 

Tinódi és kortársai egész nagy históriás énekeket írnak e 
formában, noha nem igen látják szükségesnek bajlódni a 
caesu rákkal."25 

Nos, ami az első sort illeti, mintha Arany sem látta volna 
szükségesnek bajlódni a cezúrával. J. Soltész Katalin szerint 
„a tizenegyesben következetesen érvényesül a metszet; 
szóátvágó ütemhatár, akár az első és a második ütem között 
(pl. »Életem hat- / vanhatodik / évébe'«, Sejtelem [1882]), 
akár a második és a harmadik ütem között (»A világot / 
egyes-egye- / dül járom«, A bujdosó) ritka és meglehetősen 
bántó".26 Pesti Gábor három sorában, melyeket Horváth 
János a sorfaj legrégibb (1536) példájaként idéz,2^ csak az 
elsőben pontos a metszet, a másodikban a második, harma-
dik sorban az első metszet „takart". 

Társaságba hatalmassal ha ki jár, 
Amit kapnak, részt abból he- / jába vár. 
Mert az hatal- / mas erős mint a kővár. 

1 9 3 



SziLI JÓZSEF 

Maga Arany „saját rovására" bírálja meg a Szibinyánijank 
második sorában a metszettel való bánásmódot: „látnivaló, 
hogy az első sor betű rímmel neveli a rhythmus hangzatos-
ságát, a második hibás.. ,".28 Ettől még lehet ez az eljárás 
nagyon is tudatos: nemcsak a „betű rím" (7?itka... /?ácország-
ban . . ,-rály) átvitele egy következő ütemkezdő - de 
nem szókezdő szótagra, hanem ha figyelembe vesszük, 
hogy a vers utolsó sorában is ugyanilyen hiba van (,A dicső 
Hu- / nyadi János"), kézenfekvő, hogy ezzel az eljárással 
nyomatékosan ki lehet emelni Zsigmond rangját és Hu-
nyadi nevét.14 (A Kapisztrán második versszakának végén 
hasonlóképp takart metszettel „hangsúlyoztatva" fordul elő 
a Hunyadi név.) Lehetséges, hogy a Sejtelem első sorában a 
„takart metszet" szintén kiemel valamit? Vajon egyszerűen a 
versbe nehezen beilleszthető hosszú szót, az évszámot? 
Lehet, de az sem kizárt, hogy a metszet nem véletlenül 
metszi el a „hatvanhatodik" szót az első szótag után. A 
metszés nyomán mintha összetevőire esnék szét, nem is 
csak a tízeseket és az egyeseket jelölő szavakra, hanem erre 
a három szóra: 

hat van hatodik 

Elég a „hatodik"-ból hosszú ó-val „hatódik'-ot csinálnunk, s 
máris létfilozófiai kategóriák állnak előttünk. Pauler Ákos 
Bevezetés a filozófiába című könyvének A metafizika 
problémái című fejezete a szubstanciáról értekezve kifejti, 
hogy ( 1 ) „a tapasztalásnak a valóságra vonatkozó legegyete-
mesebb előfeltevése az, hogy valami létezik".30 Továbbá (2) 
,.hatást fejt ki"31, azaz e változatlan lény mint fonna bat. 
Viszont mint (3) metafizikai matéria „minden esetben 
idegen hatásokkal való összeütközés által lép fel; tehát 
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voltaképpen a kvalitások összessége, mintegy' súrlódási 
termék s így a formával szemben, mely aktivitást jelent, 
passzivitást képvisel"32 Azaz: van, hat, hatódik. 

Aranytól nem idegen az efféle „rejtegetés". Meg is bántó-
dott, amikor Erdélyi János nem értette és nem tolerálta 
szándékos formabontását - a „politika" szó elválasztását és 
két sorba írását - az Arkádia-féle (1853) című szarkasztikus 
újévi versében.33 Más természetű rejtegetés az, amikor a 
Turóczi-krónika latin hexameterének („Stella cadit, tellus 
tremit: en ego malleus orbis") magyar fordítását bújtatja el a 
tizenkettesekben: 

Csillag esik., föld reng; jött éve csudáknak! 
Ihol én, ihol én ,pörölyje világnak! 

Barta János megemlíti az Aranyra jellemző „rejtegetés" 
példájaként.34 Riedl Frigyes, aki e sorokat arra hozza fel 
példának, hogyan tömöríti Arany két sorba a Csaba királyfi-
ban még négy sorban kifejtett gondolatot, nem vette észre a 
rejtett hexametert.35 Ez a felfedezés Finály Gábor érdeme.36 

A Toldi szerelmé ben (XII. 37.) rejtezik egy utalás a „Megvir-
rad" kezdetű politikai dalra.3 S talán az sem véletlen, hogy 
az Egy ara sírkövére a záró sor utolsó előtti szava, az 
„Ilonátok" fölé a harmadik sor utolsó előtti „omlani" 
szavába anagrammaként az „Ilonám" szót rejti (ékezethibá-
val). Vagy hogy a második Évnapra (1879. március 8) című 
vers , Johannak" szava fölött kiolvasható a francia , Jean-nak" 
(„. . .esztendeje annak..."). 

Ami az első metszet takarását illeti, magam is úgy látom, 
igen ritka. Átnézve a Tiszán innen, Dunán túl ( 150 magyar 
népdal) című füzetet, úgy találtam, hogy, míg a 4/4/3-as 
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versformája alapján ide sorolható 24 dalszöveg valamelyik 
versszakában a második metszet takarása 21-szer fordul elő, 
az első metszeté mindössze 3 [!] esetben: 

Kigyógyíta- / nám a gyarló / világot 
illetve 

Én is búsu- / lok a szere- / tőm után 
Kis fürjecské- / nek a szárnya / nem nagy kár.38 

Azért fontos tudni, mennyire szokatlan vagy „bántó" a 
metszetnek efféle „takarása", mert elképzelhető, hátha 
Arany valamilyen szándékát rejti ez a „szabálytalanság". 
Mondjuk úgy, ahogyan a Szibinyáni Jankban. Eléggé nyil-
vánvaló, hogy ha akarta volna, el tudta volna kerülni. Ha 
másképp nem, így: „Életemnek hatvanhatos évébe' ". Vagy 
ügyesebben, szebben, tökéletesebben, a maga utolérhetet-
len művészetével. Például rím- és ritmuskényszerből hajtat 
ki egy olyan lélegzetelállító sort, mint amilyenben termeken 
át visszhangzik visszafojtva, magányos zugot keresve a 
Tetemrehívás rendbontó, inverz „halk zokogása". (A kritikai 
kiadásban közölt változatok mutatják, mennyire tudatosan 
kereste Arany a végleges formát.) 

Engedjük meg tehát, hogy szándéka volt ezzel a metszet-
szegéssel. Mindenekelőtt azért, mert a hosszú (öt szótagos, 
tehát a versmértékbe beillesztethetetlen) számnevet a maga 
hangzatilag unalmas (három a, valamint a h és a t, illetve a 
„hat" szótag duplázata) teljességében akarta kikerül hetet-
lenné, s a ritmusterv szerint mondhatatlanná tenni. De 
miért ezt az évszámot? Mitől ez az eltökélt bizonyosság? 
Ehhez képest a korábbi halálarejtelmek hozzávetőlegesek 
voltak. Indokolták-e életrajzi tények ezt a „sejtelmet"? 
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Voinovich Géza a Ha napfényes Vízkereszt jegyzetében 
idézi a Hátrahagyott versek bevezetéséből Arany László 
szavait édesapja utolsó éveiről. Eszerint a téli hónapokban 
rendszeresen feljegyzéseket készített az időjárásról, sőt 
drótból, vászonból széljelző alkalmatosságot szerkesztett 
akadémiai szobája ablakába, melyet „Nézd, itt van az én 
utolsó művem" szavakkal mutatott be fiának.39 Vagyis ügyelt 
az egészségére, reménykedett. Tudatosan nem törekedett 
arra, hogy jóslata beteljesedjék. 

Lehetséges, hogy balsejtelméhez hozzájárult a két hatos-
ból álló szám valamilyen misztikus vonása, a szóban rejtőz-
ködő egyéb jelentéseken alapuló szómágia? Noha ezekben 
az utolsó években „talányok, betűjátékok, tréfák" foglalkoz-
tatták, köztük a Sátor Arepo magyarosítása,40 kifejezetten 
kabalisztikus érdeklődéséről nincs híradás. Tudott vajon 
Arany arról, hogy a Széfer ha-Zohar (A Ragyogás Könyve) 
függeléke, a Tikkuné Zobar „a Genezis első szavának, a 
fíerésítrxek hatvanhat különböző magyarázatát adja"?41 Figye-
lembe vehető még, hogy a 666 „apokaliptikus szám": „Itt van 
a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad 
számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvan-
hat" (Jel. 13,18). Hozzá kötődik a halálról és a nagy aratásról 
szóló rész: „és hallék az égből szózatot, a mely ezt mondja 
vala nékem: írd meg: Boldogok a halottak, a kik az Úrban 
halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, 
mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekede-
teik követik őket. És látám, és ímé vala egy fehér felhő és a 
felhőn üle valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany 
korona, és a kezében éles sarló. És más angyal jöve ki a 
templomból, nagy szóval kiáltván annak, a ki a felhőn ül 
vala: Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratni valója 
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megszáradt. Bocsátá azért, a ki a felhőn ül vala az ő sarlóját a 
földre; és learattaték a föld" (14, 13-16). A három hatosból 
kettő is elég az egyén vesztéhez, ha a három együtt már 
világméretű katasztrófát jelent? 

Lehetséges olyan okoskodás is, hogy „hat est hat", azaz 
„6=6". Hat nap a munkálkodásé, a hetedik a pihenésé. 
Pollák Miksa (s persze más is) utal a számok közül a 7 és a 77 
különös jelentőségére a népi mitológiában. De mit tudunk 
a 66 jelentőségéről? 

láttuk, az évek számát Arany Dávid módján is értette. 
Hogy egyéb viszonyítással is mérte a maga élettartamának 
esélyeit, kiderül a Leányomhoz kéziratán fennmaradt jegy-
zetéből: Juliska született 1841. aug. 9. — Én születtem 
1817. március 1-8. — Juliska él 24 évet, 4 hót, 19 napot. — 
Én az ő haláláig éltem. 48 évet, 9 hót, 18—28 napot. -Az övé 
csaknem fele! - Miért nem én??? -"42 Valamilyen hasonló 
számvetéssel jutott el a 66-hoz? 

Lehetséges persze az is, hogy Arany csak a maga belső 
bizonyosságát akarta kiemelni a rossz metszettel - meggyő-
ződését, hogy ez az év számára az utolsó. Lehet az is, hogy 
csak a Tinódi-féle, cezúrákkal nem bajlódó verselést imitál-
ta, minden különösebb kiemelési szándék nélkül, bátran 
ezzel a nagyon prózai indítással kezdve verset. 

Sík Sándor a vers hangulatát, modorát, tartását a földmű-
ves parasztember erkölcsi kedélyével hozza kapcsolatba. 
A földművelő képének fölidézése más modornak is meg-
felelhet. Vörösmarty is földművest állít a középpontba, de 
mennyivel feszesebb ez a haláltánc-szerű elvonulás: 

Mint a földmivelő jól munkált földbe magot vet 
S várja virúlását istene s munka után: 
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Úgy a sírokkal felszántott földbe halottait 
Hordja koronként a végtelen emberiség. 

És haloványon a dús, a szegény és a koronás fők 
Mennek alá, víg, bús, balga, mogorva vegyest. 

Hogy Arany számára a földműves paraszti léttel való azono-
sulás nem különleges feladat. A legtermészetesebb számára 
ez a viszony, mint ahogyan az efféle kép is: 

Mélyen leszánt a jó gazda. 
Úgy esik alul a gazza. -

(Csendes dalok II. ) 

De ugyanilyen természetesek a biblia földművelő képei. 
Fölösleges egyéb irodalmi példák keresése, hiszen ha a 
Sejtelem képeivel egyneműek, szintén visszavezethetők a 
bibliára. Persze Dante is szóba hozható, Kunszery Gyula 
például a Paradicsom 13. énekének 12. tercináját idézi 
Babits fordításában: 

Mikor kinyomva már az egyik kéve 
és drága magva végre csűrbe hordva, 
újat csépelni hajt szerelmem é h e . . . 

Majd megjegyzi: „Önkéntelenül Dánt e-Arany hatást gyaní-
tana az olvasó, de az eredeti olasz szöveg ezt a feltevést nem 
támogatja különösképpen"43 Ugyanilyen joggal idézhetők 
Keats sorai („When I have fears.. .") Szabó Lőrinc fordításá-
ban: 

Ha rádöbbenek, hogy meghalhatok, 
mielőtt agyam termését behordtam, 
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mielőtt mint dús csűrök a magot, 
megőrzöm magam tornyos könyvhalomban... 

Itt is van „rakott" („dús") csűr és betakarítás (behordás, 
hordás). Mint ahogyan van betakarítás minden bőven termő 
évben - a bibliai idők óta vagy még korábbtól fogva. 

Sík Sándor nem is idézi a kézenfekvő, s általa jól ismert 
bibliai helyeket. Ilyenek pedig bőven vannak: 

„ . . .betakaríttatol te is a te népedhez, a miképen oda 
takaríttatott Áron, a te testvéred" (4 Móz. 27,13) 

„Érett korban térsz a koporsóba, a mint a maga idején 
takaríttatik be a learatott gabona" (Jób 5,26.) 

„Eresszétek néki a sarlót, mert megérett az aratni való" 
(Joel 3 ,13) 

„. . .és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig 
megégeti olthatatlan tűzzel" (Máté 3,12.) 

„Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, 
hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csű-
römbe" (Máté 13,30) 

„.. .az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az 
angyalok" (Máté 13,39) 

„Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt 
reá, mert az aratás elérkezett" (Márk 4, 29) 

„Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratni valója 
megszáradt. - Bocsátá azért, a ki a felhőn ül vala az ő sarlóját 
és földre; és learattaték a föld" Gel. 14,15-16.) 

Scheiber Sándor szerint Arany a Sejtelem sorainál „ráem-
lékezhetett a diákkorában hallott halotti búcsúztatóra (Sár-
vári Pál Gyűjt.: 1889. Debr. Ref. Theol. Ak."656", 55.): 
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Ad Not: lm koporsód ajtajánál. 

Im itt van láttvuk le zárva, Egy le rogyott test 
A'melly szívet ható példát A' véneknek fest. 
Szintén aratásra ért meg ez a gabona, 
Meg váltó Krisztus a kinek lett tulajdona, 
Leg jobb idejébe vitte be tsűrébe 
Már ott benn a tsűrbenn semmi nem éri."44 

Kálvinista temetéseken nem ritka ma sem, hogy ha az 
elhúnyt idős ember, a textus Jób könyvéből vétetik. 

Arany költészetében visszatérő képek szólnak a halálra 
érettségről: 

S hogy meg ne essék szíve rajtam, 
Ha jókor meglep a halál, 
Azért kell, mint az ősz kalásznak, 
Megérnem a sarló alá? 
Évek, ti még jövendő évek... (1850. febr. 15) 

Hamar volna még lehullnod, 
Mint a meg nem ért gyümölcs... 

Agyennek és a szivárvány (1851. júl.) 

Ifjú korát a vénség megszánja, 
Megérleli s a halál levágja. -

Török Bálint (1853. jan. 31.) 

.. . mint sivár növény, 
Mely élni nem tud, halni még nem érett . . . 

Reményinek (1859) 

A gyümölcs hull - semmi: érett! 
Juliskához (1859) 
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Párhuzamosak ezek a gondolatok Cicero Cato Maior 
az öregségről címmel ismert „esszéjében" foglaltakkal: 
„... nem bűsúl a földmives, mikor a kellemes tavasz elmúltá-
val a nyár és ősz következett. A tavasz ugyanis némileg az 
ifjúságot jelzi, megmutatja a jövő gyümölcsöt; a többi idő a 
gyümölcs learatására s összeszedésére való" [...] „És mint a 
gyümölcs a fáról, mikor még éretlen erővel szakasztatik le, 
de ha már érett és puhult, önként lehull: úgy az ifjaknál az 
életnek csak erőszak, véneknél az érettség vet véget".41 

(Toposz. Lásd például Vörösmarty: Az ember élete - 1854.) 
Ez ugyanannak a természeti körforgásnak a gondolata, mint 
amelyre Sík Sándor céloz я Sejtelemmel kapcsolatban. Isten 
nagy gesztusa az első szövetség alkalmával az, hogy Noénak 
megígéri, zavartalan lesz a földművelés alapjául szolgáló 
természeti körforgás: „Ennekutánna míg a föld lészen, vetés 
és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg 
nem szűnnek" ( 1 Móz. 8. 22.). Arany hite ebben a körforgás-
ban gyökerezik: 

Természetben nincs halál; 
Nyúgalom csak mély alélta, 
- Mindig új az ősi példa -
Ami rég volt, most is áll. 

Tennő-elve ép marad; 
Legjavából nem fecsérel, -
S mely gyümölcsöt ápol, érlel, 
Ád az Isten új nyarat! 

Kies ősz ( 1860) 
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S ha elsöpört egy ivadékot 
Ama vén kertész, a halál, 
Más kél megint, ha nem rosszabb, de 
Nem is jobb a tavalyinál. 

Kertben (1851) 

A „termő elve" kifejezés tudományos pontosságú s egy-
szersmind Arany életfelfogására jellemző kifejezés. Hiszen 
midőn a hit mellett tesz tanúságot (Honnan és hová?), végső 
gondja akkor is az, hogy „itt" milyen jel marad utána, még ha 
tart is tőle, hogy a „cserébe" itt ezt jelenti: „összevéti annyi 
mással A jövendő nemzedék". A Gondolatok a béke-kong-
resszusfelől (1850) a népek körforgását idézi föl. 

Ez az egyetemes körforgás jelenik meg a földművelés 
fázisaiban tükrözve az árpa elleni ráolvasásban: 

Na te árpa, én felszántom ezt a fődet. 
Én téged belévetlek ide, 
elboronállak, 
kinőssz, 
learatlak, 
megszárosztlak, 
kévébe kötlek, 
összekalongyállak, 
onnét a gépre viszlek, 
kicsépeltetlek, 
megrostállak, 
a malomba viszlek, 
megőrletlek, 
hazahozlak, 
megszitállak, 
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megdagasztlak, 
megsütlek, 
megeszlek 
s kiemésztlek. 
Földből lettél, 
földdé vállassz. 

(Gyimesfelsőlok, Csík m.) 

Akad nagyobb ívű epikus ráolvasás is: az ökrök befogadásá-
val kezdi, s az elemésztést így cifrázza: 

.. . megsütöm 
s megegyük. 
Semmivé válik, 
kiszarjuk, 
s a tyúkok megeszik, elvájják. 

Egy rövid változat: 

Árpa, árpa lekaszállak, 
hazaviszlek, 
elnyomtatlak, 
búbos tyúkomnak adlak. 
(Tiszaderzs, Szolnok m.)46 

A Sejtelem a ciklus befejezését (aratás, betakarítás) és az új 
ciklus kezdetét (vetés) ragadja meg, pontosan azt a forduló-
pontot, amely a termékenységi szertartások, mítoszok sark-
pontja. Ezen belül „epikus" jellegű a cselekménymozzana-
tok előadása, noha jövő időben f/J. (Az egyszerű jelen itt 

jövőt fejez ki. De kétségkívül úgy, hogy mindvégigjelen idő: 
ha tetszik, az aktuális történést láttató folyamatos jelen; ha 

2 0 4 



N É G Y I ITOLSÓ VERSSOR 

tetszik, az általános jelen, amelybe az egyetemes törvény van 
bevésve.) A mozzanatok határozott sorrendben követik 
egymást, törvényszerű az egymásra következés (nem lehet 
előbb betakarítani a termést és azután learatni). De ezen 
túlmenően van ebben a cselekményben valami megállítha-
tatlan lendület, előrevivő erő. A post hoc ergo propter hoc 
elve megfordul, a telosz mintha okként épült volna bele a 
megelőző mozzanatokba. A nyelvi formulázás sem statikus 
egymásutániságot rögzít. 

A korábban kifejtettek szempontjából nem lényegtelen, 
hogy a hangsúly, illetve hanglejtés értelemszerűen a „hat-
vanhatodik" szónak nyújt kiemelt helyet, s hogy a harmadik 
sor kivételes helyzetű a maga egyenként, külön-külön 
hangsúlyozott szavaival. Az, hogy a hanglejtés ereszkedő, 
lépcsőzetes ereszkedést jelent. A hangsúlyos szavak első 
szótagja tagmondatonként mindig újra felemelkedik, de 
nem éri el az előző tagmondat legmagasabb szintjét. Az első 
két sor egyetlen tagmondat, a hangmagasság egyhuzamban 
ereszkedik a „hatvanhatodik" szó első szótagjából a második 
sor végéig. A harmadik és a negyedik sor soronként egy-egy 
( tag)mondat. Nyitó hangmagasságuk szabályszerűen alatta 
marad az előző (tag)mondatot nyitó hangmagasságnak (az 
első hangsúlyos szótag magasságának). 

A vers zenéjének alapja ez a végül is csak egyetlen szót 
kiemelő és végig egyenletesen ereszkedő hanglejtés. Csak a 
hanglejtés jellegéből kiindulva állíthatjuk, hogy a „hatvanha-
todik" szó kiemelésével magasra csigázott erő hatása köz-
vetlenül kitart a második verssor végéig. A harmadik sor, 
noha folytatás, újrakezdés is, s a sok hangsúlyos, az eresz-
kedő tendenciát feltartani igyekvő szó a maga friss informá-
cióival feltehetően fékezi, lassítja, valamelyest akadályozza a 
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kifejlést, mintha egy meredélyen megállnánk, szemügyre 
vennénk környezetünket, megállapítanánk, hol vagyunk, mi 
következik. Ez persze csak feltételezés. De összhangban áll 
a harmadik sor korábban kimutatott szoros hangtani szim-
metriájával, s azzal a gondolattal, hogy a csűrbe takarítás 
után nyugalom vár a közlés passzív alanyára, a cselekvések 
tárgyára, aki azonban az egyetlen hírforrásunk a narrátor 
szerepében, s akinek ebben a helyzetben (mintegy a 
csűrben) alkalma van körültekinteni, kitekinteni és előrete-
kinteni, megállapításokat tenni, miközben utolsó személyes 
gondolata a személyiség cserélhetőségéről, sőt valóságos és 
végleges „lecseréléséről" szól. Illetve, figyelembe véve a 
sejtelem jövőidejű vonatkozását: fog szólni. Itt kell megje-
gyeznem, hogy a vers utolsó szavára jutó nyomaték elhanya-
golható, noha formálisan új hírértéket fejez ki, amely 
azonban a cselekvés leírásában bennfoglaltatik, s ilyen 
értelemben pleonazmus. (Erre Sík Sándor utal.) A kicsiny, 
megszűnő, elhanyagolható nyomaték a vers zenei zárlatát az 
alapvonalra, a nyugvópontra helyezi, a „cserébe" szó előtt 
már véget ér a hanglejtés lejtése. A legmélyebb és leghal-
kabb hang előlegezi a generál pauzát. Akár pontot is 
tehetünk az utolsó szó elé: 

*Vet helyére más gabonát. Cserébe. 

Ez a dallam nem az egyedi szövegmondó egyedi megnyil-
vánulása. A szöveg szintaktikai strukturálódásából követ-
kezik. 

Az „életem" hiányos alak: birtokos eset birtokos rag 
nélkül. Csak a sor végén tudódik ki igazi funkciója. Amíg 
odáig jutunk a befogadásban, tart a tisztázatlan, függő 
helyzet. Amíg az „évébe' " birtokjele nem világít vissza az 
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„életem"-re, önálló szereplőnek vélhetjük. (Például ilyen 
sóhajtásként: „Életem!") 

A takart metszet problémáját itt is fölvethetjük. Elvileg 
első olvasásra még csak nem is érzékelhetjük a vers 
ritmustervét, a 4/4/3 ütemezést. Ha egyáltalán hangsúlyos 
versre gondolunk (az első két sor erőltetés nélkül skandál-
ható trocheusokkal), 3/5/3 jellegű sorra kell gondolnunk. 
Persze idevágó „szocializáltságunk" egy ilyen őseredeti 
kiindulást illuzórikussá tesz. Akkor pedig valószínű, hogy a 
takart metszet révén előálló ritmusbizonytalanság (vagy a 
„kiegyenlítődés") miatt szünet követi a vers első szavát, s 
ezáltal a második szó kiemelődik. 

Az „évébe' " hiányjele a látszat szerint a rímkényszernek 
köszönhető. A hiányjel azonban felfogható az irodalmi 
nyelvnek, az Akadémiának tett engedményként. Van-e egyál-
talán a „bennem" stb. típusú szavakon kívül nyoma a 
népnyelvben a -ban, -ben használatának? Mindenesetre ily 
módon a sor végére nemcsak állapotszerű időbeliség, 
hanem (a befejezettség formális hiányát írásjellel jelezve) 
irány kifejezésére is alkalmas forma kerül. Ha az így rím-
hívóvá lett szóra visszacsengő rímszavakat nézzük, azt látjuk, 
hogy csak a „csűrébe" igazán helyhatározó. Vagyis a négy 
látszólag azonos ragrím („-be") funkcionális jelentése sze-
rint úgy különbözik, mintha csupán homonima volna. 

A „kévébe"„-be" ragja nem azt jelenti, hogy valaki beleköt 
valamit (vagy „valakit") egy kévébe vagy a kévébe, hanem 
azt, hogy kévévé köt, formál (anyagnévvel jelölt tárgyat: 
búzát, rozsot, gabonát). Arany nyelvi leleménye, hogy a 
kévévé formálás és a kévébe való belekötés kétértelműsége 
ilyen jól megbújhat egyazon nyelvi formában. A „cserébe" 
sem elhelyezés irányára vonatkozik, jelentése: csereként, 
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cseréül, csere végett, csere céljából. Ezek a rejtett jelentés-
változások az azonos hangzású ragban ugyanúgy Arany 
rímtechnikájának szubliminális változatosságát jelzik, mint 
az „év-csűr, kéve-csere" szótövek rendjén alapuló „kereszt-
rím". Sőt arra is gondolhatunk, hogy a jelentés a mikroátala-
kulások folyamán megőriz valamit a létrehozás mozgásából, 
noha el kell ismernünk, a nyelvtudás valódi készenlétet 
jelenthet s mintegy lexikai adottság ezeknek a végződések-
nek az „így-értése". 

Az első (tag)mondat úgy épül a szavakból lineárisan, hogy 
a második sor végére válik teljessé. Az időhatározót követő 
„köt" ige csak a „kévébe" szóval elégül ki. Odáig tehát „nincs 
megállás". A harmadik sor már az első két sorban megjelölt 
alanyra és tárgyra hagvatkozhatik, ezeket nem kell megis-
mételnie. A cselekmény célbaérkezését, a folyamat megálla-
podtát érzékelteti a ráérős szószaporítás (eddig a pontig a 
tömörség prózai, beleértve a kévekötés képét is), a hangzás 
megváltozása, at, k, r mássalhangzók kakofóniája, a harsány 
alliterálás, a sor „be"-kel való közbezárása, a végzetes 
kiúttalanságot sejtető, a betű- és hangzásképbe rejtett és 
betű szerint csaknem tökéletes tükörszimmetria. A negye-
dik sorban a „vet" szinte élrímként utal vissza a „köt"-re, s 
még az „engemet" is előképe a „vet" után álló „helyemre" 
szónak, nemcsak „e" hangjaival, hanem az egyes szám első 
személyre szóló jelentésével is. A megszólaló személyre 
utal, de valójában már az isteni cselekvés más tárgyát - szó 
szerint: „más gabonát" - tételezve). A cselekvés célját 
illetően jelentése csak az utolsó szóval („cserébe") egészül 
ki. Nem olyan kiáltó hiányt pótol ez a kiegészülés, mint 
fentebb a „kévébe" - tulajdonképpen nem is tartozik a 
megszólalóra, mi célból vetnek a helyére más gabonát. A 

2 0 8 



N É G Y I I T O L S Ó VERSSOR 

„cserébe" pedig a „csűrébe" kissé „megcsűrt" analogonja -
nemcsak mint rím, hanem mint a mozgás végcélja is: nem 
helyhatározó, hanem essivns-formalis vagy modalis alak. A 
„cserébe" - Sík Sándor teljes joggal hívja fel rá a figyelmet -
a „helyemre" után pleonazmusnak tetszik, de nem az, 
többet és mást jelent, mint a hely puszta betöltése mással. 
Jelenti a személy, az Én megszüntetését, csereértéken való 
helyettesítését. Ezáltal válik a „cserébe" a „csűrébe" egyen-
értékű, sőt a csűrbe raktározás tényét magasabb rendű 
tényállással magyarázó elv kifejezésévé. A cselekvő alany 
ezúttal is a Gondolatok a béke-kongresszns felől Istene, aki 
„egészbe" működik, Egészre fordit gondot". S aki megtartja, 
megtartatja a Noénak tett ígéretét. 

A bibliai kép Arany versében azzal egészül ki, hogy a 
megszólaló Én jelenlétével a személyekben létező emberi-
ség helyzete az isteni cselekvés személyes tárgya szemszö-
géből látható; nemcsak a múlt („régi, rakott"), a megszólalás 
jelene, a máris beálló jövő, hanem a jövendő korok emberi-
sége („más gabonát") és az egész mozgást meghatározó 
egyenlőség elve („cserébe") is. 

Kiegészül továbbá azzal a gondolattal, hogy az isteni jóság 
rendje, az elrendelésé és a gondviselésé, azonos a „világtör-
vénnyel", illetve a természet rendjével. 

Horváth Károly Sík Sándor következtetését („a négysoros 
összetett mondatnak egyetlen alanya van: a jó Isten. Arany 
életfilozófiája a vallási gondolatba torkollik'"'") mérlegelve 
folytatja Szörényi László gondolatát, mely szerint a „vallási 
küszöbhöz" való közeledésről tanúskodik ez a vers.48 Hor-
váth Károly szerint nemcsak a közeledést, a küszöb átlépését 
is sugalmazza: „Kétségtelen, hogy a paraszti életből való a 
kép, s a halálnak paraszti nyugalommal, fatalizmussal való 
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szemlélete is érezhető e négy sorban. De más is: bibliai 
reminiszcencia, a Máté evangéliumából a búzáról és a 
konkolyról szóló példabeszéd hatása. Erre utalnak a kéve, a 
gabona és a csűr szavak, és magának az aratásnak a képe. A 
példabeszédben a gazda elveti a jó magot, ellensége kon-
kolyt vet közé, mire a gazda azt mondja: »Hagyjátok együtt 
nevekedni mind a kettőt az aratásig: és az aratásnak idején 
megmondom az aratóknak: szedjétek össze először a' 
konkolyt, és kötözzétek azt kévébe, hogy megégettessenek, 
a' gabonát pedig gyűjtsétek az én tsűrömbe.« (Máté XIII. 30, 
Károlyi Biblia, 1805.) A kéve és tsür szavak Káldinál is 
megvannak, de nála búza olvasható, nem gabona. Nagyon 
is elképzelhető, hogy a bibliai kép is ott szerepelhetett 
Arany tudatában, csak a kéve más értelmű, nála a gabonát 
köti a jó Isten kévébe, de mindenképpen a gabona kerül be 
Isten Csűrébe. A vers azt sugalmazza, hogy halálhoz köze-
ledő Aranynak megadatott, hogy magát gabonának érezze, 
nem konkolynak, s hogy mint jó gabona kerül majd a Nagy 
Csűrbe."49 

Az „advocatus diaboli" csak annyit jegyezhet meg, hogy a 
„jó Isten" a népi mitológia részévé avatott legfőbb gondvise-
lőre vonatkozhatik (aki szintén „egészre fordít gondot"). A 
bibliás Arany (Pollák Miksa úttörő munkája már bemutatta, 
milyen mélységig és milyen mennyiségben hatotta át Arany 
költészetét a bibliai szövegek ismerete) Máté evangéliumá-
nak ezt a passzusát is szem előtt tarthatta. Persze a konkoly 
kévébe kötése (noha lehetséges a mezőn is és a nyelvben is) 
nem a legjellemzőbb használata a kévekötés fogalmának, s 
egy ilyen (konkoly-gabona) szembeállításra a versben 
semmi sem utal. Aranyt sohasem a végítélet túlvilági 
kilátásai foglalkoztatták, evilági számadásait pedig, evilági 
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mértékkel mérve, mindig rendben levőnek találta. Nem 
hiszem, minden önmarcangolása ellenére, hogy valaha is, 
egy pillanatig is, konkolynak vélhette volna magát, vagy' 
hogy a csűrből való kizárásnak, elégettetésnek a gondolata 
megkísértette volna e négy sor komponálása közben. 

Mindenesetre: ezek a különböző értelmezések megfér-
nek egymással a vers világában, egyik sem tudja kiküszö-
bölni a másikat. Nem egyszerre láthatók, hanem ügy, mint a 
Rubin-féle ábrák, amikor is az érzékileg adott két dimenzió-
ban hol így, hol úgy áll elénk a háromdimenziós látvány, 
illetve az egyik figura helyett a másik. Nem az a döntő, hogy 
milyen gyorsan váltogatják egymást, vagy hogy melyik az 
igazi. Inkább az, hogy amikor csak az egyiket vagyunk 
hajlandók látni, akkor is ott van, benne van, vele van, sőt 
egyszersmind ő - a másik.. 
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Szecessziós természetkultusz 
és forradalmiság egybefonódásai az Ady-lírában 

Király István több ezer lap terjedelmű Ady-köteteiből 
„hosszú időkre szólóan meríthet [...] az is, aki kutatóként 
közelít a benne tárgyalt anyaghoz, és az is, akinek az a 
hivatása, hogy az írói életműveket valamilyen formában 
közelebb vigye a közönséghez. Sokszor késztet ugyanakkor 
ellentmondásra, fontos kérdések megítélésében is [...] első-
ként talán [...] a forradalmiság problémaköre kíván itt 
említést [...] Szecesszió és vitaiizmus, vitaiizmus és forradal-
miság összefüggései is újabb [...] kutatásokat tennének 
szükségessé..." 

Egy tíz évvel korábban megjelent könyvbírálatban' meg-
fogalmazott véleményt kísérelnek meg a következő sorok 
egy fokkal részletesebben kifejteni. I langsúlyozva, hogy ez 
csupán kezdete lehet egy megindításra váró általánosabb 
kép-átrajzolási folyamatnak. Ismeretes, hogy Király István 
hatalmas szakmai tudása és kitűnő érzéke végső soron teljes 
mértékű (jellegében a történelem menete által meghatáro-
zottan változó) politikai elkötelezettséggel társult - oly 
módon, hogy az előbbinek ugyan mindegyre növekedett a 
súlya, anélkül azonban, hogy az utóbbinak az irányító 
szerepén ez bármit is változtatott volna. Király sokéves 
munka súlyát magukban hordó Ady-könyveit tehát éppoly 
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kevéssé tolhatja félre - a pártideológia terheitől megszaba-
dulva - a szakma, mint ahogy annak valamiféle kiigazítgatá-
saival, különböző „kinövések" lefaragásával sem elégedhet 
meg. (És természetesen arra sem lehetne jó eredmény 
reményében vállalkozni, hogy valamilyen primitív radika-
lizmus szellemében valaki minden fontosabb pontján épp 
az ellenkezőjét fogalmazza meg a korábban leírtaknak.) A 
Király István (és részben követői) által létrehozott építmény 
részleteit és egésszé építésük elveit szinte kőről kőre, 
összeillesztésről összeillesztésre kiterjedő figyelemmel kell 
a továbbiakban újravizsgálnunk, ha azt akarjuk, hogy ennek 
a folyamatnak az eredményeképpen olyan új egész jöjjön 
létre, mely végre megfelel az igazságnak. (Ami mindenek-
előtt - jó azért, ha közbe ennek is tudatában vagyunk - „az 
igazság" saját korunkban érvényessé váló részét jelentheti.) 

Hogy adott esetben hol kezdjük el ezt a munkát, azt 
félig-meddig a véletlenre is rábízhatjuk. 

* 

„Egyelőre a legmagasabb téren folyik a harc. A művészet-
ben, irodalomban. A régi korlátok hívei gúnyolják az 
apostolokat, félreértik törekvéseiket, s legjobban félreértik 
e törekvés alapját. A nagy tömeg divatnak tekinti, pedig egy 
nagy világátalakulás első, igénytelen előcsatározása. Hagyjá-
tok hát a szecessziót ti, kik a korlátok bábjai vagytok! 
Forradalom és emberek kellenek hozzá, nem divatbábok. 
A szecesszió új, átalakított világából fog erre a századra 
visszatekinteni a jövő század Gibbonja!" - hirdette a múlt 
század utolsó évében Ady.2 Szecesszióhoz kapcsolódása 
nem is maradt rejtve a kortársak előtt, ezzel a ténnyel tehát a 
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későbbiekben is szembe kellett nézni. Király István írásai 
azonban kategorikusan elutasították azt a felfogást, mely 
szerint ez a kapcsolat maradandóan fontos tényezőjévé lett 
volna az Ady-életműnek. Elismerte ugyan, hogy verseinek 
sorában több olyan is van, amelyik a rajta észlelhető 
„dekoratív mozzanatok uralkodó voltával", „a stilizáló, indá-
zó, vibráló" motívumok révén „valóban emlékeztetett a 
szecesszió, aJugendstil, az art nouveau [...] művészi szándé-
kaira", ebben azonban ő inkább csak megtévesztő látszatot 
volt hajlandó elismerni. A szecesszió fogalma őszerinte 
túlságosan szűknek, egyszersmind túlságosan tágnak is 
bizonyult az Adv-líra említett részének jellemzésére.3 Rész-
ben azért van ez így - fejtegeti - , mivel a „szecesszió" szó 
csak az osztrák mozgalomra vonatkozhatott (ennek ugyan 
ellentmond az előbbi, szinonimákat is felsoroló idézet!), 
másrészt azért, „mert egyfajta tagadást, lázongó elutasítást, 
egyfajta nem-et jelentett csupán ez a szó, s nem valamiféle 
határozott arculatú irányt, törekvést". Elismeri ugyan aztán, 
hogy többen „az életkultuszt, az életigenlést, a »vitális 
lázadást« vélik [!] központi meghatározójának, ezt követően 
azonban már érvelés nélkül is megfogalmazza ítéletét, mely 
szerint „nem alkalmas tehát [!] a. szecesszió elnevezés arra, 
hogy [...] Ady költészetének [...] díszítő, pompázó, életigenlő 
szépségkultuszát vele jelöljük meg". Ehelyett ajánlja - és 
majd használja is - a maga alkotta „esztétizáló modernség" 
elnevezését.4 

Úgy gondolom, hogy az impresszionizmusban, a szimbo-
lizmusban és a szecesszióban kimutatható közös jegyek 
alkalmi gyűjtő-elnevezéseként nem is alaptalanul hozta 
létre vizsgálódásainak eredményeként ezt a szókapcsolatot. 
Ez azonban semmiképpen sem teheti jogossá a szűkebb 
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fogalmak használatának elutasítását. Pók Lajos ezért teljes 
joggal mondta ki Szecesszió-kötetének előtanulmányában -
érthető módon csak visszafogott hangon vitázva, de azért 
határozottan - , hogy „a differenciáltabb történeti és esztéti-
kai megközelítés érdekében nem lehet lemondani a sze-
cessziós művészeti mozgalmak és a modernség más jelent-
kezésű formáinak megkülönböztetéséről".1 Ennek ellenére 
a mintegy tíz évvel később megjelent Intés az őrzőkhöz 
testes kötetei Adyról szólva inkább csak olyan szövegössze-
függésekben szerepeltetik - néhányszor - a „szecesszió" 
megjelölést, melyekben a tőle való elhatárolásról, vagy 
legalábbis Adynak ettől való eltávolodásáról esik szó.6 

Részben a Lukács György által létrehozott ún. esztétikai, 
részben pedig a hagyományosabb stílrealizmus-fogalom-
nak politikai szempontok által erősen meghatározott egy-
másba keverésével hozott ugyanis létre Király ehhez az 
eljáráshoz egyfajta ellenpólust. ,Az izmusok [...] bolond 
kavalkádja" nyomán létrejött „félrevezető fogalmi labirin-
tus" elkerülésének programját meghirdetve jórészt azért 
alakította ki egyik oldalon az említett „esztétizáló modern-
ség" kategóriáját, hogy ennek ellenében egy sokkal „pozití-
vabb töltésű"-nek mondható irányzat erővonalait is föl 
lehessen vázolnia. ,A hangulatokba elvesző, esztétizáló 
törekvésekkel, az impresszionizmussal szemben [...] egy 
szigorú, aszketikus formateremtő vágy lett úrrá a lelken, [...] 
a »formák egyszerű konstruálását«, »a meglátott színek« 
»egyszerűsítését«, »a hangsúlyosak és karakterisztikusak« 
kiemelését érezte Bölöni a művész legfőbb feladatának [...] 
egy kemény, puritán, a percnyivel, a hangulatival szembe a 
mélyet, a gondolatit hangsúlyozó formatiszteletben megfo-
galmazódott a baloldali morál. S ez volt Ady és Bölöni között 
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a legfőbb összekötő kapocs.. ."й így lehetett azután a 
vizsgálódások határain kívülre szorítani az olyan körülmé-
nyeket is, hogy magukon a szecessziós-vitalista áramlatokon 
belül is jelentkezett a puszta felületiség kultusza vagy éppen 
a modorrá válás elleni tiltakozás - például H. Bahrnak „az 
igazi és a hamis szecesszió"-ról szóló 1900-as írásában.9 Az 
osztrák szecesszió folyóiratának szerkesztősége 1908-ban a 
lelkeket és a művészeteket átjáró „száguldó, megváltó 
tavaszi vihar"-ként jellemezte az általa képviselt irányzatot10, 
hangsúlyozva, hogy a megújuló művészetnek „két lábbal az 
élet sűrűjében kell állnia".11 A szecesszió másik - berlini -
folyóiratában, лРапЪмл fogalmazódott meg ( már 1897-ben ) 
„viharzó szívű világmegváltók" megnyilatkozásai elől sem 
elzárkózva annak programja, hogy a művészeteknek „átsírt 
tavaszéjszakák mély borzongása" közben sem szabad magát 
az életet elfelejteniük.1" Később Musil „az esztétikai élet-
erődnek a századelőn játszott szerepét kiemelve mindezt a 
viatalizmussal összekapcsoltán szemlélte.13 A folyóirat, 
melynek nevével nem véletlenül lett rokon Stravinsky híres 
Sacre du printemps című zenei alkotása, „a szent tavaszi 
áldozat" szertartásaiban ugyancsak valami egészen mélyről 
jövő, egyetemes megújulás-igényt ünnepelt: „Az ifjúság 
szelleme, mely átjárja a tavaszt, [...] amely a jelent mindig 
»modern«-né fiatalítja, mely a költői alkotás hajtóereje - ez 
a szellem legyen névadója a mi lapunknak is, legyen a 
lapnak jelképe a Ver Sacrum, [...] szent tavaszünnep.14 Éppen 
nem enervált, finomkodó esztéticizmusról, hanem olyan 
viharról írtak, mely „a maga különös mennydörgéseivel 
rázta meg a szellemi atmoszférát".и Henry van de Velde, az 
irányzat egyértelmű iparművészeti vezéralakja is arról szólt, 
hogy a kialakuló új művészetfelfogás „abból az érzéki 
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élményből táplálkozik, amelyet az élet látványa, az élet 
csodája ébreszt bennünk". Maga a felületen érvényesülő 
vonalív is „erő, amely minden más elemi erőhöz hasonlóan 
fejti ki tevékenységét [...] erejét annak energiájából merítik, 
aki papírra vetette". Szerinte akár a fák lombkoronájában is 
olyan vonalakat csodálhatunk, amelyek „sorsunkat eldöntő 
érzésekhez hasonlatosak", és „hatalmas akkordok"-at sugal-
lanak; az új művészetek együttese ezektől tanulva olyan 
vonulatot rajzol elő, „mely az egészséges és természetes 
líraiságtól a túláradó és telhetetlen pátoszig ível".16 „Olyan 
erő a vonal, mely nem fogja megtagadni a maga természe-
tét" - vallja, s szerinte épp „az erő a titka minden lény és 
teremtmény eredetének".1 

Ahogy a szecesszió és az Ady-líra egybefonódásai nyilván-
valónak mutatkoztak a maguk idején, ahhoz hasonlóan a 
szecesszió és a bergsoni vitaiizmus közvetett kapcsolatai 
sem maradtak rejtve. (Ebből a szempontból másodrendű 
kérdés, hogy az életigenlés érzései korábban jelentkeztek-e 
Adyban, mint valamilyen Bergson-hatás.) Amikor például 
Babits arról írt, hogy a bergsoni felfogás jegyében alakuló 
„dinamikus erkölcs és vallás, mely az életet kiveti sarkaiból, 
új, [...] magasabb életet készítve elő", s ezzel kapcsolatban 
olyan új „prófétai egyéniségek szuggesztív hatását" említi, 
akik gyakran „kemény szavakkal ostorozzák nemzetüket és 
kasztjukat az Isten nevében, akitől személyes küldetésüket 
nyerték1", aligha nem gondolt közben a föltétlenül élet-
igenlő és magát a „magyar Messiások" egyikének érző Advra 
is, akinek életművét más vonatkozásban „egyetlen nagy, 
ezerverses élethimnusz"-nak nevezte.14 Maga Bergson 
„szüntelenül megújuló teremtés"-t látott a világban, mely 
„egyre-másra termeli [...] az élet formáit", melynek „mélyén 
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erőkifejtés rejtőzik"; az egyes élő lény mindenekelőtt ener-
giák és mozgások átjáróhelye, míg magának az életnek a 
lényege „a mozgás, [...] a végnélkül folytatódó teremtés", 
mely „mindenestől abban a lendületben van, mely az idő 
mesgyéjén előre taszítja", s „kezdő mozgásának erejéből vég 
nélkül halad előre".20 Nemcsak „Az Élet él és élni akar", „De 
most az Élet itt élni akar", „az Élet szent okokból élni akar" 
(Intés az őrzőkhöz, Margita élni akar, Л Tüz Márciusa) 
hirdetését hatja át ezzel közelről rokon szemlélet, hanem -
természetesen más, közvetlenebb élményekkel és mese-
emlékekkel együtt-akárki mesebeli Jánosi is. („De csinálod, 
mert csinálod, / De csináld, mert erre lettél [...] Gyürkőzz, 
János, rohanj, János.") 

Király István Ady-kötetei ezzel szemben Bergson nevét 
egyetlen alkalommal sem tárgyalják ilyen vonatkozásban. 
Inkább csak mellékesen jön szóba, illetve elhatároló célzat-
tal nyer említést a vele kapcsolatos „nietzschei vagy berg-
soni irracionalizmus". - Esetleg egy némiképp gunyoros 
jelző idézésével összekapcsolva.21 Vagy annak - máskülön-
ben jogos - bírálatában, hogy a magyar lírikustól eltérően a 
jeles filozófus korántsem fordult szembe a háborúval.22 

Emellett még „a vitaiizmus vagy az életfilozófia divatja" jön 
szóba - éppen nem hízelgő hangszínnel. Szembeállítva a 
lelkesen igenelt „természeti optimizmus"- (más megfogal-
mazásokban „biológiai optimizmus"-)sal.25 Noha a sajátosan 
szecessziós színezetű természet- (és ezen belül elsődlege-
sen tavasz- illetve megújulás-)kultusz láthatóan egybe tudott 
oldódni a vitalista életfelfogással. Nemcsak a Ver Sacrum 
bővelkedik a tavasz művészi megjelenítéseiben, az irányzat 
német névváltozatát (.Jugendstil") kialakító Jugend („ifjú-
ság") is címlapjára helyezte egy tavaszi tánc mámorába 
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szédülő fiatal párnak a képét. (Lásd von Zumbusch lendüle-
tes vonalakból bontakozó dekoratív alkotását.24) 

Mindenképpen említést kíván az a tény is, hogy könyvei-
ben Király István figyelmen kívül kívánja hagyni az olyan 
művészi sajátságokat, melyek a késői Ady-lírában képviselik 
a szecesszió különböző színeit. Akár a kicsit már megcsön-
desült „Evőé" köszöntésben, mellyel a „csiklandós-szomo-
rú" Őszt fogadja, de „drága nedvek"-nek „titkos, bűvös 
hegedűk" pengésétől kísért csírázásaiban is, akár a színesen 
ívelő virágmintákkal díszített „cifra szűr"-rel betakarás óvó 
gesztusaiban, a „szép, beteg, csengő kacagás"-ban gyönyör-
ködés megvallásában, bódító álmok kívánásában, „a Halál 
szent parfümjé"-t belégző szerelmi mámorban vagy „kín és 
kéj himnuszá"-nak „fölzengetésében". (Az Ősz dicsérete, 
Cifra szűrömmel betakarlak, Az Idők kedveltjei, Virágos 
karácsonyi ének, Beteg szívemet hallgatod. ) Semmivel sem 
kevésbé fontos azonban ennél, hogy a forradalmas Ady-líra 
tárgyalásakor úgy jár el, mintha ennek alkotása során Ady 
már régen maga mögött hagyta volna a szecessziós sajátsá-
gokat. 

Noha egészében véve közismert tény, hogy ez nem így 
volt, csak a bámulatos hozzáértéssel (és valamilyen kölönös 
öngerjesztő hittel) létrehozott magyarázatfelhők gomolv-
gása takarja el mindegyre a tények jelentős hányadát. 

Nem csak az ismeretes pedig az Ady-versek olvasói 
számára, hogy a népdalbeli vármegyeház-tetőre fölszálló 
páva tollai Adynál mindjárt „kényes, büszke" madarak 
„пар-szédítő" tollaiként jelentek meg. Nem csupán arról van 
szó, hogy Kollwitz, Masereel, Derkovits vagy Uitz metszetei-
nek és karcainak puritán kontrasztosságától tért el gyakran a 
forradalmas Ady-versek színvilága, hiszen ezt önmagában 
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még merőben felületi jelenségnek is minősíthetnénk. Csak-
hogy Adynál a forradalmi változásért kiáltó szavak mélyéti 
sem ritka, hogy ugyanaz a „Láz" lüktet, mely a szerelmi 
mámorban hajtja egymáshoz a párokat. (Mint például, az Új, 
tavaszi seregszemlében, a művészetet éltető „Betűt, vonalt, 
színt és hitet" is kiváltva. ) Az ő költészetében gyakorta hívott 
forradalom nem pusztán szociális - és társadalmat átstruktu-
ráló-változás, hanem az el nem fojtható, áramló, virágzásba 
bomló Élet egészének is egyfajta diadala. Tavasz, ifjúság, vér, 
szerelem, mámor, forradalom: mindez egymástól el nem 
választhatóan tartozik nála egymáshoz. A késői - épp 
fáradtságával megindító - Strófák május elsejére első szaka-
sza „Május, lány, virág, muzsika" emlékeit követően, ezek 
természetes folytatójaként idézi föl (és búcsúztatja el fájdal-
masan) a „vörös Május" tomboló forradalmasságának idő-
szakát. (A senkinek nem vétő „virágos és szép" cseresznyefá-
ban köszöntve végül azt, ami még épen maradt meg 
számára a tavaszból.) Az ő mitológiájában „Valami szent, 
nagy éjszakán / Vad nászban megfogant az élet / S azóta tart 
a nász örökké" (A csókok átka). Ha tény is, hogy még az első 
Ady-kötetből való ez a vers, a későbbieket tekintve sem kell 
mást mondanunk, mint hogy majd módosul ez a mítosz, 
érvényét azonban nem veszíti, másiknak nem adja át a 
helyét. A sodró erejű Rohanunk a forradalomba szavai is 
azt róják majd föl a késlekedőknek, hogy mindeddig 
„Szüzek voltunk a forradalmak / Magas, piros, hős nászi-
ágyán", és azt köszönti, hogy el nem leplezhetően „bőrünk 
alól kisüt lobogva / Már vérünk.. ." . A Jövendő uralmának 
megteremtésére hivatott tömegek is „szűz proletárseregek" 
jelmezében lépnek nála színre - makulátlan fehérségükkel 
inkább a szecessziót részben előkészítő prearaffaeliták 
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festményeinek egyes alakjait (vagy csoportjukét) idézve a 
szemünk elé, mint amennyire a századforduló gyártelepei-
nek lakóit. (A fehértől magának a szecessziónak a festői sem 
mindig idegenkedtek; itt is lehet akár az említett Jugend-
címlapra hivatkozni.) „Szabad Május szabad és szánt tömeg-
je, /Virágok alatt csókolózzatok" - lelkesít, biztat később is, 
a Tavasz legyőzhetetlenségét hirdetve (A Május, szabad). Az 
„Örökös forradalom" és az „örökös lakodalom" egymással 
párhuzamos szöveghelyzetben szerepel nála (a késői Min-
dent hurcolva soraiban), mint ahogy „Tavasznak s vérnek 
örök forradalmát" köszöntik a Piros g)>ász ünnepén szavai 
is. Hét évtizeddel korábban Petőfi annak ígéretével serken-
tett a harc elkerülhetetlen szörnyűségeinek is a vállalására, 
hogy majd a kivívott diadalt követően „a menny fog a földre 
leszállni" (Az ítélet), húsz évvel később egy másik forra-
dalmi lírikus pedig annak reményét csillantotta föl, hogy a 
rájuk mért történelmi küldetés vállalói szerepüket betöltvén 
fogják majd megteremteni az ember számára a külső-belső 
harmóniát. Ady mindkettőjüktől eltérően a társadalmi for-
rongást és forradalmat is az örök természeti-egyetemes 
megújulás mozzanatának vallja, „örök tavasz, örök forrada-
lom" indulóit írva (Új, tavaszi seregszemle). „Március" 
lobogásában is „az Élet" határtalanságát köszönti (A Tűz 
márciusa). Nem áll ettől távol az a szemlélet sem, mely a 
Véres panorámák, tavaszán megfogalmazott szavakból 
árad. Számára „gyermeket ígérő legszebb ingerünk", a 
tavaszi nap vegetációt újító sugárzása és a forradalmas 
társadalmi változások igenlése végső soron egyazon élettör-
vényeknek tartozik a körébe: ,A sok szerelemtől / Tisztul 
meg az élet / S nem lesznek cselédek" (A márciusi naphoz, 
A legszentebb csók). Nagyszerű és a maga nagyszerűségében 
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félelmetes is ez a rend - megtörténhet, hogy „isten szent 
küldötte: a Sátán" lesz mintegy kerítővé, azért, hogy az új 
életet megszülő forradalmi nász végre létrejöhessen. (De 
hát máskor is „nagy bűnökben virágzik el az Élet" -
Rohanunk, a forradalomba, A bűnök kertjében.) A megúju-
lás mozzanatában az ember magának a létezésnek, egyik 
összpontosított formájára ismerhet rá: „szent Tavasz-lár-
mák" idején mutatkozik ez meg a maga legigazibb mivoltá-
ban, mert a legszabadabban, hogy „Március van, s határtalan 
az Élet" (Tavasz van, úrfi; A Tűz márciusa). 

Szó sincs természetesen arról, hogy kizárólag művészi 
áramlatoktól ihletve vált volna Ady forradalmárrá. Publicisz-
tikája sem hagy kétséget afelől, hogy szociális és nemzeti 
elégedetlensége, felvilágosultan kritikus klérusszemlélete 
egyaránt nagymértékben vett részt forradalmiságának érle-
lésében és alakításában. Sokszor együtt tudott érezni az 
apjára föltekintő proletárfiúval és férfiak sztrájkharca idején 
egymáshoz bújó „anya és lánya" reménykedéseivel, akár a 
grófi szérűk kisemmizett cselédeivel. Űzötten menekült -
társakat keresvén - „úri viharból", fájdalmasan élte át 
magában „helóta nép, helóta költő" egymásra utaltságának 
különös sorsszerűségét. Dózsa Györgyöt, Esze Tamást és 
Táncsics Mihályt megidéző versei is erről tanúskodnak. 
Talán szükségtelen lenne hosszabban foglalkozni olyan 
gondolatoknak a cáfolásával, amelyek n e m is igen fogalma-
zódtak meg korunkban. Azt ezzel szemben egyértelműen le 
kell szögezni, hogy a szecesszió áramlatán belül (ezen belül 
is) többféle irányzat létezett, és ha egyszer kimondható, 
(többek között) az, hogy ennek egészében véve erősen 
dekoratív építészetén belül a puritánul konstruktív Bauhaus 
készülődésének előjelei is határozottan előrajzolódnak, 
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akkor annak tudomásulvétele elől sem szabad elzárkózni, 
hogy egy halálvonzalmat sugalló Ősz és megújulás-energiá-
kat árasztó Tavasz ellentéteit magában foglaló mitizált 
Életnek a kultusza sajátos művészi-politikai forradalmiság-
nak a kialakulásában is fontos szerepet játszhatott, illetve 
ilyet is magába foglalhatott. 

Akkor is így van ez, ha tény, hogy nem éppen gyakori ez a 
stílusvariáció.21 

Többek között ennek kialakítása teszi Ady költészetét 
határozottan egyéni arculatúvá. (Hasonlóképpen lehetne 
erről a szimbolizmus áramlatán belül elfoglalt helyét vizs-
gálva is szólni, akár későbbi, modernebb irányzatokkal való 
rokonságét elemezve.) 

Nem indokolt ezzel szemben azzal kísérletezni, hogy 
ennek a lírának minél nagyobb részét a realizmus kategóriá-
jába lehessen valamiképpen beerőszakolni. 

Nem azért, mintha nem lenne az is tagadhatatlan, hogy 
„sivatag, lárma, durva kezek" visszahőköltetően közönséges 
együttesének érzékeltetése, magánosan haldokló kun pa-
rasztasszony alakjának megrajzolása, vagy alvó tanyák álom-
talan csöndjének megörökítése ne szembesítene ismételten 
az Ady korában tapasztalható tárgyi és társadalmi valóság 
több fontos, jellegzetes tényezőjével. Összetett Ady világa, 
stílus tekintetében is. A „szent vörös Nap"-ot megidéző 
versek azonban már éppoly kevéssé tekinthetők a tényleges 
polgári, mint amennyire egy tényleges szocialista forrada-
lom reális megjelenítéseinek. Nem kizárólag politikai kér-
dés ezért - bár ilyenként sem érdektelen - , hogy miért is 
mondta Ady tizennyolc végén a maga keserű ítéletét: „Ez 
nem az én forradalmam". Annak is érdemes lehet ennek 
kapcsán közelebbről utánanézni: mi magyarázza, hogy 
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mikor például a korábban forradalmárnak nem mondható 
Somlyó Zoltán azon ujjong, hogy végre „Minden, minden 
meg van bosszulva már, / Fut, fut a cár" - akkor Ady hallgat. 
A radikális oroszországi rendszerváltozás második fázisát 
követő hónapokban pedig annak döbbenetét fogalmazza 
meg - közismert versében - , hogy „Iszonyú dolgok mostan 
történülnek". Azt a körülményt sem szabad azonban ki-
hagyni a magyarázatból, hogy ,Ady forradalma" társadalmi 
elégedetlenségtől is szított, filozófiáktól is, művészi áramla-
tok által is inspirált látomás volt, nem pedig tényleges 
valóság. A tapasztalat világában ennek nem születhetett meg 
semmilyen megfelelője. Míg Petőfi forradalmi-szabadság-
harcos látomásai a romantika jegyében alakultak, Ady vízióit 
inkább a huszadik század fordulójának művészi irányzatai 
bontakoztatták színesekké, ezek festették sokak számára 
borzongatóan vonzókká, mámoros szépségükkel megejtők-
ké. Történészeknek és politológusoknak lehet a feladatuk, 
hogy megítéljék: mennyi volt a társadalmi-politikai jogosult-
sága annak, hogy Ady a proletáriátussal szövetkezve vállalta 
valamilyen „mindent felrázó, mindent felrúgó" forrada-
lomra hívó szavaknak a megfogalmazását - „gőgös, gazdag 
gróf'-ok, „gazdagult zsidó"-k, „papok" és mindazok félre-
söprését, akik csak egy kicsit is „ósdi"-t akarnak az ország-
ban. Elsődlegesen az ő feladatuk lehet azt föltárni, hogy 
mennyi tényleges köze lett mindennek a tizennyolc-tizen-
kilences (és mennyi különböző, részben különböző elője-
lű) történelmi eseményekhez, melyekben majd sűrűn hivat-
koztak az ő szavaira. Az irodalomtörténész azonban megáll-
hat ott, hogy regisztrálja: Ady költészete részben olyan 
megújulás-igényeknek a jegyében formálódott, amelyek 
időszakonként a legősibb kezdetektől fogva fontos szerep-
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liez jutnak az emberiség életében. Részben lélektani, rész-
ben egyetemeseknek mondható természeti törvényszerűsé-
gekből adódóan. Költői mítoszrendszerének fontos részévé 
vált ez a megújulás-kultusz, s természetszerűen foglalt 
magában - egy elmaradott országban kialakulva - társa-
dalmi forradalmiságot is. Májusi záporok nyomán zsendülő 
növényi létezés és felforrósodó férfi-érzékiség, szerelem-
vágy és elnyomott társadalmi rétegek jobb életre törekvése 
egyetlen rendszert alkottak az ő világlátásában, csodálatos 
életerők érvényre jutásának adva formát. Politikai szem-
pontból hasonlóképpen vitatható - bírálható és igenelhető 
- az ő magatartása, mint azé a Babitsé, aki rövidesen „régi 
rend, régi oltár" erkölcsi értékei mellett tett hitet, Kassáké, 
aki ugyanakkor valamilyen létrehozandó új külső-belső 
rendnek a nevében szerkesztette meg nyelvi alkotásait, vagy 
azoké, akik pedig mindenfajta politikának hátat fordítottak. 
(Mint ahogy azé az Adyé is, aki a háború vérözönének láttán 
- közelebb kerülve a tényleges küzdelmek valóságához - , 
nem hívott már forradalmas átalakulásokat.) 

Azt azonban a további szakmai lépések megtétele előtt is 
egyértelművé kell tenni, hogy a Csák Máték földjén istenek-
ként felmagasodók, az új kísértetekként Hadak Útján járók, 
az Élet piros dalra gyúló vérű vőlegényei, az Élet „őrült 
látomás"-ának igézettjei, az örök virágzásban élők, jövendő 
Jézusok, Tűz-országok vándorai nem a kor tapasztalati 
valóságának jellegzetes tényezői. Nem Julien Sorel és 
Goriot apó, Madame Bovary és Nana - nem a Courbet-fes-
tette kőtörők és Meunier-megmintázta zsákhordók rokonai. 
Nem a realizmus művészi áramlatainak részei. (Még csak 
nem is a Kiskunhalom és a Puszták népe - vagy akár az Egy 
polgár vallomásai, az Egy ember élete vagy A befejezetlen 
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mondat: „egy új, huszadik századi realizmus"26 - előkészí-
tői.) Tényleges helyüket kell ezért megkeresnünk és kijelöl-
nünk korunk stílusirányainak bonyolult szövedékhálóza-
tában. 

1 T. A., Király István. Intés az őrzőkhöz, It 1983, 4. sz. 996-1002. 
2 Debreczeni Hírlap, 1899. ápr. 19. = A szecesszió, a bevezető esszét írta, 

a szövegeket és a képeket vál., szerk. PÓK Lajos, 1972, 450-451. 
3 K. Ady Endre, 1972,1., 280-281. 
4 Uo„ - a felkiáltójeles figyelemfölkeltések tőlem származnak. T. A. 
5 A szecesszió, 39. 
6 I., 620,622, II., 24,129,361, 500. 
7 My Endre, I., 263. 
8 Ady Endre, L, 55. 
9 A szecesszió, 371. 

10 Uo., 362. 
11 Uo., 367. 
12 Uo., 341. 
13 Uo., 356-357. 
14 Uo., 360-361. 
15 Uo., 362. 
16 i/o., 234,235, 242,247,224. 
17 Zum neuen Stil, von Hans Curjel ausgewählte Schriften, München, 

1955. 46. 
18 Bergson vallása = В. M. művei, szerk. Belia György, 1972, II., 396-398. 
19 Egykötetes Ady = fí. M. művei, 274. 
20 Teremtő fejlődés, ford. Dienes Valéria, 1930,121,164, 98, 100. 
21 Ady Endre, I., 496,397. 
22 Intés..., I., 43, 110,124. 
23 Intés.... II., 228. 
24 MACKINTOSH, A., Symbolismus und Jugendstil, München-Zürich, 

1976,66. kép. 
25 Bár például a Tanácsköztársaság híres plakátjainak némelyike szembe-

ötlően magán viseli ennek a stílusnak a jegyeit - Tóth Árpád nem 
kevésbé ismert Az üj istenéhe/, hasonlóan. De az is említést érdemelhet 
itt, hogy a Ver Sacrum munkatársai közt számontartott krakkói Wys-
pianki sem tartozott valamilyen merőben „esztétizáló modernségének 
a képviselői közé; bizonyára nem véletlen, hogy erősen társadalom-
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kritikus szemléletű munkásságát többen az Adyéval rokonítják. - A 
szecessziót tárgyalva Eisemann György is foglalkozik általános megúju-
lás- és tavasz-élmények egymásba fonódásával. Avval, hogy a szecesszió 
úgy „nyilatkozik meg [...], mint a jövő művészete, az új élet megvalósítá-
sa, tavaszi újjászületés"; a szecesszió „Ver Sacrum eszményében, az örök 
megújulás vágyában a szellem hajnalodásának, a lét napfelkeltéjének 
nietzschei gondolata talált visszhangra". (Végidő és katarzis, 1991. 5, 
10.), A szent tavasz hajnalában ott a beavatás próbája és szenvedése [...] 
is" - teszi ehhez hozzá, anélkül azonban, hogy újjászületés és áldozat 
kettőse és forradalmi megújulás-hit lehetséges összekapcsolódásánál 
kérdéseivel is foglalkoznék. (Noha más vonatkozásokban ismételten 
említi az Ady-líra szecessziós sajátságait.) Az értékes tanulmánygyűjte-
mény szerzőjének az a - Hermann Bahrra is hivatkozó - állásfoglalása, 
mely szerint „a szecesszió nem stílus" (6.) messzire vezető vitákra 
adhatna alkalmat. (Hogy ti. melyek a kritériumai annak, hogy valami-
lyen művészeti jelenségegyüttest „joggal" szecessziónak nevezhes-
sünk.) Ezektől ebben a rövidebb írásban szerencsésebb eltekinteni. 

26 Vö.Intés.. ., II., 500. 
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A megkínzott emberiség 
(József Attila egy szonettjéről) 

Emberiség 

Óh emberiség, kit törött anyám 
szenvedni szaporított és nem értett! 
Nem rettenek születni újra érted, 
te két milliárd párosult magány! 

Láttalak sirni a folyók fagyán, 
mint gyermeket, kit a jég tüze sértett; 
láttalak ölni, halni s mint nem éltet, 
tündökölni nagy egyházak falán. 

Hegyen láttalak és lapulni ólnál -
szerencsétlen, ki úgy élsz, mintha volnál, 
megérdemled, hogy atyád a halál! 

Vértelen arravársz, hogy véred ontsák 
s föl-fölmutat a társuló bolondság, 
mely téged minden kinban megtalál. 

1935. aug.1 
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1935-ben - tizenkét év szünet után - , József Attila ismét 
szonetteket ír, szám szerint kilencet, és egyrészüket publi-
kálja is. 1935 áprilisában írhatta az elsőt, az Osztás utáni, és 
1935 augusztusában a sorban az utolsót, éppen az Emberi-
séget. Megjegyzem, hogy az új kiadásban a szonettek egymás 
közti sorrendjét a szigorú textológiai megfontolások indo-
kolják - elképzelhető más sorrend is. Az bizonyos, hogy az 
először keletkezett szonettek, mintegy Л kozmosz éneke 
kései folytatásaként is, inkább a forma hetyke-játékos kipró-
bálásai voltak (Osztás után, Modern szonett, Leülepszik...), 
majd az egyre érettebb, egyre megformáltabb és egyre 
keserűbb szonettek sora következik: az Emberek, a Légy 
ostoba!, az Én nem tudtam, г Boldog hazug, aMint gyermek 
és az Emberiség - e hat voltaképpen olvasható egyetlen, laza 
ciklusként is. 

Az Emberiség részint választ ad arra a kérdésre is, miért, 
milyen ösztönzésre fordult ekkor József Attila a szonettbe/:" 
Egy előkép: Kosztolányi Dezső Számadása. Igaz, ez a vers 
valamivel korábbi, két évvel azelőtt, 1933-ban jelent meg a 
Nyugatban, de a költő Összegyűjtött költeményei új köteté-
ben éppen ekkortájt, 1935 májusában közölte őket ismét. 

Most már elég, ne szépítgesd, te gyáva, 
nem szégyen ez, vallj - úgyis vége van -
boldog akartál lenni és hiába, 
hát légy, mi vagy: végképp boldogtalan, 

inkább egészen és kinzó-csigába 
mint félig így, alkudva oktalan, 
ne félj, szamár, ki szenved, nincs magába, 
vagytok ti itt a földgolyón sokan. 
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Térdelve, föltárt hassal, láncra kötve, 
templomba, kórházakba, börtönökbe 
lassan vonul a roppant karaván, 

siess te is oda, igaz körödbe 
s - égő kanóc - lobogj velük örökre 
elégedetlenség szent olaján. 

A legkülsőbb jelek felől indulva: a József Attila-szonettek 
szinte kihívóan kosztolányis rímekkel élnek, a Modem 
szonett „ha már-szamár-tanár" ríme és még inkább a 
[Leülepszik...] foglár-boglár, illetőleg apróz-matróz ríme 
szinte paródiának is hathat. Ez utóbbi vers különben a maga 
egészében játékos Kosztolányi-paródia. De a lezáró jellegű, 
higgadtabb hat nagy szonettben is hibátlan rímelésre törek-
szik, éles rímekre, a hím- és nőrímek kínosan pontos 
váltakozására, meglepő, evokatív rímszavakat talál. Koszto-
lányit idézi a szonettek versmondattana is és kiegyensúlyo-
zott, higgadt metaforikája, szókincse is az átlag Nyugat-költé-
szetre jellemző. 

Az 1930 utáni években Kosztolányi már főleg halál előtti, 
nagy összefoglaló „elszámoló" létértelmező verseit írja, 
köztük a {Számadás a maga hét szonettjével végrendelet-
hangütésű, még egyszer, búcsúzó gesztussal meglobogtatja 
„szép életét". Ezúttal a kiemelkedő, diadalmas, de mégis 
sérült Ént a szenvedőkkel, megalázottakkal, a „többiekkel" 
együtt, sajátos közösségben mutatja fel, velük azonosítja 
magát.3 Ennek a Kosztolányi-ciklusnak íve, elegáns lendüle-
te, játékos-pontos rímei, a betegséget és a megalázottságot 
legyúrni akaró költő-egyén alakja ragadhatta meg, szinte 
hívta ki versenyre, válaszra a fiatalabb költőt. 
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A Kosztolányi-József Attila kapcsolatra már a korai húszas 
évek verseiben is felfigyelhettünk - , a húszas évek végének 
nagy polémiáiban pedig mindig elismeréssel, sőt csodá-
lattal szól Kosztolányiról.4 A kései évek Kosztolányi-József 
Attila kapcsolatra vonatkozóan pedig Angyalosi Gergely 
fontos elemzésére utalok.1 

Vonzhatta a fiatalabb költőt Kosztolányinak a nyelvvel 
való tiszteletteljes, de szuverén bánásmódja, pontossága, 
szinte érzéki nyelvhasználata, általában a vers testével való 
bánnitudása. Kevéssé ismert példa, hogy a Hazám híres 
rímpárja: 

.. . éreztem, bársony nesz inog, 

. . . tapsikolnak a jázminok. 

voltaképpen Kosztolányi-idézet: 

Kénsárga légbe forróság inog 
örjöngenek a buja jázminok. 

(A bús férfi panaszai) 

Igaz, ott van már Adynál is: 

A pálmás part inog, 
Vadkaktuszok összehajolnak, 
Sírnak a jázminok. 

(Vörös szekér a tengeren) 

A Számadás első szonettjében Kosztolányi nagyívű kép-
ben idézi fel az emberiséget, egyetlen nagy történelmi 
tablóba, látomásba sűrítve: 
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Térdelve, föltárt hassal, láncra kötve, 
templomba, kórházakba, börtönökbe 
lassan vonul a roppant karaván... 

Ezt az emberiség-látomást alakítja tovább József Attila: 

Iüttalak sírni a folyók fagyán, 
mint gyermeket, kit a jég tüze sértett, 
láttalak ölni, halni s mint nem éltet, 
tündökölni nagy egyházak falán. 

Hegyen láttalak és lapulni ólnál -

Utalhatnánk ennek az emberiség-látomásnak, emberiség-
versnek tágabb összefüggéseire is. Az emberiség-látomás is 
bibliai eredetű (az egyik mintakép szinte mindenütt Ezékiel 
látomása) - élt az egész középkoron át - , a romantika 
fejlesztette ki önálló szekularizált műfajjá (a poème d'huma-
nitékben ). Nálunk Vörösmarty vagy Petőfi nagy emberiség-
víziói (Ar ítélettől az Emberekig) jelzik a csúcspontot. 
Bizonyos, hogy Kosztolányinál s József Attilánál is ott 
munkálnak a háttérben Vörösmarty látomásai. A kortárs 
külföldi költészetben pedig meglepő hasonlóság (termé-
szetesen minden konkrét kapcsolat nélkül) Saint-John Perse 
nagy emberiség-látomásait hömpölyögtető prózaversei. 

Hosszú sor, élő hagyomány folytatója Kosztolányi és 
József Attila két emberiség-verse. A két költő versét külön-
ben még az emberiség-tercinák rímhangja, az a-á is össze-
köti, s a kiegyensúlyozott, sorba simuló versmondattani 
szerkesztés is. 
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De a különbség is nagy, a rejtett vita is észrevehető. 
Kosztolányi ciklusa dialógus, a megszólítottat (a maga másik 
énjét?) tegezi, a József Attiláé egyes szám első személyben írt 
vers, a tegezett-megszólított meg éppen az emberiség 
(illetőleg önmaga az emberiség képében). 

Mert a József Attila emberiség-tablójában az emberiség 
egyénné, személlyé válik - , nagy jelképes cselekedetekkel, 
gesztusokkal, mitikus-történelmi térben él. Legelőbb az 
egyik őselem, a víz tűnik fel, folyó formájában (a „folyóvíz" 
József Attilánál sokszoros - erotikus-történeti jelentésekkel 
teli, „megszállt" motívum). Ezúttal a nála ugyancsak oly 
jelentőségteljes faggyal párosulva lesz mitikus színtérré. A 
tabló 2. sora, a vers 6. sora a szonettek egyik főmotívumát, a 
Gyermeket hozza elő a hasonlatban, majd három tömör, 
távlatos, összefoglaló, ős-igéket sűrítő sor következik „ölni, 
halni... tündökölni. . . lapulni". A 8. sor: „mint nem éltet, 
tündökölni nagy egyházak falán" - a József Attilánál nagyon 
ritka művészettörténeti-kultúrtörténeti anyag, talán párizsi 
élmény, mintha a Notre Dame homlokzatára utalna. 

Az Emberiség már első sorában összeköti a nagy távlatokat 
a legkeservesebb egyéni sorssal: megjelenik a „törött 
anyám" - és latinos-franciás tömör nyelvtani szerkezet 
villantja fel saját születésének tényét, keserves voltát. (Ez az 
összefüggés egyéni megszületés és történelem között majd 
A Dunánál soraiban teljesedik ki.) Innen, a 2. sortól a 9. 
sorig, tehát a vers kétharmadrészében, a főnévi igenév az 
uralkodó szófaj, általánosító távlatával és -ni jajongásával. Ez 
a technika viszont Babits-versekre emlékeztet - az ő filozó-
fiai, intellektuális dikciójára, pl. a Rímek játékára. Mint ahogy 
az egész József Attila-versben van valami babitsos vonás is -
nem is szólva arról, hogy az emberiség-probléma nagvonis 
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jelen volt éppen ekkor Az Isten és ördögkét jó hivatalnok... 
költőjénél. 

Az Emberiség 3- sora ugyancsak mitikus elemet hoz be, az 
Újraszületés vallásos-messianisztikus képzetét, Krisztus uta-
lását,6 - és a képzetsor végén megjelenik az Emberiség első 
összefoglaló jele: 

Te két milliárd párosult magány! 

A József Attilára oly jellegzetes ellentétező jelentésstruktú-
rával megalkotott szerkezet a „párosult magány". Egyszerre 
ott van benne a nemi aktus végzetszerűsége, szomorúsága 
és a végső magány - amely itt az „anyám "-ra rímel, így válik 
az emberiség-képzet mélyen személyessé, így telítődik meg 
a fogalom a magánnyal, árvasággal - így válik eggyé kínlódó 
költői én és küszködő emberiség. 

Ezután következik az említett ötsoros emberiségtabló, 
amely a nagyság és alantasság, a bátorság és a gyávaság 
képével ér véget - a sorban ott a Virrasztó ember és a „kis 
szobában kis parasztok", meg a Tiszazug elnyomott em-
bere, s a kisgyermek lelenc-költő megalázott képe. Hiszen 
ő a Virrasztó is, és az ólnál Öcsödön lapuló Pista - s 
ugyanakkor persze képviseli a történelmi emberiség nagy-
ságát és bukását is. 

Ezt a képsort egy (jobb szó híján használom) kép-áthajlás 
szakítja meg, a költő gyakori technikája szerint félbeszakít 
egy gondolat-képsort, lebegteti, gondolkodásra ingerel - és 
ezt gondolatjellel jelzi. Ismét a tőle különvált, egyénné 
sűrített emberiséghez fordul, akit joggal szólít meg „szeren-
csétlen"-ként. Egy filozófiai-szociológiai ihletésű félsor a 
pszeudo-lét jellemzésére („ki úgy élsz, mintha volnál..."), 
majd ismét mitikus dimenzióba csap át a vers: a Halál, mint 
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az emberiség szülője, jelenik meg. Egyébként ennek a 
képzetnek párja is játékosabban és tetszelgőbben ugyan, de 
ott van Kosztolányinál: 

Egymás fölött feküdtek ők, 
nyílt szemmel, árva csecsemők, 
ki szülte őket, ottan áll 
kegyetlen anyjuk, a halál. 

(Együg}>ű ének) 

József Attilánál a halál nemet vált - kegyetlen férfi istenné 
lesz. A korábbi változatban még csak ez állt: „társad a halál". 
Talán az 1935-ös végleges változathoz Kerényi közvetett-
közvetlen hatása is belejátszhatott. 

1935-ben vagyunk - és a vers egy másik összefüggés-
rendszerbe is illeszkedik. A veszélyeztetett emberiség, a 
megtámadott humánum védelme éppen Hitler uralma 
kezdetén nagyon is időszerű. A sajtóban, beszélgetésekben 
az európai humanizmus védelme fő kérdéssé lesz, s éppen 
József Attila baráti körében. . ." Vértelen arra vársz, hogy 
véred ontsák" ugyanaz a helyzetmegállapítása, mint ami 
kifejtve, fogalmi eszközökkel A szocializmus bölcselete 
című nagy tanulmányban nyugtalanítja: a tömegek passzivi-
tása, félelme - a „ne rettegj / vakon / a kifent rohamkéstől" ez 
idő tájt fogalmazott intelme. És ezt a kiszolgáltatottságot, ezt 
a rettegést ismét a „társulás" szükségessége oldaná fel. 
Jellegzetes, ahogyan a „bolondság" jelzőjét próbálgatta: 
előbb „meleg", majd „gyermek". A vers csattanója új egyen-
súlyt próbál teremteni a „kín" - mint általánosított létérzés, 
és az ezt oldó: e lőbb emberi közösség, szolidaritás, utóbb 
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tisztán a szexuális aktus között. Kín és szerelem, mint 
annyiszor, párban áll itt. 

Csak megjegyzem, kifejtés nélkül, hogy a vers formálásá-
ban, képzeteinek kapcsolódási formájában, gondolatvilá-
gára hatott a pszichoanalízis is, hiszen ez időszakban erősen 
kötődik ehhez a gondolatvilághoz, a „társuló bolondság", a 
„párosult magány" egyszerre mély egyéni élmény és analiti-
kusan teoretizált konceptus. 

Az Emberiség azért is jelentős vers, mert a szonettforma, a 
Kosztolányival való fiúi vetélkedés, a „kín" és a „magány", 
meg a „társuló Bolondság" vágya szinte kikényszerít belőle 
egy újfajta, de vonatkozásteli tömörséget. Az előző évek 
nagy gondolati tablói, az előző hónapok inkább epikusabb-
lazább kompozíciói után itt érik meg új tisztasága, alakul ki 
új metaforikussága, amely most már élete végéig el fogja 
kísérni. A Légy ostoba! sajátos, belső refrènes szerkezete, 
mely mintegy a korábbi villonos hangot szorítja a szonett 
fegyelmébe, az Emberek káprázatos rímtűzijátékkal kísért 
kesernyés kiábrándulása, az Isten-szonettek és a Mint a 
gyermek ismét csak szigorúan fegyelmezett önkitárulkozása 
jelzi ezt a sort. Bennük már teljes tisztaságában jelenik meg 
ez az új dikció, ha tetszik, József Attila „új klasszicista" 
tömörsége. Azt megállapíthatjuk, hogy tematikája e korban 
nem egyedülálló, hiszen ez években a történelem és az 
ember kérdései Babitstól Illyésig, Kassák Lajostól Füst 
Milánig és főleg Szabó Lőrincnél a legkülönfélébb variá-
ciókban kerülnek elő.8 De az igazi újdonság éppen az 
ellentéteket szigorú formába összepréselő, szélsőségesen 
énközpontú és egyszerre a legtágabban általánosító, lehig-
gadt metaforikájú „új stílus". 

Ez a hang vonul végig majd a hátralévő években emberi-
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ség- és történelem-versein is.9 Az Emberiség közvetlen 
hangban, metaforikában folytatása a Majd emlékezni jó lesz. 
Természetesen a két par excellence történetversben, az Ős 
Patkányban és a Márciusban, de voltaképpen a Freud-vers-
ben, az Amit szívedbe rejt észben is, és a Tudod, bog}' nincs 
bocsánat kulcssoraiban is követhető ez a hang. Ez a József 
Attila-i „új-klasszicizmus", a megalázott, megkínzott egyén 
nagy kísérlete helyzete megértésére, a világ megragadására, 
- aki a mélyből felfelé tekintve egyszerre próbál összefogni 
múltat, jelen helyzetet és távlatot. Mindezt feszes formába 
szorított fegyelmezett tömörséggel, dallamos metrikával, 
keményre kalapált képekkel úgy, hogy a vers egyúttal a 
világtörténelem és a világirodalom, meg a hazai irodalmi 
múlt sok vonatkozását felhasználhatja, arra utaljon, azt 
idézze (mai terminológiával: intertextuálisan). Ez a mitikus 
történelmi háttér, a nyílt és rejtett idézeteknek ez a sora az 
1935-ös szonettekben jelentkezik talán először. 

És az a kései József Attila-i hang él tovább, mint ez jól 
ismert, bizonyos Radnóti-versekben, és ez teljesedik ki, épül 
még tovább Pilinszky Jánosnál. Nem véletlenül szól ő József 
Attila ritmusában: 

így táplálkozom a halállal, 
és így lakik jól ő velem, 
az életem rég nem enyém már 
vadhúsként nő a szívemen. 

A mindörökre ismeretlen 
végül is így lesz otthonos. 
Mint hervadás az őszi lombot, 
a pusztulás bebalzsamoz. 
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Kihűlt világ ez, senki földje! 
S mint tetejébe hajított 
ócskavasak, holtan merednek 
reményeink, a csillagok. 

(Kihűlt világ) 

1 JÓZSEF Attila, Összes versei, sajtó alá rend. STOLL Béla, Bp., 1984, O.k., 
256. 

2 A szonettek keletkezésének lélektani jellegű magyarázatát adja GARAI 
Lászl ó, „Kiterítenek úg\'is". József Attila tragikus paradoxonai, Világos-
ság, melléklet az 1986. dec.-i számhoz, 22. („mágikusan előhívja 
[korábbi] társadalmi személyazonosságát") 

3 A vers legutóbbi szép elemzése KIRÁLY István, Kosztolányi. Vita és 
vallomás, Bp., 1986., 195. skk. 

4 A Kosztolányi-József Attila viszonyt a szakirodalom már többször 
tárgyalta, vö. TAMÁS Attila, József Attila és a Nyugat költői, ItK 1962, 
564—579.; legrészletesebb elemzése: SZIGETI Lajos Sándor, Л József 
Attila-i teljességigény, Bp., [ 1988], 128-170.; utal a Számadás egy másik 
helyének hatására, visszhangjára a „Költőnk és Korunk"-ban, i. т., 167. 

5 ANGYALOSI Gergely, Az Istenek ellen könnyü.fehér ruhában, Új írás, 
1982. máj. 

6 ,A vállalis-etosz példájaként elemzi ANCSEL Éva József Attila étoszáról, 
Kortárs, 1980. jan. 

7 Lásd erről és a kín-motívumról, SZIGETI Ijjos Sándor, i. m. 
8 Az utóbbiról lásd legújabban KABDEBÓ Lóránt, „A magyar költészet az 

én nyelvemen beszél", It Füzetek, Bp., 1992,150. skk. 
9 Lásd legújabban erről a vonulatról JANZER Frigyes, A bűn és a semmi. 

József Attila kései verseinek motívumairól, It 1991, 3/4. Megjegyzem, 
hog)' ez a tanulmány is, bizonyos kulcsmotívumokat vizsgálva, az 
1935-ös évet tartja fontos fordulónak. 
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József Attila: Medáliák 
(Vázlat) 

József Attila életében az 1928-as év meghatározó jelentősé-
gű. Különböző irányba mutató költői lehetőségei közül 
ekkor talál rá arra a belső vers-szerkezetre, mely költészete 
egészét meghatározza. Ez a költői kibontakozás két fontos 
élettörténeti eseménnyel is összefügg; mindkettő az egész 
életre kihat, és mindkettő egy-egy hosszas, az életet megha-
tározó történéssorozatnak (vagy létállapotnak) nemcsak 
első történése, hanem egyben a későbbiek modellje is. Az 
egyik a Vágó Márta iránt érzett szerelem kibontakozása, és 
ezzel kapcsolatban eddigi életének egyik legnagyobb - ha 
nem a legnagyobb kudarca. 

A Vágó Márta-szerelem abban különbözött az eddigiektől, 
hogy az otthonbafogadottság illúziójával indult. A költőt, aki 
eddig a társadalom meghatározhatatlan, marginális közegé-
ben tévelygett - proletárkörnyezetéből kivált, korán „fölfe-
lé" szakadottságával, a már nővére első házasságával meg-
kezdődött polgáriasodással, a polgári környezetből pedig, 
melyhez ekkor már barátai révén a leginkább kötődött, 
nemcsak származásával, hanem másoktól függő, önmagá-
ban bizonytalan, a polgárihoz semmiképpen nem alkalmaz-
kodó életvitelével is - most végre egy vágyott és a vágyako-
zásra méltó környezet melege vette körül. Nagyrészt a 
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személyiségéből fakadó tényezők miatt a polgári élet-
rendbe (s itt ezt a szót nem társadalmi meghatározásként, 
hanem mint a korabeli normák szinonimáját használom) 
eddig s e néhány rövid hónap álomszerű valósága után 
későbben sem tudott beilleszkedni: sem rendszeres jöve-
delmet biztosító munkája, sem elhelyezkedési - társada-
lomba-illeszkedési - ambíciója, sem családi háttere (mint 
emlék, vagy mint a jelen biztonságforrása) nem volt. Vagy 
mégis? Egy bizonyosság feltétlenül élt benne: már akkor 
(feltehetően már makói évei óta) a költői elhivatottság 
érzete állandó célja és tartalma volt életének. Nincs tudo-
másunk róla, hogy ebben valaha is, legmélyebb depresz-
sziói idején is komolyan kételkedett volna - csakhogy 
ezekben a fiatal években - csakúgy, mint a halálát megelőző 
valóban elképesztően nagy költői teljesítmények idején -
ezt a hitét a társadalom elismerése alig-alig támogatta. 
Mindenfelől a magány nyomasztotta; mindenfelől fenyeget-
te, azzal, amivel a kölcsönös kommunikáció hiánya a 
leginkább fenyeget: az önmagában elbizonytalanodással; az 
állandó kontroll hiánya miatt az aránytévesztések folytonos 
lehetőségével. Mindez a kiegyensúlyozatlanság és bizonyta-
lanság látensen a Vágó Márta-szerelem időszakán is végig-
húzódott. Kezdetén azonban feloldódni - pontosabban 
megoldódni - látszott. Éppen ezért, a kapcsolat felbomlása-
kor a heveny tünetek erősségével tört fel, eddig ha nem is 
elfojtott, mindenképpen elaltatott állapotából. 

Az, hogy a kezdő költőt - akinek akkor még valóban csak 
ígéretessége volt bizonyos - befogadták Vágó Márta család-
jába és barátainak körébe (amely kör ha átmenetileg ki is 
lépett belőle, különösen utolsó éveiben az életét fenntartó 
és meghosszabbító emberi közösségnek bizonyult) létezé-
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sének olyan megerősítését jelentette, mely alighanem ad-
digi életének szubjektíve legfontosabb történése. Ez a 
befogadás azt is jelentette, hogy költőként fogadták el, 
ebben a körben státusa a fiatal költőé volt, mint ilyet 
szerették és kísérték figyelemmel. Ez a befogadás társadal-
milag és érzelmileg biztosított státust jelentett: külsőleg is 
megerősített biztonságot. Ennek az évnek hatalmas költői 
kibontakozása alighanem ennek a várakozás- és bizalommal 
teljes közegnek köszönhető; ennek biztonsága adta az 
alkotáshoz szükséges érzelmi és létérzékelési hátteret. 

Nem ez az alkalmas hely annak kifejtésére, hogy azok a 
versek, melyeket József Attila későbbi nagy költészete 
alapjának tarthatunk, a 28-as évre oly jellemző négyszer 
négyes strófaszerkezetű, a dalnak, mint most elhagyott 
műformának számos jellegzetességét megcsillantó lírai köl-
temények, mégha az elérhetetlen vágy vagy a távollét és a 
búcsú szomorúságát fejezik is ki, miért jelzik mégis egy 
rövid, de meghatározó fontosságú lelki megerősödés har-
móniáját? Mindenekelőtt formájukból, de legalább ennyire 
képeik jellegéből és képeik kohéziójából következtethe-
tünk erre. 

Lelki megerősödésről, harmóniáról, egyensúlyról be-
széltünk. Jogos-e? Jogos-e egy olyan költő esetében, akinek 
bizonyos, hogy az elmebetegség határát legalábbis súroló, a 
személyesség szétesésére utaló tünetei éppen ebben az 
évben manifesztálódtak először? Igennel kell felelnünk. 
Úgy látszik, hogy József Attila rendre, struktúrára irányuló 
erőfeszítései, melyek szinte töretlenül követhetőek az 
utolsó versekig, mégiscsak ebben az évben alakultak ki. 
Ehhez pedig legalább egyszer, az élmény intenzitásával 
kellett a világ strukturáltságát, rendezettségét felismernie -
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s ez csakis e rend megélésével, a rend visszasugárzásának 
élményeként képzelhető el. Az egész életre szóló gondolati 
sémának, a gondolhatóság, illetve a célirányos, haladó, 
kibomló gondolhatóság sémájának belső, öntudatlan kidol-
gozása fűződik ennek a körnek sugárzásához: annak a 
közegnek melegéhez, melyben az érzelmek és az értelem 
átjárták egymást. Az érzelem biztonságában, ebben a szavak-
ban, vitákban, könyvek között élő emberi környezetben 
indulhatott fejlődésnek a szóban, értelmezésben, logikában 
később oly differenciálttá váló elme. 

És ennek a körnek elfogadó közege tehette elfogadhatóvá 
ezt a kezdettől halálra ítélt, mégis évek távollétén átívelő 
szerelmet - azt a kezdettől fájó kudarcélményt, mely a 
kapcsolat realizálásának megtagadásából származott. Bizo-
nyos, hogy Vágó Márta elutazása ezt az elutasítást tette 
véglegessé - emiatt vált olyan tragikus és visszafordíthatat-
lan megrázkódtatássá, hogy e nagyon labilis lélek egyensú-
lyának megbomlásához vezetett. 

Ennek az évnek ez a második nagy eseménye. Ezt az első 
„idegkimerülést", „neurasthenia gravis"-t, ahogy Curricu-
lum vitae-jében írja, viszonylag kevéssé ismerjük. Különös, 
hogy pszichoanalitikai kezelését sokan feldolgozták, a keze-
lőorvosokról és a hozzájuk fűződő kapcsolatokról tanulmá-
nyok sokaságát - sőt köi^veket is - írtak. Ez az első 
megbetegedés pedig még mindig fehér foltja a költő 
életrajzának. Annak ellenére, hogy minden bizonnyal ez 
lehetett a későbbi betegség csírája vagy első manifesztációja, 
és bizonyos, hogy későbbi betegsége ennek az állapotnak 
kialakulásából jobban megérthető lenne. 

József Attila költészetének két olyan korszaka van, mely-
ben a tudat egyetlen vágyra szűkülése, ez alighanem kóros 
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intenzitású megszállottság és a tehetetlenségből fakadó 
agresszió a versekben is megmutatkozik. A két állapot 
nagyon emlékeztet egymásra: mindkettő egy-egy hevesen 
fellángoló szerelem frusztrációs élményével függ össze: az 
első ez a huszonnyolcas beteljesületlen szerelem, illetve 
ennek reménytelen lezárása, Vágó Márta elutazásával - a 
második a Gyömrői Edithez fűződő kétségbeesett megka-
paszkodási vágy. Nemcsak az alaphelyzet, hanem ennek 
számos részlete is hasonló e két majdnem - vagy egészen? -
hasonló pszichotikus állapotot kiváltó szerelemben. Mind-
két esetben (mint József Attila csaknem minden kapcsolatá-
ban) a nő az idősebb; mindkettőben valamilyen fölény-hely-
zetben vannak: Vágó Márta társadalmilag és valószínűleg a 
polgári normák szerinti műveltségben (azt a fegyelmezett, 
célratörő tanulást, melyet londoni leveleiből megismerünk, 
József Attila sem nem ismerte, sem nem tudta értékelni; 
Vágó Márta részéről alighanem ez vezethetett a belső 
szakításhoz). Gyömrői Edit mint analitikus nemcsak a 
terápia szintjén van fölényes, védett helyzetben a kiszolgál-
tatott pácienssel szemben, hanem a pszichoanalízisről tár-
gvilag is többet tud, nyilvánvaló, hogy professzionális 
ismeretei követhetetlenül szerteágazóbbak. Mindkét nő 
stabil, polgári értelmiségi környezetben él, a költőnél 
sokkal jobb és főleg sokkal biztosabb anyagi helyzetben; 
Vágó Márta rendszeres munkára készíti fel magát, Gyömrői 
Edit komolyan dolgozik. Mindebből mindkét helyen és 
alkalommal olyan helyzetek alakulnak ki, amelyek a családi, 
a meghitt, az anya-gyermek kapcsolat analogonjai. Másutt 
kifejtettem már, hogy a Gyömrői Editre projiciált anya-kép 
feltehetően egy új születés vágyát jelentette: ebbe a társa-
dalmi közegbe, annak védettségébe, és meghittségébe 

2 4 5 



B E N E Y Z S I IZSA 

történő újraszületésének igényét. Mindkét esetben tehát a 
szerelem megtagadása önmagánál is többet: az anya általi 
elutasítás, a kitettség (Anyám kivert. A küszöbön feküdtem.) 
az ürességbe kivetettség világ-magányát jelenti: mindkettő a 
létezés most megsejtett biztonságának elveszítését. Annak 
elvesztését, ami nem is volt s aminek be nem következte 
vagy elérhetetlensége éppen ezért sokkalta fájdalmasabb, 
mint a beteljesülés utáni elválás esetén lett volna. Mindkét 
kapcsolat megszakadásakor a nő a költő számára ismeretlen 
vagy elérhetetlen társadalmi közegbe távozik (Vágó Márta 
külföldre, egy ismeretlen, másféle értelmiségi környezetbe, 
Gyömrői Edit a házasságba). A gyermekké lett költő védtele-
nül és megalázottan éli át a magány kozmikussá nőtt 
félelmetességét. Mindkét esetben hasonlóan: a gyermeki 
agresszió feléledésével reagál, a tehetetlenség kiváltotta 
hisztériával. 

A huszonnyolcas év végén ennek a - most először 
megnyilvánuló - hisztériás-agresszív magatartásnak felerő-
södését érzékeljük: elsősorban a képalkotásban. 

A Vágó Márta-szerelem előtti valószínűleg labilis idegálla-
potban József Attila képalkotását még mintha más erők 
szerveznék, mint a későbbi versekét. Pontosabban: az 
1927-28-as év fordulóján ugyanazok a lebegő, nem csak 
egyféle módon, vagy szinte egyáltalán nem értelmezhető 
képek uralkodnak ebben a költészetben, mint amelyek a 
későbbiek során az akkor már szilárdnak és rendezettnek 
látszó világ megingásait, réseit jelzik. Az érett József Attila 
képrendszere éppen ellentétes ezzel, hiszen költészetét 
mindenekelőtt a képben-látás strukturáltsága jellemzi. Az 
igazi József Attilát azonban ezekből és csakis ezekből a 
rendszert megbontó szavakból ismerhetjük meg: a túlzott 
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rendezettség ugyanis csak másik oldala a rend hiányának. 
Egyik nem létezne a másik nélkül: a szoros szerkesztettség 
megköti a lélek diffúzán a semmi felé áradó energiáit, 
éppen a fenyegető semmi bizonyul az összefogottságot 
létrehozó erőnek. József Attila költészetének egyneműsége 
a különneműségek létező és létezhetetlen ellentmondásai-
ra épül. Ezt a semmit, a fenyegetettséget „vállalni" kellett - s 
az ehhez szükséges bátorságot a világ stabilitásának párhu-
zamos megélése adta. 

De amellett, hogy ez a semmi erősítette a világ valóságos-
ságának érzetét (hiszen mi más is lenne a költészet, ha nem 
a világ és a világgal egy-anyagú lélek valóságosságának 
affirmációja), az anyagi lét érzékelhetősége nem mossa el a 
semmi félelmetességét. Ha e kettősséget nem a patológia, 
hanem a létezés legmélyebb átérzésének szintjén fogjuk fel, 
érthetővé lesz az, hogy József Attila létállapotát leginkább 
mint ontológiai skizofréniát értelmezhetjük: a létezés átélé-
sének meghasadottságát. (Hozzá kell tennünk, hogy így más 
nyelvrendszerben fejezzük ki azt, amit elmeállapota patolo-
gikus feszültségének is mondhatnánk - olyan nyelven, mely 
a kettő egymásra vonatkoztatására - mégha az egyik állítás 
tételezi is a másikat - nem alkalmas.) 

A 28-as év azért lehet oly izgalmas tárgya vizsgálódásaink-
nak, mert benne vált át e költészet a megingó, definiálhatat-
lan lét kifejezéséből a stabil világkép mintájára szervezett 
rendszerré - úgy, hogy a kettő kapcsolódási pontjai, s az év 
végén a stabilitás megingása mintegy megvilágítja a föld alatt 
húzódó, de mindvégig jelenlevő „másik'-nak természetét. 

A huszonnyolc elején írott versek egy részében a nyelv-
tani egyértelműség bomlik meg, a képek időnként túl 
mélyre rejtőznek a csak-belülről érthetőbe. Különös lebe-
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gés ez az értelmezhetőség, pontosabban az egyértelműség 
és a kriptikus tartalom határvidékén. (Tószunnyadó békes-
séggel: sáppadsz kiáltó virággal, / és ő dereng csendes ággal: 
Jércének éles kés, / békés völgynek hóbika; Holott náddal 
ringat, / holott csobogc'issal, / kékellő derűvel, / tavi csókolás-
sal; Úgy őrizz, mint / ki gyilkolna, / mintha éltem / élted 
volna; Gyász és patyolat). A Vágó Márta-szerelem virágkorá-
ban ez a lebegés földhöz kötötté válik, a képek kibomlása az 
egyértelmű jelentés irányába folyamatos, vagyis a kezdő, 
impresszionáló kép megüt egy hangot, felvázol egy tájképet, 
mely aztán az egész vers hangvételét és összetartását 
meghatározza. A kép helyszínétől, a hangzás tónusától a 
későbbiekben általában nem tér el a költő. A képek 
nyersanyaga ebben az időszakban leggyakrabban a termé-
szet - nagyon valószínű, hogy a Vágóékkal vasárnaponként 
gyakran megjárt ürömi táj. Élő, valóságos, mégis, valamikép-
pen inkább látvány, mintsem a benneéléssel, esetleg a 
megmunkálással magáévá tett otthon. A szimbólumképzés 
állandó és önként adódó közege (Mióta elmentél itt hűvö-
sebb: Óh, azt hittem már, lág\> völgyben vagyok / két melled 
ói ' meg észak s dél felől: orrocskájuk is téged idéz / s rózsás 
csülkökkel szivembe lépsz; Fürtöm szöllőkhöz volt hasonló 
/ most hüvelyében rohadt borsó). Ezeknek a v e r s e k n e k az a 
legfontosabb, a József Attila későbbi költészetét előlegező 
sajátságuk, hogy bennük a külső és belső világ közötti 
határok átjárhatóvá válnak: az érzelmi világ mikrokozmosza 
megfelel a természet teljességének, ezért a belső világ 
kifejezhető a külső segítségével, és ez a felcserélhetőség a 
hasonlatok és a metaforák közötti tartományban történik. 
Külső formáját tekintve ez az egymással-érzékeltetés lehet 
valóságos hasonlat: Fürtöm szöllőkhöz volt hasonló; S hog}' 
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tágul, szűkül gyors ütemre / az egész világ! Mint a melle... 
és lehet lefordíthatatlan metafora: Körmeim egyre kemé-
nyebbek, I de a rózsái fehérebbek. Többnyi re ugyanazon a 
versen belül is váltakozik a hasonlat a csak benyomást adó 
képpel : Gyöngy a csillag, úgy ragyog; Halovány bár 
a göröngy / ő is csámpás barna gyöngy; Kezed csillag 
énnekem; Vaskos göröngy a kezem. Mintha a világban 
elfoglalt helyzetét próbálná bemérni a költő: a megismerés 
aktusa és a megszerzett tudás biztonsága keveredik ezekben 
a versekben, a világ anyagi létének tapasztalati biztonsága -
néhol szorítása - amely magában hordja azt a lehetőséget, 
hogy metaforaként átlelkesüljön. A természet - s egyáltalán: 
a „dolgok" anyagiságában, vaskosságában benne foglaltatik 
jelentésük, e szubtilis másneműség; azzal, hogy a világ a 
lélek analogonja lehet, a lélek másneműsége. 

Ennek a metafizikai tartalomnak, az analógiás világkép 
elfogadásának és elfogadtatásának megjelenése mellett az 
év másik nagy költői teljesítménye a jellegzetes, előrehaladó 
József Attila-i vers-struktúra kialakulása. Valójában a gondo-
lat, a megfogalmazás - mondhatnók: a vers-jelentés kibom-
lásának útja ez. Az expozícióban megjelenő kép, mélyszinté 
mindig konkrét, látható része a világnak, a vers folyamatá-
ban jelentéssé, metaforává válik. Sok gondom közt -
kezdődik, a bóbiskósf?] szántó képével, térben és időben 
meghatározottan a vers - és azzal a kozmikus, az egész 
világot betöltő érzéssel végződik: mindened lennék; a szó 
legabsztraktabb és legtágabb értelmében. Csakhogy ez az 
absztrakció a képek nyelvén szólal meg, olyan választott 
képek nyelvén, mely a megszólítás gyengédségét is lehetővé 
teszi. A kezdő és zárókép közvetlenül kapcsolódhatna: Sok 
gondom közt veled vesződöm — Ha kerülsz tie kerülj el 
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messze. A képek egyértelműen haladnak a konkrétból a 
metaforikus felé. Az első versszak akár zsánerkép, leírás is 
lehetne; az utolsó konkrét tárgyakat használó sorai már 
egyértelműen metaforák. Ugyanez a struktúrája a Mióta 
elmentél, a Tudtam én, a Gyöngy, a Piros hold körül c ímű 
verseknek; ha rejtettebben is, hasonló a Zúzmara, az Óh 
szív! Nyugodj! és még számos, 1928-ban írott vers szerke-
zete. 

A képeknek ez az előrehaladása a versnek mint potencio-
nális egésznek tudati felbukkanását tételezi: hiszen a beve-
zető és a végső, konklúziót hordó kép között rétegei 
elmélyülnek a láthatóból a láttatott, a konkrétból a költőileg 
több információt, tágabb asszociációs struktúrát hordó 
metaforikus felé. Ez azonban feltételezi azt is, hogy már a 
kiindulási kép egy nagyobb egységbe épített, s nemcsak 
folytatásának, hanem előzményének - mondhatnók: felbuk-
kanásának - is van valamelyes célirányultsága. Azzal, hogy a 
vershelyzet - lélektani értelemben ezzel exponálódik, 
visszautal valamire, a tudatosodásnak arra az útjára, amit a 
vers megfejtője minden alkalommal megpróbál visszafelé 
megjárni. Még ha nem is az alkotáslélektan szempontjai 
szerint: a vers indítékát, megírásának motivációját mindany-
nvian a vers „jelentésének" véljük. Amikor ezt keressük, 
mindannyian ezt a lélektani előzményt nyomozzuk - hiszen 
az olvasó is analógiákat, saját pszichéjében felidézhető 
sémákat, lélektani megfeleléseket keres. A vers hatása, 
rezonanciája ugyanazon lelki működések bekapcsolásával 
indul, mint megírásának folyamata. 

Csakhogy e szinte tökéletesen követhető verstípus mel-
lett, hasonlóan, de némiképpen mégis másképpen, mint az 
év elején, 1928 végén, a Vágó Mártától történt elszakadás 
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traumája során is megjelennek azok a versek, melyeket alig 
tudunk e racionalizált kifejezések közé sorolni. 

Ilyen enigmatikus jellegű versnek látjuk Az édesanyjá-
nak., Derengő rózsa, Ördög farába című verseket - s az 
esztétikailag magasabb szinten állók közül némileg a 
Gyöngyöt, а Zúzmarát s mindenekelőtt a Klárisok.at. 

E versek elemzése meghaladná dolgozatunk terjedelmét 
- most elég, ha annyit mondunk róluk, hogy szaggatottsá-
guk, képeik (különösen kezdőképeik, a versindítás rejtélyes 
váratlansága, a képeknek az előzőeknél lazább kapcsolódá-
sa, meghökkentő tartalma) azt a benyomást kelti, mintha e 
nagyon tudatos költő időnként elvesztené a kontrollt saját 
pszichéjének és ezzel verseinek strukturáltsága felett. Nehe-
zen megmagyarázható és igen finom árnyalatokat érintő 
kérdések ezek, hiszen a tudatosság, különösen József Attila 
és a József Attila-típusú költők esetében valójában a teljes és 
szabad spontaneitásnak a tudattalanban végbemenő kont-
rollja, s e kontroll, mely végül is a vers homogenitását és 
strukturális egységét adja, éppen lelki lokalizációjának 
mélysége, öntudatlansága miatt adja ki az adott költészet 
jellegzetességét. Ezekben a versekben a vers megbomlott 
koherenciája a koherensnek látott világkép megbomlását 
jelzi - másféle inkoherenciát, mint ami a Ringató-típusú 
versek lebegő körvonalú világértelemzése. Azokban, és a 
hasonló sémára épülő kései versfordulatokban is (pl. az 
Óda, az Eszmélet többféleképpen értelmezhető fontos 
részleteiben) mintha a létérzékelés egységessége ingana 
meg; ezeknek a verseknek inkább az érzelmi-indulati szféra 
a hazájuk - ennek labilitásából, pontosabban ennek megha-
sonlásából fakadnak azok az explóziószerűen előtörő ké-
pek, melyek, éppen ezért, nem is lehetnek mások, mint 
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fragmentumok. Az elfojtottból és nem az elsiillyedtből 
bukkannak felszínre ezek a versek, tartalmuk lényege a 
tehetetlenség kifejezése, kifejeződése a gyermekibe vissza-
süllyedt, triviális, az ösztönszinten megjelenő képekben. Az 
olvasó megérzi bennük a lélek és a költészet nagyvonalúsá-
gát, elsősorban a megszenvedettség mélységét, a szenvedés 
vállalásának első jeleit ebben a költészetben, de megérzi azt 
a rejtett, és az Edit-szerelem idején felbukkanó regressziós 
hisztériát is, mely pl. az Ördög farába című, 1928-ban írott 
verset a Magány cíművel rokonítja. Nem szabadulhatnak az 
orális agresszió kiélésében, a pusztító indulatokban kitörő 
tehetetlenségnek, a magamutogató trivialitástól, az evés és 
ürítés képeinek provokatíve vállalt gyakoriságától. Ezek 
lélektani megértése sem változtat e költői periódusok 
megdöbbentő, a szánalmat és a megütközést keverten 
kiváltó, egyszerre közelhozó és eltávolító esztétikus hatá-
sán. 

Ebben az esztendőben, mely a költészet metafizikai 
sejtelmességétől a valóságbamerülő, azt átlelkesítő nagy 
verseken át a megbomló lélek kontrolltalan kiömléséig 
ívelt, s hozott otthonralelést és kivettetést onnan, hozta a 
szerelem soha be nem teljesedő ígéretét, barátságokat, 
melyek egy életen át tartottak, s olyanokat, melyekben már 
ekkor megkezdődött az életen át tartó rivalizálás, ebben az 
esztendőben jelent meg a fiatal József Attila legrejtélyesebb 
verse, a Medáliák. Olyan mű ez, melyen át, akárcsak a 
pupilla mélyén a szemfenék erei, egy pillanatra közvetlenül 
válik láthatóvá a lélek állapota, a gomolygó káosz, éppen a 
formák megszilárdulásának pillanatában. Ez a versfüzér 
annak a formába-öntést közvetlenül megelőző formátlan-
ságnak elszállott nyomait őrzi, melyből nem csak ez a 
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költemény, hanem az egész életmű kibontakozott. így a 
Medáliák több szempont alapján is fontosnak látszik: önma-
gáért azért a lehetőségért, melyet ez a verstípus József Attila 
költészetében jelentett (jelenthetett volna) - és azokért a 
lehetőségekért, melyeket nem valósított meg, melyek át-
mentek a másikba, az életmű valóságos folyamatába. A 
Medáliák-?,orozat (most nem csak a nagy költeményre, 
hanem holdudvarára, az előtte és közvetlenül utána írott, 
hozzá hasonló szerkezetű, rövid versekre is gondolok) 
nemcsak József Attila költészetének, hanem személyiség-
alakulásának is jelentős fordulatát jelzi. Alihoz, hogy a 
későbben oly jellemző analógiás-analitikus versig e l jusson-
a világban-lét érzékelésének olyan intenzitásáig, melyben a 
világ - mondhatnók a valóság - képei közvetítés nélkül 
képesek a belső tartalmakat saját formájukba transzponálni, 
át kellett jutnia azon a fogalmazásmódon, legalább egyszer, 
legalább érintőlegesen, amikor a felbukkanó képeket lát-
szólag az analitikus logika mellőzésével állította egymás 
mellé. Ez a költői magatartás alapvetően idegen József 
Attilától - olyannyira, hogy a Medáliák páratlan érdekessé-
gét éppen az adja, ahogyan ezek a látszólagosan automatikus 
írással lejegyzett, gondolati szerveződés nélküli versek 
mégiscsak felvillantják a későbben oly erős szekvenciális 
fegyelmet. Miért tűnik hát úgy, hogy az életút szempontjából 
oly fontosak ezek a versek? Azért, mert itt, a gyermek és a 
felnőttkor határán egy megkésett kamaszkor reakcióival 
engedi szabadon, s ezzel mintegy begyakorolja a spontán 
képalkotás lehetőségeit. Ezeknek a képeknek természetét 
látjuk eltérőnek a József Attila költészetére jellemzőektől. 

A költő, aki mély és amorf, irracionális lelki tartalmait, 
szorongását, halálközelségét oly mesterien volt képes racio-
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nalizálni, itt és talán egyedül itt „racionalizált" (lélektani 
értelemben) az irracionális mint esztétikai forma felé. 
Lehetséges-e, hogy azért, mert az a lelki tartalom, ami ebben 
a versben testet ölt, oly mélyen irracionális, diffúz, félelem-
keltő, hogy ehhez képest még ez az irracionalitásra épülő 
mü is racionalizálásnak tűnhet? Vagy ez a lelki töltés 
másképpen irracionális, mint a későbbi verseket motiváló 
félelmek, feszültségek és hiány-pszichózisok? Elsősorban e 
felfogás felé hajlok; a Medáliák az irracionálisnak és a 
racionálisnak egészen különös, József Attilánál szokatlan 
határvidékén helyezkedik el. Mintha a racionalizálási, a 
formába öntési tendencia nem lenne kevésbé erős, mint 
egyéb műveiben; az építőkövek azonban, melyekből azt a 
házat emeli, amelybe a lélek önmagából kívülre költözhet-
ne, másféle anyagból készültek, mint egyéb verseiben. 

Érdekes, hogy a füzér-szerkezetű József Attila-versek 
(köztük főként az Óda, az Eszmélet, az Alkalmi vers a 
szocializmus állásáról) hasonlóan enigmatikus jellegűek, s 
nemcsak a költemények egészében, hanem részleteiben is. 
Feltételezhető, hogy a belső feszültség az egyes rövid versek 
végén nem jut el a feloldódáshoz; újabb és újabb, mindig 
másirányú próbálkozás, a téma (helyesebben a közvetlenül 
kifejezhetetlen lélektani probléma) forgása jelzi a vers belső 
befejezetlenségét. Az egyes részek között természetesen 
vannak lineáris összefüggések - ezek a versek azonban, 
ennek ellenére sem tűnhetnek sohasem egyértelműnek. 
Különös, hogy a versek alapegységei a hagyományos verstí-
pusnak megfelelőek - a Medáliák kétszer négyes egységei 
feltűnés nélkül illeszkednek a huszonnyolcban írott négyso-
ros strófaszerkezetek közé - az eltérés másutt, mélyebb 
szinten, feltehetően a költemény tudattalan indítékaiban 
van jelen. 
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Alihoz, hogy a Medáliák megszülethetett légyen, feltétle-
nül szükséges volt a szürrealizmusnak az a kalandja, amit 
mint befogadó Párizsban, és mint alkotó már Budapesten 
tett magáévá József Attila. Magam Bori Imrénél kevésbé 
tartom fontosnak az avantgarde hatását költészetére - de 
hogy ilyen hatás létezett, és hogy képalkotására (inkább 
rejtetten, mint az életművének gyengébb darabjait kitevő 
valóban szürrealista jellegű szabadversekben) csakugyan 
hatással volt, az tagadhatatlan. A hatás legfontosabb csator-
nája a Medáliák on vezet át a nagy költészet áramába. A 
Medáliák képalkotása ugyanis megfelel, vagy legalábbis 
nagyon közel áll a szürrealista művészethez: nemcsak képei 
váratlanságával, irracionalizmusával, hanem azok kissé min-
dig félelmetes, borzongató jellegével is. Nevezhetjük-e a 
Medáliákban felbukkanó képeket automatikus írás termé-
keinek? Spontaneitásuk ellenére sem hinném: ez a sponta-
neitás eleve stilizációba öltözött: a spontánnak látszó képek 
már megszületésük (pontosabban vizualizálásuk) pillanatá-
ban motiváltak. A szürrealista művészet automatizmusának 
ugyanis van egy nagyon fontos és értékelése szempontjából 
nem mindig tudatosított jellemzője. Az így felmerülő képek 
bizonyos értelemben valóban közvetlenebbül tükrözik a 
lélek és a világ találkozásának elsődleges aktusát - de ez a 
tükrözés, vagy talán helyesebb, ha fénykibocsájtásról beszé-
lünk, ez a láttatás csak a lélek gerjesztett állapotában jöhet 
létre. Az a lélek tehát, amely a szürrealista alkotásban 
megmutatkozik, nem teljesen azonos a nyugalomban levő, 
önmagába révedő, vagy a világ megfigyelésében elmerti-
lővel. 

S a mesterséges öngerjesztés, a felkorbácsoltság állapota 
nagyon közel áll a hisztériához. Nem kívánok most a 
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hisztériával, sem mint lelkiállapottal, sem mint betegséggel 
foglalkozni - annyit azonban meg kell jegyeznem, hogy 
egyáltalán nem csak negatívumait kell tudomásul vennünk. 
Számos műalkotásnak is hajtóereje - s ez alighanem különö-
sen az irodalomra áll. A hisztériás nem-kontrollált szavakkal, 
nem a szokásos nyelvi logikával beszél - ezért csúszhat 
artikulálatlan kifejezés a művészet másféle, többet megen-
gedő artikulációjába. 

Ez a szürrealisztikus világlátás szorosan kapcsolódik (úgy 
a kultúrtörténet, mint József Attila saját életútja során) a 
mélylélektan felfedezéséhez és elterjedéséhez. Éppen ezért 
tartjuk érdekesnek azt, hogy abban az időben, amikor a 
mélylélektannak oly szoros kapcsolatban álló szürrealizmus 
hatott József Attilára, akkor a freudizmussal még alig találko-
zott; későbben pedig, analízise idején mintha ezek éppen 
ellenkezőleg, spekulatív logikája kifejlődését, sőt túlhajtását 
eredményezték volna. Világosan látható ebből, hogy a 
freudizmus elsősorban mint gondolati probléma foglalkoz-
tatta a költőt - amit költészetéhez hozzátett, az az érzelmek 
átvilágítása és ennek a fékevesztett aktivitásnak vállalása 
lehetett. 

A gyermeki érzelmek feltámadását és ezzel az érzelmek 
szétáradását, a kontroll megszűntét tudatosan kellett átélnie; 
abba az öngerjesztett állapotba, ami a kései versek egy 
részének megírását lehetővé tette (Nagyon fáj, Magány, 
néhány töredék stb.), a pszichoanalitikus kezelés során 
meglazult gátak elsodrása és a tehetetlenség hisztériája 
egyaránt belejátszhatott. E kettő együtt, egymásból fakadot-
tan, egymást átjárva vezetett az olyan valóban szürrealiszti-
kus, egyes részeiben automatikus és ösztönösen artisztikus 
szövegek megírásához, mint pl. a Szabad ötletek jegyzéke. 
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Ennek a vers- és szövegtípusnak (1928-tól 37-ig) volt 
előképe a Medáliák szürrealizmusa - nem a kontroll 
hiányának, de kontrollt mégis elfedő létállapotnak igézeté-
ben. 

Vajon valóban a lélek öntudatlan szándékossága-e, hogy a 
személyiség, és a személyiségre jellemző, saját-hangú költé-
szet megszületése legélesebben egy olyan versben látható, 
mely témájában is a létre-érkezéssel, a világba-integrálódás-
sal foglalkozik? Aligha tarthatjuk véletlennek - bár el kell 
ismernünk, hogy az a babonás súlyos, jelentőségteli sugár-
zás is okozhatja, mely a Medáliákhó\, rejtélyessége, irracio-
nális tartalma miatt árad. Ez a tizenkétrészes költemény nem 
akar eredet-mítosz lenni - de szinte minden sorában azzá 
válik - azért, mert a világot, és benne az én-t, az én jelenlétét 
önmagában és a világban egy mágikus világkép törvényei 
szerint láttatja. A Medáliák a primer képi világ, a gondolko-
dás nélküli szekvenciák verse József Attila életművében. 
Lényege a titokzatos egyértelműség, a nem logikai - és nem 
analógiás - állítás - vagyis annak a világképnek állítása, 
amelyben az állítás nem az ellentétek kizárását jelenti, 
hanem, ha egyáltalán beszélhetünk ellentétekről, az ellenté-
tek feloldódását a másneműségben. Ebben az értelemben a 
Medáliák csakugyan és jellegzetesen szürrealista vers, hi-
szen az, amit automatikus írásnak nevezünk, a lélek ősi 
elemeinek felbukkanása abban a formában, amit a felnőtt-
kori gondolati logika már kirekesztett a felnőttkori gondol-
kodásból, s a felnőtt számára csak a művészet másféle 
logikája engedélyez, nem jelent strukturálatlanságot. Egy-
részt visszatérés a gyermeki világlátásba (természetesen 
sohasem tisztán, hiszen a felnőtt-gondolkodás regrediálhat 
ugyan a gyermekibe, de a lélek - vagy értelem - megtett 
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útjának eredményeit sohasem törölheti el. Mondhatnók úgy 
is, hogy a gyermeki lélek ártatlansága sohasem térhet vissza, 
a regressziót, még ha a művészi alkotás szempontjából 
előre- és nem visszalépést jelent is, mindig megterheli a már 
leélt élet súlya.) A gyermeki gondolkodás sajátos logikája, 
mely attól, hogy nem ismeri a felnőtt-logika oly mély lelki 
fájdalmakat okozó lényegét, azt, hogy a jelenvaló minden 
más jelenvalóság lehetőségét kizárja, semmivel sem ke-
vésbé szervezett annál - ahhoz azonban, hogy saját és 
sajátos szerkezetét felismerjük, el kell szakadnunk attól a 
másiktól, mely mereven behatárolja szemléletünket. 

Mindenekelőtt az intencionalitást kell átértékelnünk. így 
értjük azt, hogy a Medáliák nem akar eredet-mítosz lenni -
s ami ezzel majdnem egyet jelent, identitás-mítosz sem. De 
identitás-mágiának sem látható - úgy tűnik, hogy minden 
intencionalitást nélkülöz. Varázsát éppen az a spontaneitás, 
a képeknek és a hangulatoknak az a váratlansága adja, 
amelyről nem tudjuk eldönteni, hogy mennyi benne az, ami 
az őstudat gomolygásából páraként száll fel s amit ebből 
tudatosan épít versébe a költő, és mennyi az, ami spontanei-
tásának erejével áttöri a formaalkotás cenzúráját, vagy e 
cenzúra meglazulása folytán átcsúszik rajta. 

Igaza van Török Gábornak, Majoros Valériának abban, 
amit a vers csaknem minden értelmezője észrevett: az első 
Medália biztosan eredet-mítosz, és a költemény egészében 
számos életrajzi vonatkozással találkozhatunk. Nem kívánok 
ezeken részletről részletre végighaladni - inkább a költe-
mény egészéből fakadó benyomásaimat szeretném rögzí-
teni. Nyilvánvaló, hogy ehhez néhány részlet alaposabb 
elemzésére is szükségünk van - ilyen mindjárt a vers 
felütése, a legrejtélyesebb első rész, a bizarr és exotikus 
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elefánt-kép. Az imént említett kutatókkal összhangban ma-
gunk is úgy látjuk, hogy exotikumában mintha keleti hatás 
érvényesülne. Lehetséges, hogy- Apollinaire Bestiárium-so-
rozatából vándorolt ide; nem tartom lehetetlennek a 
Dzsungel könyvének hatását; számunkra ismeretlen forrás, 
az akkori polgári szalonokban gyakori távol-keleti szobrocs-
kák hatása is feltételezhető. Ez az elefánt csak részben 
jelképes, jelképisége: a hatalom a mozdulatlanság irodal-
miasabb, stilizáltabb, dekoratív jellegű. Nem annyira spon-
tán felbukkanó kép, nem is álom - inkább mesealaknak 
tűnik. Valószínű, hogy a költőt elsősorban a kép bizarrériája 
fogta meg, nem is annyira meghökkentő, mint inkább 
exotikus aurája, a táj, amit feltétlenül hozzá kell képzelnünk, 
s amit mégsem tudunk elképzelni. Valójában azonban nem 
is annyira a kép, mint inkább „történése" váltja ki a ránk 
gyakorolt, ijesztően meghökkentő hatást. Ebben az első 
Medáliában félelmetes logikai abszurditás rejlik: Elefánt 
voltam - most már tehát nem vagyok az; most: lelkem 
e m b e r - d e a bőröm, a fülem, a testem? Az megmaradt volna 
elefántnak? akkor hát ki az az én, aki ez elmúlt, születés előtti 
lét szörnyű részleteit megtartja magának? A kérdés eldönt-
hetetlen, a volt és a van, a test és a lélek, a kint és a bent 
egymáshoz viszonyított helyzete, a formális logika szabá-
lyossága ellenére - ellentétben a logika, a megértő értelem 
szabályaival! - meghatározhatatlanná válik. 

Görcsös erőfeszítés ez, látszólag a képi világ természetes-
ségébe rejtve, a tudatot megszálló képi világ racionalizálásá-
ra. Az én erőfeszítése, hogy a világba integrálódjék, hogy 
elfogadja a világot, melyben, a vers tanúsága szerint idegen-
ként él: egy másik létezés határán, annak a létezésnek 
peremén, melyben a világtól elszakadottan szinte önnön 
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istenévé válik. Többen észrevették (Török Gábor, Széles 
Klára, Szigeti Lajos Sándor) a nagynak és a kicsinynek 
kiélezett váltásait a Medáliákban. Kóros aránytévesztés ez, 
az ember önnön hatalmának, főleg határainak kiterjesztése: 
5 ba megrándul még bőröm az egek / hátamról minden 
hasamra pereg; / hemzsegnek majd az apró zsírosok, / a 
csillagok., kis fehér kukacok. -. 

A végtelenné növesztett én visszatükrözése, a magányos-
ságból fakadó (mert érzelmileg határokat, érintkezési pon-
tokat nem tapasztaló) ego-diasztole, a kései versekben majd 
ilyenformán fogalmazódik meg: ki gondjaid magamra 
vettem; és: nem ember szívébe való / nagy kínok késeivel 
játszom. Feltételezhető, hogy az én félelmetes istenné-nö-
vekedése, mely egyszerre jele és következménye az identi-
tás és a lét teljes elbizonytalanodásának, s mely kényszeres-
sége mellett a magánynak és a kontroll hiányának rémületé-
vel is eltölti a költőt, ez lesz majd az 1934-ben elhatalmasodó 
ártatlanság-bűn-bűnhődés komplexus alapja. A világba-il-
leszkedés vágya és lehetetlensége, e folytonos frusztráció 
vezet majd az. istenné-emelkedés kényszerképzetéhez és az 
ebből fakadó bűntudathoz. Itt, talán első felbukkanási 
helyén bűntudatról még szó sincsen - itt a mágikus-mitikus 
világteremtés, az én világba-lépésének (a huszonhárom év 
belenövésének a világba) fokozatai olyan képekben valósul-
nak meg, melyeket a felületes szemlélő akár játékosnak is 
láthat; az az olvasó, aki valamivel jobban belemélyed 
világukba, a mese borzongató jelképességét, a félelmetes 
archetípusok démon-arcait ismeri fel bennük. 

Ne tévesszen meg bennünket a versekben kétségtelenül 
jelenlevő szociális felelősségtudat (Én is bádoghabokba 
horpadok, / de kélnek csengő és szabad habok; és őszi esték 
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melege leszek / hogy ne ludbőrzzenek az öregek - . ) Nincs 
olyan mű, mely egy versértelmezés szempontjainak (ponto-
sabban koncepciójának) minden részletében megfelelne -
ráadásul a másokért érzett felelősség nem ellentétes az 
isteni hatalom vélelmével. A világ- és az énkép nem 
egységes: ezért jellemzi a Medáliák at, talán legfontosabb 
jellemzőjeként az állítás kizárólagosságának hiánya. A tu-
datba beivódott szociális felelősségérzet a tehetetlenség 
görcseiben sem alszik ki, és a képek jellegzetessége az, hogy 
a gyermeki világlátásnak megfelelően és a gyermek valósá-
gos világának képeiből építkezik. Éppen ezért találkozunk 
benne gyermekien gyengéd és érzelmes fordulatokkal is -
annak ellenére, hogy az egész költemény érzelmi tónusát, 
mint azt későbben majd kifejtem, semmiképpen sem tartom 
konpassióra késztetőnek. 

A bevezető elefántos kép még egy szempontból jelentős. 
Ebben az időszakban, és főleg a 27-től 28-ig írott Medáliák-
ban feltűnően sok az állatkép, s ezzel párhuzamosan 
jelennek meg a triviálisak is. Olyan képek ezek, melyek sem 
ez időszak előtt, sem utána nem jellemzik József Attila 
költészetét. Magam ezt a megbetegedett lélek kóros tünete-
ként, nem a kontroll meglazulásának, hanem a kétségbeesés 
öngerjesztő hisztériájának jeleként értékelem; a kései 
Gyömrői Edit-versek másra-irányuló agresszivitásának pár-
jaként és előzményeként. Ebben a pszichológusok által 
feltehetően anális regressziónak nevezett fázisban egy-
szerre lehetünk tanúi annak a vágynak, mely az én-t 
hisztériás-gyermeki módon degradálni igyekszik, és annak a 
tendenciának, hogy a lélek ezt az én-t önmagából is 
eltávolítsa. E jelenség legjellegzetesebb formája a már 
1929-ben megjelent, de még a ciklus részének tekinthető, 
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abból talán szerkezeti okokból, a mágikus 23-as szám 
sérthetetlensége miatt kimaradt, vagy későbben írott Medá-
lia: 

Hiába, hogy tegnap sem ettem, 
evett az ördög énhelyettem 
csülköket, országot, jövendőt. 
S bár ő töltötte meg a bendőt -

helyén a holdaknak, napoknak, 
vad ürülékeim ragyognak, 
pecsétei disznó halálnak! 
Hancúroznak és muzsikálnak... 

A Medáliák bevezetése olyan eredet-mítosz, melyben az 
emberi lélek megelőzően állat volt, s állati lényegétől, a 
fülek egyszerre reális és szimbolikus - mitikusán szimboli-
kus - megmaradásától nem is tudott megszabadulni. Kettős 
jelentőségét látom ennek a verskezdetnek: az egyik a 
mágikus-mitikus utalás az emberiség - vagy a lélek -
ősállapotára, egy másféle, talán az emberinél rejtélyesebb, 
hatalmasabb totemistent formázó lét emlékezetére. A másik 
értelmezés triviálisabb és fájdalmasabb: az ember testisé-
gére utal. József Attilánál ez, úgy tűnik, a kontrolltalannak, a 
tudattal befolyásolhatatlannak szinonimája. Test és lélek 
különneműsége József Attila számára sohasem jelentett 
metafizikai problémát - egyéb megnyilvánulásaiból azon-
ban jól tudjuk, hogy a testbe-leragadottság milyen meghatá-
rozó élménye volt. A test és a lélek kettőzöttsége, s benne a 
testinek, s ebben az aktuális világképben az alantasnak, a 
lélek-alattinak szerepe a Medáliák ban különösen erősen 
látható. 
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A test és a lélek, az én és a külvilág határainak megingása 
több helyütt nyit olyan réseket e leginkább bizarrnak 
nevezhető versen, melyben az olvasó érzelmei megkapasz-
kodhatnak, s kialakulhat a veleérzésnek és veleszenvedés-
nek a József Attila-i költészetre oly jellemző katartikus 
hatása. Azonban még ezek a pontok sem képesek a konpas-
sió egyértelmű, homogén érzelmét előhívni. Még bennük is 
megérezzük azt a félelmetesen borzongató, hideg tónust, 
ami az egész műből árad (Lukas nadrágom kézzel takarom, 
/akis kanász ríva öleli át / kővé varázsolt tarka malacát; a 
cselédlány könnye kovászba hull, / ne keress csókot, ez a 
ház kigyúl). Л Medáliák bizarr képei elsősorban a hidegsé-
get sugallják. Feltehetően szerepet játszik itt a valóban telet 
ábrázoló képekből áradó hideg - dehát valószínű, hogy 
éppen ezért kerültek téli képek ebbe a versbe. A tehetetlen-
ség, fagyott levegő, a visszhangtalan csönd képei: Csengess, 
a csengés tompa tóra hull. / Jéglapba fagyva tejfehér virág; 
lehet, hogy zörej, meredt éjjelen; lehet, hogy kép vagy ónos 
i íz alatt; Borostyánkőbefagy be az ügyész — mintha legelső 
jelei lennének egy komolyabb, tudathasadásos elmezavar-
nak, a skizofrének világát belengő és abból szétsugárzó 
hidegségnek. Távoli jelzés ez, hiszen a költemény csupa 
ellentmondás, nem tartható egyértelműen kórosnak és a 
skizofrén hidegséget számos részletének színes gazdagsága 
kompenzálja. Az életérzés azonban, mely belőle sugárzik, a 
lélek tárgytalan szorongására utal, s ez a szorongás külön-
böző szinteken látszik rációnál izálhatónak. Inhomogén 
jellege ezért tűnik szinte egyedülállónak József Attila költé-
szetében - talán csak az egészen késői, a „Költőnk és kora" 
idején írott költemények emlékeztetnek hangjára. 
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Dolgozatom csak egy későbbiekben elkészítendő, hosz-
szabb elemzés vázlata. A Medáliák részleteinek, ezek össze-
kapcsolásainak, a rejtett megfeleléseknek és ellentmondá-
soknak, a koherencia és inkoherencia viszonyának vizsgá-
lata még hosszú időt vesz igénybe, és az életrajzi adatok 
pontosabb ismerete nélkül aligha lehetséges. A későbbi 
közlés reményében a Medáliák eddigi tanulmányozása 
során munkahipotéziseimet a következőkben foglalom 
össze: 

1. Az 1928-as év meghatározó József Attila költészetében. 
Az ekkor kialakult analógiás-szekvenciális verstípust a szür-
realizmus átmeneti megjelenése és egy többféle értelme-
zést megengedő, dalszerű forma előzi meg költészetében; 
ugyanennek az évnek végén, élettörténeti események kö-
vetkeztében verseinek zártsága megbomlik, képeik kont-
rolltalanná válnak. A „nagy költészet" vonulatát jelző versek 
alatt átvezető földalatti érként húzódik a Medáliák bizarr 
képekből álló sorozata. 

2. Az első Medália részletesebb vizsgálata rávilágít arra, 
ahogyan a gyermeki, mágikus-mitikus világkép József Attila 
gondolati struktúrájában a formális logika tárgyává lesz. A 
versrészlet és az egész versfüzér borzongató hatása e kétféle 
világkép (a mitikus és a logikailag strukturált) együttes 
jelenlétével és inkompatibilitásával magyarázható. 
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In memóriám Pilinszky 

Latrokként 
- Simone Weil gyönyörű szavaival -
tér és idő keresztjére 
vagyunk mi verve emberek 

( Pilinszky János: Naplórészlet) 

Л költői világképhez - Alig volt hatvanéves, amikor egy 
májusi estén - 1981. május 27-én - elragadta a szívroham. A 
háború után Trapéz és korlát című kötetével vonta magára a 
figyelmet. „Első versei méltán keltettek feltűnést, mivel 
fölényes és mégis természetes könnyedséggel olyan nehéz 
és bonyolult feladatokat oldott meg, aminőkre érett költők 
is csak verejtékező gyakorlatok, keserves megújulások, 
veszélyek szerzette tapasztalatok után mernek vállalkozni." 
(Sőtér István) Aztán „ideológiai" okokból, vagyis mivel 
katolikus világnézetet vallott, egy ideig hivatalosan „elfelej-
tették". De az olvasóközönség nem. „Egy szép napon arra 
ébredtem, ez volt 59-ben, ugyanis tíz évig nem publikálhat-
tam, hogy újra megjelent a kötetem (Harmadnapon). Azt 
hittem, mindenki elfelejtett, s az unokaöcsém feljön egy 
reggel, mert meg akartam venni néhány példányt, és azt 
mondja, már elfogyott. Nem akartam elhinni. Azt hittem, 
teljesen elfelejtettek. És azóta valóban van egy mély, érzé-
keny és megható kontaktusom az olvasókkal, akikről tulaj-
donképpen nem tudom, hogy kicsodák. Mégis teljesen rájuk 
gondolok, amikor í rok. . ." (Interjú Hegyi Bélával) 

Az utóbbi két évtizedben sorra jelentek meg vékonyka 
kötetei: mindig a régi versekből is közölt, hogy az egy-két 
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tucatnyi új terméssel együtt (e versek is egyre rövidebbek, 
négysorosok, sőt egysorosok lettek!) kitegyenek egy „köte-
tet". Rekviem (1964), Nagyvárosi ikonok (1970 ), Végkifejlet 
(1974), Kráter (1976) című kötetei mind tartalmaztak régi 
verseket is, csak az 1972-ben megjelent Szálkák jelentettek 
rendkívüliséget: 1971-ben mintegy hatvan új vers született. 
E kötet meglepetésszerűen szinte a kétszeresére növelte 
Pilinszky „életművét". Szemlélete, ars poeticája itt sem 
változott, de mégis új, melegebb hangszerelést kapott költői 
világa. „Sorsszerű-személyes, emberi élmények szólítására 
egész költői világát újra hangszereli Pilinszky. A világról való 
szigorú, apokaliptikus látomás, a komor mennyország he-
lyébe az emberi lét eseményeibe való belenyugvás, elfoga-
dás és szeretet melegebb színeivel »átvérzett menny« 
került, a szabadvers-felépítésű »vers-szálkák« - nagy költé-
szet jelenlétéről valló - egyszerűségével." (A Szálkák borí-
tólapján) 

Pilinszky költői nyelvének fokozatos egyszerűsödése, 
nyelvi szegénysége, már-már az elhallgatás felé mutató 
tendenciája ars poeticájához, világnézetéhez vezet bennün-
ket. Ő maga erről így nyilatkozott egy 1969-es interjúban: 
„Ha megkérdeznék, mi is az én költői nyelvem, igazság 
szerint azt kellene válaszolnom: valamiféle nyelvi szegény-
ség ..." És még korábban, 1967-ben így vallott: „ . . .nem baj, 
ha valaki sokat ír, az se baj, ha keveset, az a baj, ha valaki túl 
sokat vagy túl keveset ír. Egy jó szonett nem rövidebb, mint 
a Háború és béke. Csak érezzem, hogy indokoltan írt 
keveset, fölfedezzem az alkaton, hogy miért írt olyan 
keveset. Én úgy vagyok, hogy. . . valamiképpen sakkpartinak 
érzem, akkor lépek, ha lépni kell. Nem az a fontos, hogy a 
madár hányszor csap a szárnyával, hanem hogy íveljen." 
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Pilinszkynél tehát tudatos a szűkszavúság, a csendnek, a 
hallgatásnak is megvan nemcsak a poétikai szerepe, hanem 
- mint majd látjuk - világnézeti vetülete is. A modern 
költészet „áramában" kell majd elhelyeznünk a talán legmo-
dernebb magyar költőt, hogy ezt jobban megértsük. 

Pilinszky költészetét és világképét már többen igyekeztek 
elhelyezni a mai magyar lírában és az európai költészetben. 
Kabdebó Lóránt egy mélyreható tanulmányban („A harma-
dik napon atelt passió , Versek között, 1980, 247 kk. ) 
röviden összegezte ezeket a kísérleteket (Sőtér, Diószegi, 
Maróti, Rónay György, Németh László, Bányai János, Beney 
Zsuzsa, Vas István, Szabolcsi Miklós...), de módosította is a 
korábbi értelmezéseket. Részben Beney Zsuzsa meglátásait 
követve találóan ezeket írja: A Pilinszky-vers „őskori kövü-
letre emlékeztet, melyben a természet megőrizte változatla-
nul egy korábbi lét [...] képletét. Vagy mint a Passió-játékban, 
ahol átélve elismétlik a már rég kész, lezárt történetet. 
Tulajdonképpen ilyen ismét és ismét megélt Passió minden 
Pilinszky-vers [...]. .Mi az a vonzóerő, ami az ősképnél fogva 
tartja, amiért benne világát teljesen kifejezhetőnek véli? [...] 
Az egyedüllét, amely az evangéliumi elbeszélésekben fo-
gadta a vártat és fel nem ismertet, és a bekerítettség, amely 
minden jelenettel a közelgő halálra, a bizonyos végre 
emlékeztet..." (Kabdebó, i.m., 252-253.) 

A lágerélmény, a háború rettenetének emléke, a pusztu-
lás képei (Frankfurt, Francia fogoly, Harbach 1944) szinte 
állandó „kellékei" lesznek költészetének. Rónay György 
állapította meg, hogy „Frankfurt egyik első példája annak, 
hogyan teremti meg Pilinszky a valóság legeldobáltabb, 
legütöttebb-kopottabb kellékeiből, akárcsak Beckett, a kor 
végleges elidegenedésének gyötrelmes mitológiáját és 
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szimbolikáját". (Idézi Fülöp László, Pilinszky János, 75.) Az 
Apokrif látomása apokaliptikus erővel érzékelteti a költő 
alapélményét: 

Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten 
a haragos ég infravörösében, 
így indulok. Szemközt a pusztulással 
egy ember lépked hangtalan. 
Nincs semmije, árnyéka van. 
Meg botja van. Meg rabruhája van. 

Ez az alaphang - költői „képlet" - átíveli Pilinszky egész 
költészetét. Még a Szálkák melegebb tónusú költeményeit 
is állandóan „disszonáns" elemek zavarják (vesztőhelv, 
hóhér, ítélet és kivégzés). I liába - a bűn miatt - nincs itt 
végleges harmónia; az elveszett paradicsomot soha meg 
nem találhatjuk. Az Apokrif tékozló fiújának otthon utáni 
sóvárgása itt is felbukkan: 

Mindig az elhányt bádogkanalat, 
a nyomorúság lim-lom tájait kerestem, 
remélve, hogy egy szép napon 
elönt a sírás, visszafogad szelíden 
a régi udvar, otthonunk 
a borostyán csöndje, susogása. 
Mindig 
mindig is hazavágytam. 

(Egy szép napom) 

Valami nagy tragédia szereplői vagyunk mind emberek -
bűnösök és ártatlanok (de ki ártatlan?) - , a végkifejletet 
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várjuk, mert az elveszett paradicsomot visszafelé hiába 
keressük, csak előre találhatjuk meg, amikor majd a Bárány 
asztalához ülhetünk a végső lakomán. Addig árván, dide-
regve „csillaghálóban hánykódunk". 

.. .Vergődésünk testvérünket 
sebzi, fojtja meg. 
Egymást túlkiáltó szónkra 
visszhang sem felel; 
öldökölnünk és csatáznunk 
nincs miért, de kell. 
Bűnhődünk, de bűnhődésünk 
mégse büntetés, 
nem válthat ki poklainkból 
semmi szenvedés. 
Roppant hálóban hánykódunk 
s éjfélkor talán 
étek leszünk egy hatalmas 
halász asztalán. 

Éjszaka, tél és hideg, pusztulás, rabság, hasztalan szenve-
dés ... - folyton-folyvást visszatérnek a „sötét mennyország" 
képei. A KZ-oratóriumban a Kisfiú szavával így vall a költő: 

Boldogtalan a pillanat, mikor 
fölfedezi az árva önmagát, 
s arra gondol, hogy másnak is 
fontos lehet e kéz, e görbeség, 
s azontúl arra vágyik, hogy szeressék. 
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A Nagyvárosi ikonok is megdöbbentő képpel kiáltja 
világgá ezt az éjszakai árvaságot: 

Te megpróbáltad azt, amit 
senki se merészelt, te árva! 
fényeskedjék neked az éj 
öröküres monstranciája. 

Ez már a „kreatúra" árvasága, amely elveszítette Napját -
„Isten meghalt" - ; a pusztuló teremtés képei jelennek meg. 
Mert ha a Fényforrás eltűnik, a visszfény is elenyészik. „Nem 
válthat ki poklainkból semmi szenvedés!" Emberi szenve-
dés nem; egyedül az Isten halála, Krisztus passiója és 
keresztje. 

A Paradicsom csak előre található meg, ezért várja a 
végítéletet, amikor „az Atya mint egy szálkát visszaveszi a 
keresztet". 

Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk: 
nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben 
sírásunk mégegyszer fölszabadítja a tengert, 
mielőtt asztalhoz ülnénk. 

(Mielőtt) 

Pilinszky világnézete - Anélkül, hogy tovább elemeznénk a 
költő világképét, úgy ahogy az verseiben tükröződik (termé-
szetesen ez a kép vagy képlet sokkal gazdagabb, változato-
sabb, semmint az előbb érzékeltettük), Pilinszky világnéze-
tének mély gyökereit szeretnénk megvilágítani; és itt főleg 
prózai írásait, nyilatkozatait, meg „lelki rokonait" (Doszto-

2 7 0 



IN MF.MORIAM PILINSZKY 

jevszkij, Simone Weil, Pierre Emmanuel) vesszük figyelem-
be. De mindenekelőtt szólnunk kell a modern költészet 
alapvető világnézeti hátteréről. 

A szimbolizmus utáni költészet (nálunk - talán József 
Attilát kivéve - tovább él a szimbolizmus) nem érthető a 
klasszikus esztétika, a tiszta irodalom távlatában. Már Mallar-
ménál és Valérynál is - túl a tisztán verbális, nyelvi 
kutatásokon - egy bizonyos kritikus lelki tapasztalat, egy 
tragikus küzdelem jelei figyelhetők meg. Mallarmé Casalis 
barátjának az Istennel vívott küzdelemről beszél. Valéry 
pedig - a „tiszta költészet" páratlan mestere - utolsó 
könyvében (Mon Faust) az ember lelki harcáról tanúskodik, 
aki egész életén át éleslátóbb akart lenni, mint Faust és 
Mefisztó egyszerre. Mallarmé és Valéry elvetették a transz-
cendenciát, az „üresség", a „nihil" tapasztalatának örvényeit 
nyitották meg. Egy ideig azonban még - a szimbolizmus 
hulláma tovább árad - a lelki tapasztalat ambivalens. Jellem-
ző, hogy Rimbaud „villanásai" egyszerre ihletik Claudelt és 
André Bretont. Rimbaud „látni" akar, megismerni az isme-
retlent az érzékek felforgatása révén, teremtő megisme-
résre áhítozik. A költői megismerést az abszolút megisme-
réssé, „tudássá" akarja átformálni valami titkos alkímia 
révén. E természetellenes törekvés sikertelenségét látva a 
fiatal Rimbaud elhallgat. De jönnek a szürrealisták, akik a 
teremtést összezúzva, az automatikus írás segítségével „újra 
akarják teremteni" a világot. André Breton kijelenti, hogy a 
szürrealizmus egyetlen ambícióját az a reménység táplálja, 
hogy sikerül megtalálni azt a pontot, ahol az igen és a nem 
egybeesnek, és ahonnan újraszülik a világot. A rombolás 
gyönyörében Isten attribútumait tulajdonítják maguknak: a 
teljes szabadságban az emberi alany mindenhatóságát vélik 
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megélni. Az abszolút (mágikus) tudás valami misztikába 
vezet. Száműzik a szépséget, megkezdődik egy bizonyos 
dehumanizálódás. 

A modern irány tehát a tiszta kreativitásra törekszik, a 
valóság mágikus átalakítására. Szétzúzzák a teremtést, hogy 
valami egészen újat teremtsenek. A szürrealizmus nemcsak 
művészi irány volt, hanem lelki jelenség, „fekete misztika", 
világnézet. Nemcsak a racionális gondolkodástól akart meg-
szabadulni, hanem egyszerűen minden értelemtől. El akarta 
vetni mindig és mindenütt a tudatos ész (sőt: a tudatosság 
előtti szellemi élet) ellenőrzését, hogy az irracionálisnak 
engedje át teljesen a teret, és így felszabadítsa az emberben 
az Übermenschet, aki istenné teszi magát. Az abszurd 
irodalomban pedig a legradikálisabban jelentkezik ez a 
lázadás. Gondoljunk az ateista Beckettre, akinek abszurd 
drámáiban és regényeiben nem történik semmi, csak éppen 
az, hogy leírja, illetve elmondják az értelmetlen szavakat. A 
dolgok „megnevezhetetlenek". Az ember teljesen elidege-
nedett: halott a szégyenérzet, halott a könyörület, az ember 
és az állat közötti képzelt határ összeomlott, valamennyien 
degeneráltak, eszelősök, haldoklók vagyunk. ,Az egész 
világegyetem hullaszagot áraszt." Az Isten halála után ez az 
ember halála; az ember halálát pedig követi a szó (a beszéd, 
az értelem, a kommunikáció) halála, ahogy Pilinszky barátja, 
a katolikus Pierre Emmanuel (az Apokrif francia fordítója) 
magyarázza. 

De Emmanuel, és vele Pilinszky ezt vallja: „Valójában 
Isten nem halt meg, sem a nyelv. Az Isten halála lehetne az a 
szigorú meggyőződés, hogy az ember Isten nélkül van, 
véglegesen; és hogy ebből bátorságot kellene meríteni - ez 
az ember egyedüli dicsősége - , hogy visszautasítson min-
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den bálványimádást [...] Az Isten halála jelenti az Isten iránti 
érzék elvesztését vagy elfojtását is, vagy az emberi lélek 
meddőségét. Egyes szellemek számára viszont - akik tudatá-
ban vannak annak, hogy Isten van és nem akarják elviselni 
Jelenlétét - Isten halála nem más, mint Isten meggyilkolása: 
alapvető szándékuk, folyton eleven elhatározásuk az, hogy 
meg akarnak lenni Isten nélkül, azt akarják, hogy Isten ne 
létezzék az ember számára, hogy így az emberi személy 
csak önmagától kapja értelmét, és így teljesen autonóm 
legyen [...] Ami pedig a nyelv halálát illeti: egyesek szántszán-
dékkal keresik ezt, hogy lássák, meddig lehet elmenni a 
Semmi útján; mások többé-kevésbé öntudatosan elszenve-
dik, fecsegésüket a gondolkodástól idegen szószaporítás 
férge pusztítja, és ez a szüntelen szócséplés semmiféle 
valóságot nem ragad meg [...] Lehetetlen kapcsolatba lépni 
létünk mélyével (vagy magasságával), ha az állandó szórako-
zottságban, minden összeszedettség hiányában folyton-foly-
vást menekülünk önmagunktól. Innen van az, hogy a 
modern nihilista újra felfedezte a közölhetetlent, de nem 
mint a kommunikáció forrását és alapját, hanem mint a 
végleges némaságot, amely létünk minden kommunikáció-
jától megfoszt." (Pierre Emmanuel, La Face humaine, 
69-70.) 

Ahhoz, hogy költő legyen, az embernek lennie kell. Csak 
így tud állítani, megjelölni, kontesztálni, prófétálni. Csak a 
létező beszél, és csak az létezik, aki kommunikál, szól, 
párbeszédet folytat, egyszóval: szeret. A megtestesülés titka 
éppen ezt tanítja a keresztény költőnek: Szólni annyi, mint 
szeretni. A költő a szó őrzője, a „szóbeli teremtéssel" eljut a 
kezdethez; a teremtő én a költői valóságot hozza létre. Ez a 
költői teremtés hiábavalóságának és ugyanakkor ingyenes-
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ségének, vag\'is a teremtő szeretetnek az élménye. „Beszélni 
annyi, mint szeretni." Ha szólok, valakihez szólok. Hozzád 
beszélek. A szolilokvia végül is lehetetlen. A párbeszéd, akár 
virtuális, akár reális, megnyit a Másik felé. E transzcendencia 
elismerése mélységet nyit meg: a saját semmiségemét. A 
Semmi a Mindenre vágyik. És ez lehet az imádság kezdete: 
megnyílás a végtelen Te felé. Az „én"-ek - mi, a létezők 
együtt - megnyílnak az isteni Jelenlétnek. Az ima megnyílás 
az Örökkévalónak. Szemtől szembe. „Lényünk, ha teljesen 
megnyílna, azonos lenne Istennel. Azonos vele a tökéletes 
alázatosságban: teljesen megnyílni annyi, mint teljesen 
átadni önmagunkat, teljesen ráhagyatkozni a Másikra." (Em-
manuel, i.m., 152-155.) 

Mindebből következik, hogy a csend és a beszéd egyaránt 
lehet ambivalens. Az önmagát istenítő költő, aki mindenki-
től és a transzcendens Te-től elszigetelődik, befalazza 
magát, és saját poklát teremti. Elnémulása a szeretet tagadá-
sa. Ugyanígy a „szórakozott" beszéd is lehet puszta szócsép-
lés, mert nem ragad meg semmit a valóságból, nem „mond" 
semmit, nem történik semmi a szavak mögött. Légüresség. 
Ezzel szemben az a költő, aki szereti nemcsak a nyelvet, 
hanem a szellemet is, amely megnyilatkozik benne, egyre 
inkább interiorizálja a nyelv iránti szeretetét, és egyre 
inkább érzékennyé válik a szellem igényességére. 

Ha a hívő, alázatos lélek a szó (transzcendens) logikáját 
követi, a megtestesülés Ige mozgásába kapcsolódik. Egy 
bizonyos ponton az alázat néma imádásba torkollhat. Vi-
szont az is igaz, hogy a teljes csend lehetetlen. Az író-költő 
hiába kísérli meg annyira lerombolni a szavakat, annyira a 
lényegesre redukálni a szót, hogy a léttel egyesüljön. Hiába 
próbálja „megsemmisíteni az időt" (Breton): a teljes imma-
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nencia, az ubikvitás és a teljes egység álma illúzió, míg az 
időben és testben élünk. Ez csak a végső állapotban lesz 
lehetséges, „a kommunikáció örök békéjében és csöndjé-
ben", ahogy Pilinszky magyarázza A „teremtő képezelet" 
sorsa korunkban című előadásában. ,A valódi érték (túl a 
publikációk zűrzavarán, a kommunikáció örök békéjében 
és csöndjében) terített asztal, amihez mindenki hivatalos, 
ahol mindenki jóllakhat, anélkül, hogy bárkit is megrövidí-
tene. Az isteni kontextusban legtöbbször más, aki az értéket 
megéli, s megint más, aki esetleg megírja. Mit számít? Isten 
az, s egyedül ő az, aki ír: a történések szövetére vagy a 
papírra [...]" ,A nyugat festészete a XIII. és XIV. század körül 
a mozdulatlanság potenciális univerzumából kilépve a 
reneszánszon át a barokk mozgásviharáig a szabadság 
problematikájának vásznait festette, miközben keleten az 
ikonok mozdulatlanok maradtak, s egyedül intenzitásuk 
hullámzása vallott örök evidenciával mindarról, amit az 
időben lehetetlen volt kimondaniok." De a „keleti" Doszto-
jevszkij és a „nyugati" Simone Weil, akik jelen századunkban 
megírták „az emberi massza leghitelesebb passzusait", 
példa arra, hogy „a képzelet drámája egy és oszthatatlan". „S 
miközben a felszínen - az üdvösség elodázásával - a 
tévedések és a tévelygések legkülönbözőbb variánsai és 
rögtönzései zajlanak a tükör és a hétköznapok kölcsönhatá-
sában, a mélyben töretlen az egység, a tehervállalás, az 
igazság szeretete, a megrendültség és engedelmesség folya-
matossága. Igaz, ennek az egységnek és folyamatosságnak 
csak időnként művészet, csak időnként irodalom a neve. Mit 
számít? A képzelet valódi történetében a hallgatás olykor 
fontosabb minden leírt mondatnál. És itt - utoljára - arra a 
kép nélküli képzeletre, a képzeletnek arra a végső és 
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kifogyhatatlan forrására, testvéri csöndjére gondolok, amit 
semmiféle zajjal nem lehet elnémítani." 

Az Ars poetica helyett című előadás tovább mélyíti e 
gondolatot: ,A tények mögül száműzött Isten időről időre 
átvérzi a történelem szövetét. Ami nyomot hagy rajta, oly 
véghetetlenül igénytelen, hogy kérdéses, valaha is föl tu-
dunk érni hozzá? Ha lehet megkülönböztetést tenni, a 
köztük beállott csend többé már nem is annyira a költésze-
tet érinti, mint magát a költőt kötelezi, élete egészét követeli 
már, s nem lehet nem eleget tenni a hívásnak, ha mindjárt a 
végleges és tökéletes elnémulás kockázata árán is." 

Az „Isten halálát" idéző mondat, amely már az előző 
előadásban is szerepelt, az emberi dráma - az Isten nélküli 
és ezért embertelen világ (Auschwitzra utal a költő!) tragé-
diája - egyetemes sebeket ejtett a mindenségen, és a 
költészetet is végképp kérdésessé tette. ,Auschwitz után 
nem lehet már költészet." (Adorno) 

Tudjuk, hogy Dosztojevszkij, Pilinszky egyik mestere még 
Nietzsche előtt megélte Isten halálát, egész életén át Isten 
létének és az ártatlanok szenvedésének kérdése gyötörte. 
De végül is a hit megértette vele, hogy Isten Krisztusban 
valóban meghalt, és azért van megváltás. Krisztus maga az 
igazság és az élet. Dosztojevszkij - Gide találó szavaival -
csődöt látott ott, ahol Nietzsche a diadalt énekelte, vagyis az 
ateizmusban, az antiteizmusban. Nietzsche megtalálta az 
emberfeletti embert, Dosztojevszkij az emberré lett Istent, 
aki által az ember Istenné lehet. 

Dosztojevszkijjel Pilinszky világában mozgunk. A magyar 
költő versei és vallomásai elmondják, mit köszönhet a nagy 
orosz „prófétának". Ars poetica helyett című írásában olvas-
suk: ,Albert Camus a »Sziszifusz mítosza« című könyvében 
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szemére veti Dosztojevszkijnek, hogy fölismerve a világ 
abszurditását, mégse írt abszurd regényt, hanem a hit 
vigaszába menekült. Csakhogy a világ abszurditásának fölis-
merésén túl - és épp a menekvés irányában - van egy még 
következetesebb, ha úgy tetszik, még abszurdabb lépés, s ez 
a világ képtelenségének a vállalása. Ilyen értelemben igaz, 
hogy »Dosztojevszkij válasza az alázat« [...], csakhogy ez az 
alázat - magunkra venni a világ képtelenségének súlyát, 
mintegy beöltözve a lét és tulajdon ellentmondásainak 
terhébe - minden, csak nem meghátrálás." 

Jézus és minden ártatlan szenvedő, valamint a bibliai 
„szegények" vállalják a világ képtelenségét. A „szegények 
tehervállalása az isteni megtestesülés időtlen előképe". 
Nemcsak a világháború botrányáról - Auschwitz retteneté-
ről és az KZ-táborok „emberarcú barbárságáról" - van szó, 
bár ez a tragikum Pilinszky egyik alapélménye és „sötét 
mennyországának" ihletője, hanem a lét abszurditásáról, az 
Isten halála (a hit elvesztéséből fakadó magány, csönd, 
pusztulás...) rettenetének megéléséről. Kabdebó Lóránt 
mélyreható meglátása szerint ez „a harmadik napon átélt 
passió". Ez tükröződik Pilinszky lírájának színképében. 
Pilinszky maga ezt így magyarázza: „A halottaknak senki 
élőre nincs szükségük többé, mégis külön-külön, és min-
denkinél makacsabbul hívnak minket. Ez a meghívás azon-
ban túl van a közöny, túl a részvét és lázadás, sőt valamivel 
még a mozdulatlan kétségbeesés, egyszóval a katasztrófa 
még mindig világosan kivehető határán, és egyenest a 
szeretet sötétjébe kalauzol. [Kiemelés tőlem. Itt Keresztes 
Szent János misztikája ötlik fel, akit Pilinszky annyira ked-
velt.] Mivel először itt, és egyedül itt részesülhetünk minde-
nükből kifosztott és kiforgatott meghívóink romolhatatlan 
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kincséből, királyi adományából, ami nem egyéb, mint a 
mindenségben az egység bátortalanul boldog és először 
biztos megtapasztalása. Szakasztott úgy, ahogy a keresztlevé-
telt követően a tanítványok is mozdulatlan maradtak, mielőtt 
a föltámadás hasonlíthatatlan intimitását hírül vették." (Ars 
poetica helyett) 

A Vatikáni Rádióban Simone Weilről szólva így következ-
tetett: .Átélve a kor meghasonlásait, kompromisszumok 
nélkül, a küszöbön állva - Simone Weil épp a nagy 
közvetítőnek tűnik, akinek képtelennek látszó vállalkozását 
végül is a legfőbb zsenialitás, a szeretet zsenialitása szentesí-
tette Isten és ember előtt." Végül kedvencének a Keresztről 
szóló elmélkedését idézte. 

Pilinszky mint költő nem a tételes vallásosságban adott 
kifejezést világnézetének, hanem - miként Simone Weil -
megrendítően megfogalmazta igényeit korunkkal szemben 
a szellem és az örök emberi nevében. A kereszt humaniz-
musa, a szeretet zsenialitása nevében. Istenre beirányított 
lelkét, miként Simone Weilét, szegek járták át: túl a téren és 
az időn, a világegyetem központjára volt felszegezve - oda, 
ahol Krisztus keresztje áll. Mert a rossz, a bűn átjárja a 
világot, és a lelket elválasztja Istentől. A bűn által az ember 
elszakad az élő Istentől - így számára Isten halott. 

Túl a téren és az időn, ebben a széttört világban valami 
szakrális dráma elemeit gyűjtögette („megnevezve" a dolgo-
kat, lényeket, állapotokat: „Dichtung ist worthafte Stiftung 
des Seins", Heidegger). Túl a naturalizmuson, de túl a 
szürrealizmuson és a mai abszurd drámán is, a szakrális 
cselekmény „valódi állítmányának meredékét" kereste, 
vagyis a transzcendens történést, amelyet a mai színház már 
nem érez és nem érzékeltet. Ezt a drámák drámájában, a 
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szentmisében vélte megtalálni, amely az egyszeri, de örökre 
érvényes keresztáldozatot jeleníti meg. Krisztus önátadása, 
végső önkiürítése és halálig menő alázata a legfőbb szeretet 
intenzitásával átizzítja a teret és az időt. Ez a szeretet drámája 
a szabadságban: ez a megváltás. 

Ebben az irányban kutatott Pilinszky, előre fülelve a 
halálos c söndben-az Isten halála utáni csöndben, lépésen-
ként meg-megállva, szinte már-már teljesen elnémulva a 
jövő és az alkotás éjszakájában. Megélte a mai művészet 
agóniáját, az abszurdot, amely annyira jellemzi kultúránkat, 
ugyanakkor a szépség és a szeretet szabadsága után vágyako-
zott. Ezt a valóságot jelképezi a passió és a kereszt. De 
nemcsak a keresztben hitt, várta a feltámadást is: 

És fölzúgnak a hamuszín egek, 
hajnalfele a ravensbrücki fák. 
És megérzik a fényt a gyökerek. 
És szél támad. És fölzeng a világ. 

Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
és megszűnhetett dobogni szive — 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
Et resurrexit tertia die. 

(Harmadnapon) 
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,Л szigorú filológus": Koltay-Kästner Jenő* 

A harmincéves Kastner Jenő (a Koltay előnevet csak 1936-tól 
használja) 1922-ben az Egyetemes Philologiai Közlöny ama 
nevezetes számában publikálta Amadé gálmis versei című 
tanulmányát, amelyben Petz Gedeon Heinrich Gusztávot, 
Tolnai Vilmos Riedl Frigyest, Dézsi Lajos Szilády Áront 
búcsúztatta.1 A „hunyt mesterek" mindegyikéhez volt több-
kevesebb köze. Sziládyban ő is azt tisztelhette, amit a 
Dézsi-nekrológ kiemel, hogy ti. a nyolcvanöt évet megélt 
Áron apó „még ült Nagykőrösön Arany lábainál" (egy másik 
túlélő Arany-kortárssal, kisdiákként, maga is kapcsolatba 
került: helyesírási kérdéseivel „Gyulai Pálhoz fordulhatott 
tanácsért"); Heinrich Gusztávnak és Riedl Frigyesnek pedig 
tanítványa volt a pesti egyetemen.2 

Német szakos is lévén, a germanista Heinrich különösen 
inspirálhatta. Tudósi alkatát is követni látszik, mert amit a 
búcsúzatató a „fáradhatatlan munkásságú" Heinrichről han-
goztat, az Koltay-Kastner pályájára és habitusára is rászab-
ható. E szerint „Heinrich Gusztávot alapos tudományos 
képzettsége, széles körű műveltsége, töretlen munkaereje 

* Előadásváltozata elhangzott a Koltay-Kastner Jenő születésének centená-
riuma alkalmából rendezett szegedi ülésszakon, 1993- január S-én. 
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és szellemének frissessége korán hivatottá tették arra, hogy 
tudományosságunk és oktatásügyünk körében vezető sze-
repe legyen. [...] Valósággal úttörővé vált azzal, hogy a 
magyar és német szellemi kölcsönhatások tudományos 
vizsgálatát tűzte ki főfeladatául [...] Mindig figyelemmel volt 
a többi európai irodalomnak jelenségeire és kapcsolataira is 
s ezen az alapon irodalomtörténetünkben az összehason-
lító eljárást és a tárgytörténeti kutatást honosította meg. 
Nagy érdeme volt aphilologiai módszer szigorúbb alkalma-
zása, valamint az is, hogy a magyar tudományos kutatás 
eredményeit a német tudós körökkel igyekezett megismer-
tetni [...] arra törekedett, hogy minél több megbízható 
ismeretet közöljön, pozitív tényeket és adatokat fürkésszen, 
és mindig idegenkedett a túlzó eszményitéstől, az érzelgős-
ségtől és az üres, nagy hangú szólásoktól." íme, az irodalom-
történetíró Koltav-Kastner Jenő találó jellemvonásai, csak a 
német helyett kell olaszt értenünk. 

A magyar-német-francia szakos Kastner Jenő 1913-ban 
Eötvös Karthausi\'A és Sainte-Beuve kapcsolatából doktorált, 
de nemcsak a németet, a franciát is „odahagyta" az olasz 
kedvéért, amit már „az élet egyetemén": az észak-szicíliai 
Carini fogolytáborában tanult meg oly tökéllyel, hogy még 
ott lefordította Dante Új életét. A karpaszományos műfordí-
tónak a lágerparancsnok engedélyező pecsétjével hitelesí-
tett Új élet-kéziratát aztán kuriózumként közszemlére is 
tették: 1921-ben, Dante halálának 600. évfordulóján bemu-
tatták a budapesti Dante-kiállításon/ 1921-ben féltucat 
Dante-dolgozatot is publikált, az Amade-tanulmánnyal 
együtt azonban egyszersmind már 1925 előtt közreadta 
olyan fontos olasz-magyar kapcsolati publikációit is, mint a 
Csokonai-, a Faludi-, a Felvinczi-dolgozat, mint a XVI. 
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századi erdélyi udvar olaszos kultúráját vagy a XVIII. századi 
magyar költészet olasz ösztönzéseit felmérő tanulmány. 

Amit Heinrichtól tanulhatott, azt az említett dolgozatok 
forráskezelésben, alapos német szakirodalmi tájékozottság-
ban, módszerben egyaránt gyümölcsöztetik. Egyenesen 
Heinrich emlékének szólhat az Amade-írás gazdag német 
költészeti példaanyaga. Heinrich a majdani italianistát is 
befolyásolhatta, 1882-ben megjelent Boccaccio-könvvével 
bizonyosan. Koltay-Kastner pályakezdő műveiben a másik 
mester: Riedl Frigyes ösztönzései is jelen vannak. Az olaszul, 
németül, magyarul is megjelent Az első magyar opera 
(1924) céloz is erre az inspirációra.4 Kimutatván Felvinczi 
György Comico-tragoediája (1693) és a Sbarra-Cesti-féle 
opera buffa, az II pomo d'oro (1666) rokonságát, így 
emlékezik vissza Riedl ujjmutatására: „Raspigliosi megala-
pítja az opera buffát. Ez a parodizáló opera, végső fejlődésé-
ben Offenbach révén jó ismerősünk. Tényleg reá gondolt 
Riedl Frigyes is, amikor Felvinczi drámáját egyetemi előadá-
saiban tárgyalta".5 De van egy húsz évvel későbbi Riedl-uta-
lása is Koltay-Kastner Jenőnek. Egyik legfontosabb tanulmá-
nya, A magyar irodalomi barokk. ( 1944) kezdődik Horváth 
János és Riedl Frigyes nevével, s ez a hivatkozás megint 
visszamutat az egyetemi évekig." 

Petz Heinrich-nekrológja „a philologiai módszer szigo-
rúbb alkalmazását" hangsúlyozta. Tolnai Vilmos megemlé-
kezése szerint Riedlben „az aesthetikust -л szigorú philolo-
gus mindig támogatta". Ezt a mesterei által reprezentált 
„szigorú filológiát" művelte magas szinten Koltay-Kastner 
Jenő is. Azt értve filológián, amit Riedlről szólva Tolnai 
Vilmos értett rajta, hogy ti. „a philologia az irodalomtudo-
mánynak az az előkészítő, alapvető foka, amelynek tárgya a 
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szöveg, célja és feladata a szövegnek mindenoldali megálla-
pítása, s elhárítása minden akadálynak, mely a szöveg teljes 
és tágyilagos megértésének útjában áll". Tolnai kis Riedl-
portréja szerint a mester „tanulmányai nemcsak tudós 
értekezések, hanem önmagukban is remek műalkotások. 
Ezek a sajátosságok tették őt a próza virágjának, a tanulmány-
nak, az essav-nak mesterévé". E tekintetben lazább, majd-
hogynem hiányzik is a Riedl-Koltay kapcsolódás.,Л szigorú 
filológus" ritkán enged az esszéisztikus hang hívásának, az 
„aestheticizmus" vagy a „psychologizmus" irányának -
ahogy Tolnai az esszé két nemét megkülönbözteti. ( „Az első 
az emberen keresztül keresi az alkotást, a másik az alkotá-
son keresztül az embert" - mint Arany és Gyulai vagy mint 
Kemény és Péterfy.) 

Nem gyakori nála még az efféle színesebb fogalmazás-
mód sem: ,A Margit-legenda életrajzának fénykora a Posi-
lippo alján, Nápoly tüzes ege alatt játszódott le";7 „Pázmány-
nak a gráci tanári karban" egyik „benső barátja" a „középter-
metű, kövérkés, élénkszemű, göndör és gyérszakállú, vele 
teljesen egyívású tanártárs volt [...]: Lamormaini Vilmos";8 

„Dante a középkornak épít. Kis kápolnát az Új Életben, 
székesegyházat a Divina Commediában. De a kápolnában 
kicsiben már megvan a székesegyház."9 Ettől a hangvételtől 
- vagy inkább vélt végleteitől - , a „túl familiáris stílusfordu-
latoktól" el is határolja magát, amikor az irodalomtörténeti 
kézikönyv (közönségesen: „a spenót") I. kötetének Gerézdi 
Rábán által éppen hogy nem tömegétkeztető-főzeléknyel-
ven írt Balassi-fejezetét ily bírálattal illeti: „Váratlanul merül-
nek fel továbbá ennek a cikkelynek a folyamán, az egész 
köteten végigvonuló, némileg magyarázó jellegű, szép 
fejtegető prózával szemben, olyan kissé túl familiáris jellegű 
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stílusfordulatok is, melyek kirínak belőle (»Balassit fűtötte 
az érvényesülés vágya, de apjától örökölt politikai priuszá-
val, a Habsburg-Magyarországon nagyobb karrierre aligha 
lehetett reménye« 450. 1.; »Balassi mint valóságos enfant 
terrible garázdálkodott a lassan konszolidálódó feudális 
világban« 450. 1.; »Magyar főúr és jeles vitéz a végek 
közelében vár nélkül - ez már a teljes lecsi'iszás« 450. 1.; »A 
Fulviának nevezett ismeretlen hölgy is feltűnik a láthatá-
ron.« Uo.)."10 

Koltay-Kastner Jenő stiláris „familiaritás" helyett az érte-
kezés szigorú fegyelmű pontosságára és szűkszavúságára 
törekedett, s legfeljebb egy-egy ízes adagiumos kiszólást, 
köznapias kiemelést engedett meg magának. íme: „Hogy 
azután ezek a formák oly magyaros rhythmusban bokáznak, 
abban kell látnunk Amadé költőelődjeinek és a népdalnak 
hatását. Az elegáns világfi nótázni kezd";11 „Kazinczy nem 
rokokó-természet. Az operaszöveget színművé érzelmesíti, 
az áriákat elhagyja vagy prózában összerántja"„föl merem 
vetni a kérdést, nem lehetett volna-e a nagyközönségnek 
szánt, szép kiadással együtt a kritikai kiadás kérdését is, két 
sütetre, de eg}' lepényből valamiképpen megoldani".13 

,A szigorú filológus" szó- és kifejezéskedvelő, szótársze-
rető alkat. Rá különösen áll, hiszen kiváló lexikográfus lett, 
amit Riedlről Tolnai fontosnak tart kiemelni: hogy „élvezet-
tel olvasott szótárt", hogy „Aszó legszűkebb értelmében vett 
'philologos', 'szókedvelő' volt". Kastner Jenő az lehetett már 
a szicíliai fogolytáborban, ahol úgy tanulhatta, éppen úgy 
gyűjtögethette a „színes italianizmusokat", ahogyan Faludi 
Ferenc szedegette össze azokat Rómában a gvóntatóatvák 
Palazzo dei Penitenzieri-beli szállásán a szakácstól vagy a 
takarítónőtől. Ezt a szógyűjtő, nyelvtanuló, latinul, olaszul, 
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franciául verselő polyglott Faludit az e nyelvekben szintén 
otthonos Koltay-Kastner kimondatlanul is azonosuló átélés-
sel festi. Ha mégis van egy titkos esszé-árnyalású műve, 
akkor az OmniariumxóX írt dolgozata az. Érdemes lenne 
egyszer összevetni Faludi kedvvel szemelgetett színes sza-
vait, kifejezéseit a Koltay-nagyszótárak anyagával: nem ke-
rült-e bele az Omniariumból egyik-másik?14 

Koltay-Kastner Jenő pályaképe nemzedéktársának és jó-
barátjának, Eckhardt Sándornak az életútjával és életművé-
vel mutat sok párhuzamot. Egyszerre doktorálnak, majd 
tanulnak a Sorbonne-on, mindketten a régi magyar irodal-
mat s a francia-magyar, illetve az olasz-magyar irodalmi és 
művelődési kapcsolatokat kutatják, mindketten nagy szótár-
szerkesztők, akadémikusságuktól megfosztva az ötvenes 
években mindkettejüknek meg kell szerezniök egy ennél 
alacsonyabb, az ún. akadémiai doktori fokozatot - és így 
tovább.b Az az irodalomtörténet-írói alkat, minek modelljé-
hez Eckhardt is, Koltav is közel állnak, példaként Tolnai 
Vilmosban testesül meg. 

A Riedlről mint eszményi filológusról rajzolt portré: 
Tolnai önarcképe is. Hiszen csak hogy a szó- és szótárszere-
tetet emeljük ki: Tolnai is kiváló szóláskutató, szótárkiadó, 
nyelvújítás-szakértő, akinek „személyében szerencsésen öt-
vöződött a nyelvész és az irodalomtörténész szakértelme";16 

Koltay-Kastnernek már idézett „spenót"-bírálatában is lexi-
kográfus nyelvtudósként említtetik.1 De nyilatkozott ő a 
nagy tekintélyű filológusról már harminc évvel korábban is. 
Szinte jelképes, hogy 1924-ben pécsi professzorrá frissen 
kinevezve annak a Tolnai Vilmosnak a Madách-kiadását 
recenzeálja, aki egy év múlva szintén Pécs egyetemén kap 
katedrát. Tolnai a harmadik mester a Koltay-életrajzban. 
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Amikor 1892-ben a Pozsony megyei félig német kisváros-
ban, Magyardiószegen Kastner Jenő megszületett, Tolnai 
akkor doktorált, s a pécsi egyetem fénykorának is úgy lett 
egyik főszereplője, hogy már megjelentette máig használ-
ható proszemináriumi tankönyvét (.Bevezetés az irodalom-
tudományba, 1922). Ebből a filológus Koltav-Kastner Jenő 
is tanult és tanított - többek között engem (mint ahogy én is 
tanítok belőle). És tanult a Tolnai mintaszerű Madách-kiadá-
sából, amit a legteljesebb elsajátító készséggel ismertet.18 Ha 
ezt a tisztelgő recenziót összevetjük az ugyanezen idő tájt 
megjelent két Arany-bírálatnak a Voinovich gyenge filoló-
giáját illető éles megállapításaival, különösen kitetszik Kol-
taynak Tolnai tudományos szemlélete és módszere iránti 
vonzalma. 

Ezt a szemléletet és módszert újabban Bogoly József 
Ágoston írta le érvényesen, kesztyűt dobva annak a lekezelő 
„szóhasználati hagyománynak", amely szerint „az irodalom-
történészek közül azok számíthatnak a pozitivista jelzős 
megkövezésre, akik szövegkritikai és szövegmagyarázati 
eljárásokat alkalmaznak, a szöveg hitelességét, helyességét 
filológiai eszközökkel vizsgálják, tárgyi értelmezést adnak, 
vagy a szöveg forrásait kommentálják".19 

Ezek közé a megkövezett „pozitivisták" közé tartozik a mi 
„szigorú filológusunk" is, aki pályája korai szakaszában 
mindenekelőtt forráskutatóként vált megbecsültté. Amit 
előbb Tolnai Vilmos monográfusától idéztem, azt különben 
idézhetném Tolnaitól is, mert az ő meghatározása ez a 
filológiáról; kritériumai szinte szó szerint megfelelnek a 
Bevezetés az irodalomtudományba paragrafusainak. 

Koltay-Kastner Jenő Heinrich, Riedl, Tolnai művein isko-
lázott filológiai módszerű magyar irodalomtörténet-írása 
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(nem számítva tehát a kifejezetten olasz érdekű hányadot) 
elsősorban a régi magyar irodalom kutatásában hagyott 
ránk maradandót. Nem tartom tisztemnek, hogy középkori 
legenda- és kódexkutatásairól nyilatkozzam, még XV-XVI. 
századunkat érintő vizsgálódásait sem mérlegelem, történe-
ti, művelődéstörténeti, nyelvészeti-lexikográfiái eredmé-
nyeiről pedig még kevésbé szólok. Csupán a magyar 
XVII-XVIII. századot illető barokk és későbarokk (azaz 
rokokó) irodalmunkkal foglalkozó tanulmányait próbálom 
minősíteni: a fenti következtetés ezekből is levonható. 

* 

XVII-XVIII. századi témájú magyar irodalomtörténeti tanul-
mányai tárgyuk és műfajuk szerint is sokfélék. Legkedvel-
tebb korai tanulmánytípusa a tárgyszerű szövegösszevető 
hatásvizsgálat (L ' arte poetica di Francesco Faludi — Faludi 
Ferenc olasz versformái; Amadé gáláns versei; Csokonai 
lírája és az olasz költők, mindhárom: 1922\ Az első magyar 
opera, 1924). Vonzódik a korban, anyagban nagyobb lépté-
kű, művelődéstörténeti tablóvá szélesített összegzéshez 
СOlaszos irány XVIII. századi költészetünkbem, 1923). Mű-
veli a „fortuna' -feldolgozást (Giordano Bruno a magyar 
irodalomban, bővebb olasz változata: Amici, nemid e 
studiosi di Giordano Bruno in Ungheria, 1951). Vállalkozik 
adott írói pályaszakasz irodalmi és társadalmi tapasztalatai-
nak a teljes életműhöz való viszonyítására (Pázmány Péter 
gráci évei, 1935; Faludi Ferenc idegen nyelvű versei és 
jegyzetei, 1959). Megkísérli egy hatáskomplexumnak egy 
műre kiterjesztett értelmezését, (TótfalusiKis Miklós cocce-

jánizmusa, 1954). Van azonban a Koltay-dolgozatok között 
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olyan is, amely a részleteket alárendeli az egésznek, amely a 
barokk korstílusának művelődéstörténeti egységét ragadja 
meg (A magyar irodalmi barokk., 1944). 

Mindegyik tanulmányt a filológusi szemlélet és módszer 
karakterizálja. Még a nem lábjegvzetes Pázmány-dolgozat-
ban is felsóhajt: nagyban megkönnyítené a kutatást, „ha a 
Pázmány-tudományegyetem hittudományi kara monumen-
tális Pázmány-kiadását egy indexkötettel egészítené ki"."'1 A 
rendkívül sok példát, citátumot, hivatkozást mozgósító 
coccejánizmus-tanulmányban felfedezi Tótfalusit, a biblia-
filológust. Költészetünk XVIII. századi olaszos irányáról 
szólva kevéssé forgatott forrástípust aknáz ki: a Magyar 
Hírmondó olasz tudósításait hasznosítja. A magyarországi 
Giordano Bruno-recepció végigkövetése akkor még szinte 
ismeretlen személyiségét mutatja fel a magyar irodalmi 
régiségnek: a Lipsiussal is levelező fiatal Forgách Mihályt, 
aki azóta is foglalkoztatja a szakmai közvéleményt."1 Faludi-, 
Amadé-, Csokonai-párhuzamaival szinte végleges, jórészt 
máig nem bolygatott eredményeket mondhat magáénak. 

Csak egy példát az utóbbiak közül! Faludi Clorindája 
„tökéletes zeneiségnek" eredetét Metastasio egyik sűrűn 
használt versformájában leli meg, „mely teljesen azonos a 
Clorindá-éval". Példaképpen párhuzamba állítja „a Clo-
rindá első versszakát Adone dalával ( Cili orti Esperidi, II): 

Gyenge Clorindá 
Hűs kikeletben 
Egy szép ligetben 
Fel s alá jár 

Se son lontano 
Dal mio diletto 
Freddo sospetto 

Siess Dorindo 
Szivét epesztve 

Mi agghiaccia il cor 
Se poi ritorno 
Presso al mio bene 
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Kezét terjesztve Torna la speme 
Csak reád vár Fugge il timor. 

Két azonos rímképletű négysoros szakasz van bennük egy 
közös végső rímmel egyetlen zenei leheletté kapcsolva. 
Három-három sor ötszótagos - hogy egyelőre szótagokban 
beszéljünk - a negyedik és nyolcadik egymással rímelő sor 
pedig ráütésszerűen négyszótagú. A szak-szerkezet tehát 
hajszálpontosságra egyezik."" 

Ez a „hajszálpontosság" - teszem hozzá, és ez Falucli 
hallatlan formaérzékenységének, tökéletes verstechnikájá-
nak dicsérete - azzal is igazolható, hogy a Clorinda és a Gli 
orti Esperidiben szereplő Adone-dal idézett olasz és magyar 
szakaszaiban az utolsó öt sor végső betűi (hangjai) pontosan 
megegyeznek: jár - cor; Dorindo - ritorno; epesztve — la 
speme; reád vár - il timor! 

Horváth János joggal igazolta vissza a Metastasio-Faludi 
egyezéseket,23 amelyeket azóta sem gazdagított igazából 
senki.24 

Ingatagabb konstrukció Az első magyar opera vagy a 
Rimay János Balassi-előszava. Amott az előtte fekvő olasz II 
pomo б/'ого-kiadásra is csak mellékesen utal, idézetei helyét 
nem jelöli a rá jellemző pontossággal, s Felvinczi olasz 
nyelvtudását eleve adottnak veszi.25 Emitt eleddig nem 
igazolódott érdemi érvekkel a Tomitano-féle Quattro libri 
della lingua toscana (1945) stíluseszménye és a Rimay 
Balassi-előszava között tételezett összefüggés.26 

Különösen két Koltay-tanulmány: a Csokonai- és a máso-
dik Faludi-dolgozat részesült kortársi figyelemben, nem-
csak visszaigazolást, de vitát, mi több: ellenérzést és korrek-
ciókat is kiváltva. Az a nagy tehetségű fiatal italianista, a 
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Faludiból doktorált SzauderJózsef, aki már 1943-ban élesen 
polemizált Koltav-Kastner Olasz-magyar művelődési kap-
csolatok (1942) című összefoglalásának koncepciójával és 
módszerével,27 a 60-as évekre a magyar Settecento legjobb 
szakértőjévé, Csokonai és a rokokó első számú kutatójává 
érett. 

Szauder József, a kiváló költészetmagyarázó a Csokonai-
műre, annak alakítására vonatkoztatja a Metastasio-élményt, 
mert az olasz költő „megoldotta szavát, lírai stílus tudatos 
alakítására bírta, [...] s formai tömörség, zeneiségben is 
ökonómia megteremtésére kényszerítette".28 A negyven 
évvel korábbi vizsgálódót - ahogy Szauder jól látja - „inkább 
az átvétel, mintsem a felhasználás, az átlényegítés mozzanata 
érdekelte". A Tolnai Vilmos-kodifikálta filológiai módszer 
pontos minősítése ez a megállapítás. Ettől még egy tanul-
mány persze lehet értékes és időálló, mint ahogy Szauder is 
annak tartja: „mindmáig a legalaposabb, átfogó elemzés 
Csokonai olaszos rokokójának gyökereiről". S vannak a 
bíráló felfogása felé mutató tendenciái is: amikor Kastner 
„kiderítette a Csókok c. pasztorál olasz olvasmánymozaik 
voltát", a Metastasio-hatás költészetalakító lényegi szerepét 
igazolta.29 

A második Faludi-dolgozatra vonatkozó éles Szauder-ref-
lexiók tényszerűségüket tekintve jogosak, meg kell azonban 
vizsgálnunk azokat ama tudománytörténeti erőtérben is, 
amelyben elhangzottak. Jól emlékszem a Filológiai Köz-
lönynek arra az 1959. évi 1-2. számára, amely a Faludi 
Ferenc idegen nyelvű versei és jegyzetei című tanulmányt 
hozta, mert egyetemi hallgatóként - természetesen Koltay 
professzor jóvoltából - akkor debütáltam a folyóiratban egy 
kis közleménnyel én is. És emlékszünk a mindőnket 
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meglepő gyors visszhangra az ItK-ból: Szauder arra figyel-
mezteti „a jeles tudóst", hogy elkerülte figyelmét szerény 
dolgozata, „mely a Horváth János tiszteletére kiadott Ma-
g)}ar századok című tanulmánykötetben (Bp. 1948, Egy. 
Nyomda) jelent meg, a 164-176. lapon. Ennek címe: Faludi 
Ferenc és Itália. Az Omniarium olasz nyelvű jegyzetei. 
Hogy figyelmét tényleg elkerülte", arra Szauder abból 
következtet: Koltay „nem említi legújabb tanulmányában, s 
így felfedezni véli az Omniáriumnak immár 12 éve tisztázott 
olasz irodalmi vonatkozásait".30 Szauder „egy szóval sem 
vádolja Koltay-Kastner Jenőt plágiummal", mert „ez esetben 
nyilván átvette volna tőle azokat a megfejtéseket is, amelye-
kig e legutóbbi »újrafelfedezése« során még nem érkezett 
el". Erre két fontosabb esetet említ: a Goldoni- és a Chiari-
drámákból Faludi által kiírt idézeteket (Koltay ugyanis színi 
előadás élményéből származtatja azokat31), továbbá Ma-
succi festőt, aki valóban létezett, de akit Koltay Masaccióval 
vélt azonosnak. A sértett szerző általánosabb következteté-
seket von le a sajnálatos történtekből: „szakembereink ne 
egymás szaktudományos eredményeinek mellőzésével, 
esetleg elhallgatásával műveljék egyazon területüket, mert 
ez nemcsak hogy felesleges - és energiát, papírt, pénzt 
pocsékoló - »újrafelfedezések«-hez vezet, hanem a ku-
tató és szerkesztő szakemberek nevét és tekintélyét sem 
öregbíti". 

Ez, kérem, filoszbotrány volt a javából. 
Mi, filozopter-tudósjelöltek, szegény Tiborcok a feudális 

gúla alján, kíváncsian figyeltük „az istenek" harcát a csúcson: 
- Hát a „Bánk bán-nagyuraknak" is van „panaszuk"? Mert ez 
az olymposi villámcsapdosás valóban „istenek" viadala volt, 
hiszen Szauder „a szerkesztődre utalva Kardos Tibort, a 
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Filológiai Közlöny örökös főszerkesztőjét, Koltay-Kastner 
Jenő legmagasabb rangra jutott kedves tanítványát is célba 
vette: ha már a maestro elfeledkezett őt említeni, miért nem 
figyelmeztette rá mindenható alumnusa?! 

Vajon mi történhetett valójában? Soha nem mertem 
megkérdezni erről egyik szereplőt sem. Most is csak 
találgathatok. Koltay-Kastner már 1948 előtt tervezte ezt a 
Faludi-dolgozatot? Bizonyos részeivel már Szauder előtt 
elkészült? A biztosan ismert Horváth János-emlékkönyvből 
az ominózus dolgozatot fatálisan elfeledte? Valaminő ok 
miatt mégsem került a kezébe a Magyar századok? Mai 
ésszel mérlegelve a szerkesztő Kardos felelőssége még 
súlyosabb. Ő vajon miért kapta meg ugyanazt az amnéziát? 
Csak nem „Horváth János tanítványain", a „polgári humaniz-
mus-kutatás" képviselőin akart ütni ezzel a figyelmeztetés-
elmulasztással is, mint tette ezt ugyanazon folyóiratfüzetben 
e kettős váddal szólva le Bán Imrét és Gerézdi Rabánt, 
miközben kritikai tüzüktől oltani igyekezett humanizmus-
monográfiájának amúgy is vöröslő „népi"-felfogását?32 Tüs-
kebokor, darázsfészek, amibe kutakodunk, hiszen köztudo-
mású, hogy a szintén Horváth János-tanítvány Szauder, a 
legnagyobb formátumú italianista-tehetség sem olasz, sem 
magyar katedrát nem kaphatott a pesti egyetemen. Megülték 
már azokat súlyosan mások. Arról az elegánsabb megoldás-
ról tehát szó sem lehetett, hogy-teszem azt-Szauder József 
tudományos főmunkatárs (32 éves) levélben figyelmezteti 
Koltay-Kastner Jenő tanszékvezető egyetemi tanárt, kandi-
dátussá, majd a tudományok doktorává lefokozott volt 
akadémikust (67 éves) véletlen (szándékos, sugallt?) feledé-
kenységére, megadván neki a nyilatkozás, az első szó jogát. 

Azt persze Szaudernek is látnia kellett, hogy a második 
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Faludi-tanulmány a kínos lapsustól függetlenül sok új és 
értékes megfigyelést hoz, elsősorban Faludi idegen nyelvű 
verseiről és versidézeteiről, s hogy még az ő 1941. évi 
Faludi-disszertációjának Tasso-helyét is számontartja. Mint 
ahogy a célbavettek is tudhatták: Szauder személyében 
félelmetes képességű és tudású vitapartnerrel kerültek 
szembe. Aztán tíz évre rá elcsitultak a kedélyek: immár 
„konszolidáció" volt. És megjelent a 60 éves Kardos Tibort, 
a főszerkesztőt köszöntő Filológiai Közlöny 1968—69- évi 
kettős omaggio d'ammirazione vagy inkább omaggio 
vassallesco kettős száma, és e triumfus hódoló sereglői 
között ott menetelt meggörnyedve Szauder József is. 

Az istenek halnak, az emlékező még él. És igazából nem 
vitáikra, nem a tudománytörténet pantheonjában nekik 
jutott helyekre gondol, amikor olvassa őket, hanem azt 
„használja", azt fogadja el műveikből, ami érték, amit 
megmaradó anyagként leszűrt belőlük az idő. Ilyen érték 
mindegyikben akad. A szeplősítő tévedést, a bibliográfiai 
gyarlóságot, a nemtudást, a feledékenységet elfeledjük, 
mert azzal semmire sem megyünk: az nem használható. 

Amikor a botrányt keltő második Faludi-tanulmány meg-
jelent, Koltay-Kastner Jenőt már más foglalkoztatta: ekkor 
gyűjtötte és rendezte anyagát megítélésem szerint legfonto-
sabb és legmaradandóbb magyar irodalomtörténeti művé-
nek - ami nem magyar és nem is szuverén mű, hanem egy 
antológia: Az olasz reneszánsz irodalomelmélete. 1970-ben 
jelent meg Az Irodalomelmélet Klasszikusai-sorozat 2. 
köteteként, de a 383- lap szerzői jegyzete jelzi: ,A szövegek 
összegyűjtésének és alapul szolgáló feldolgozásának ideje: 
1959-61." Azért tekintem irodalomtörténeti művei közül 
elsőrendű fontosságúnak, mert ösztönzően befolyásolta 
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irodalomtörténet-írásunk történeti poétikai tájékozódását; 
egyáltalán: e tájékozódás elkezdődését, ami nélkül például 
sem Horváth Iván Balassi-kutatásai, sem az újabb Zrínyi-ku-
tatások (Szörényi László, Király Erzsébet, A lírikus Zrínyi) 
nem indulhattak volna el ebből az irányból. Hogy csak a 
magam példáját említsem: a Zrínyi-Marino kérdés újbóli 
vizsgálata csak Marino és kora költészetfelfogásának, a 
Marino-kötetek kísérő iratainak értelmezésével vált lehe-
tővé.33 

Ez a történeti poétikai orientáció Koltay-Kastner kortársai 
közül a hozzá hasonló képzettségű, fölényesen tájékozott és 
szintén filológusi hajlamú, első renden magyar irodalom-
történész, de Dante-kutatónak is kiváló Bán Imrében volt a 
legerősebb. Az ő Barokk-antológiája a Gondolat Kiadó 
„izmusok'-sorozatában az I. kötet volt 1962-ben; akkor 
jelent meg, amikor Az olasz reneszámz irodalomelméleté-
nek anyaga már megtöltötte Koltay-Kastner Jenő iratrende-
zőit. S Bán Imre volt az, aki a történeti poétikai tájékozódást 
1971-ben kiadott munkájában a XVII-XVIII. századi magyar 
irodalmi műveltségre is kiterjesztette.34 A Balassi- és Zrínyi-
kutatás említett példái ekképpen Bán Imre kezdeményeivel 
is szorosan összefüggenek. Annál is inkább, mert a Koltay-
antológiát az ő tanulmánya vezeti be.31 Számítsuk hozzá 
mindehhez Klaniczav Tibor Manierizmus-könyvét (1975) 
és azt a tervet, hogy az „izmusok'-sorozat klasszicizmus 
előtti korstílus- és stílusváltozat-antológiái a még 1975-ben 
váratlanul elhunyt Szauder József Rokokó\áva\ váltak volna 
teljessé. (Helyette majd Baróti Dezső vitte véghez, megje-
lent 1986-ban.) Ha meggondoljuk, hogy ebből a vezető 
irodalomtörténészek összefogásával nagyszabásúan elgon-
dolt vállalkozásból a Reneszánsz-kötet feltűnően hiányzik, 
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Koltay-Kastner antológiájának fontossága megnő. Ez pótolja 
a Bán-Klaniczay-Szauder (Baróti)-típusú összeállítások el-
merült reneszánsz gyűjteményét. Ha így nincsen is antologi-
kus tájékoztatásunk más nemzeti irodalmak reneszánsz-fel-
fogásáról, megvan a legfontosabb: a mindet befolyásoló 
olasz. 

Klaniczay Tibor, aki irodalomtörténet-írásunk mindeme 
nagykorúsodási és korszerűsödési mozgásainak legfőbb 
irányítója volt, szinte mindjárt kezdeményezte is Az olasz 
reneszámz irodalomelmélete nyilvános elsajátítását a ha-
sonló című mátrafüredi kollokviumon 1975 tavaszán. Előt-
tem az ülésszak előkészítő tájékoztatója: abban nemcsak 
Koltay-Kastner Olasz reneszánsza, Bán fíarokk'ya, Klaniczay 
Manierizmusa felkészülést segítő ajánlott olvasmány, ha-
nem még tizenöt szerző alapvető műve is Spingarntől 
(1899) Weinberg és Barocchi újabb munkáiig. Az Olasz 
reneszánsz ebben a nemzetközi összefüggésben és össze-
hasonlításban is megállja a helyét. ,A Barocchi" és „a két 
Weinberg": a monográfiák és az antológiák közötti időben 
helyezkedik el.36 

A reneszánsz és barokk európai és magyar művelődését 
kutató Koltay-Kastner Jenő műhelyében régtől jelenlévő 
a történeti poétikai érdeklődés. A Csokonai-tanulmány 
(1922) a XVIII. század legolvasottabb poétikai műveinek 
hátterét rajzolja fel Csokonai olaszos költői érdeklődésének 
vizsgálatához, s közülük Eschenburg Einleitungfix. mint 
„Csokonai poétikáját" határozza meg.3 Az Olaszos irány 
XVIII. századi költészetünkben (1923) ugyancsak német 
poétikákra, esztétikák és példatárak hatására hívja fel a 
figyelmet (Magazin der italienichen Literatur und Künste, 
Jegemann Italienische Chrestomatie-'уа).3ii A Rimay János 
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Balassi-előszava (1948) a Tomitano-dialógusnak a XVI-
XVII. századi magyar nyelv- és költészetszemléletre gyako-
rolt hatásán meditál, s ha nem is jut megnyugtató eredmény-
re, invenciója még jó irányba vezérelheti azt, aki elvégzi 
egyszer az ötlet kimerítő filológiai ellenőrzését.39 Rimay 
Balassi-előszavának értelmezéséhez Koltay-Kastner Giu-
seppe Toffaninnak azt a tanulmányát hasznosítja, amelyre 
már A magyar irodalmi barokkban hivatkozik (1944): ,A 
nagy európai barokk irodalmi áramlata kétségtelenül az 
olasz secentismóból indul ki és ennek stílusjegyei először, 
mint ezt Giuseppe Toffanin kimutatta, a padovai Infiammati-
akadémia nyelvvédő irataiban jelennek meg az 1540-es 
években. Tagjai - Sperone Speroni, az akadémiának 1542-
től elnöke, Benedetto Varchi, Bernardo Tomitano - az 
Aristoteles Poétikájának XXIV. fejezetében megismert meta-
fora elvi alkalmazásával kívánták a latinnal szembehelyezett 
vulgáris nyelvet az irodalmi nyelv rangjára emelni. Bembó-
val szemben azt hirdették, hogy nem egy kiválasztott latin 
író, például Cicero ékesszólásának követésével, mint ezt a 
humanisták tették, hanem általában az aristotelesi retorika 
szabályainak tanulmányozásával és alkalmazásával lehet ezt 
elérni." A metafora- és concetto-kultuszt, „az újszerű képek 
gazdagságával való szemléltetés e pádovai módját" Tomi-
tano és „a pádovaiak" kezdeményezik, s ösztönzésük sors-
döntőén befolyásolja az új barokk stílus elterjedését 
és poétikai indoklását egészen Emanuele Tesauróig 
(Canocchiale aristotelico, 1654).40 Ha nincs is meg a 
filológiai kapocs, ilyen összefüggésekben mégiscsak áll, 
amit Koltay-Kastner - már Az olasz reneszánsz irodalomel-
mélete utószavában - végkövetkeztetésként levon, hogy ti. 
„Rimay Jánosunk előszava Balassi Bálint verseinek tervezett 
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kiadásához" erről a padovai forrásvidékről, Bembo nép-
nyelwédő felfogásából „veszi a magyar nyelven való költés 
védelmét".41 

Ez persze más kérdés, mint Rimay metaforizmusának 
padovai eredeztetése s a magyar barokk stílusnak Rimay, sőt 
Bornemisza és Balassi művében való feltalálása. Amit a 
szerző Rimaynál „barokk ízű"-nek érez,42 az a késő-rene-
szánsz manierizmusa, ahogy ezt később Klaniczav történeti-
leg pontosan elkülönítette.43 Bán Imre pedig éppen Koltay-
Kastner Jenővel vitázva mutatott rá, hogy Rimayból „hiány-
zik az izgatott lendületnek, a látomásos kifejezésmódnak az 
igazi barokk íróknál megtalálható feszültsége".44 De Bán 
Imre volt az is, aki Koltay „barokk"-tanulmányának szóban 
forgó helyét egyenesen felfedezésnek minősítette: „Eléggé 
ismeretes [...], hogy a XVII-XVIII. századi magyar próza 
legfeltűnőbb, szinte kizárólag egyházi művekben érvénye-
sülő változata az a seicento-modor, amelyet Croce és a 
nyomába lépő olasz kutatás (G. Toffanin, E. Raimondi) ír le 
és amelyet főként Emanuele Tesauro neve fémjelez. Ezt a 
változatot irodalmunkban Koltay-Kastner Jenő fedezte fel 
egy 1944-ben megjelent tanulmányában." Ugyanitt nyoma-
tékosítja Bán Imre azt is: „Már Koltay-Kastner Jenő utalt 
Emanuele Tesauro, a grófi származású olasz jezsuita híres 
könyvének, az Aristotelesi messzelátómk példaadó szerepé-
re."45 Az olasz reneszánsz irodalomelmélete bevezető ta-
nulmányában szintén elismeréssel nyugtázza, hogy először 
Koltay értekezett ,A padovai iskolának a magyar barokk 
irodalom kezdeteiben észlelhető befolyásáról"; hozzátéve, 
hogy „az aristotelési irodalomelmélet nem a manierizmus, 
hanem inkább a barokk irodalmi gyakorlat megalapozására 
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szolgált. G. Toffanin jó nyomon járt, midőn a barokk 
irodalom csíráit a padovai aristotelizmusban kereste."46 

Említhetném még Bán Imre több helyét, továbbá Klani-
czay Tibor visszaigazolásait:47 világos ezekből, hogy a ma-
gyar irodalmi barokk két legtekintélyesebb 60-as évekbeli 
rehabilitálója rangján értékelte azt a szerepet, amit Koltay-
Kastner Jenő Horváth János után barokk irodalmunk kiala-
kulásának vizsgálatában betöltött. Valóban, Koltay-Kastner-
nek kezdeményező invenciókban gazdag tanulmányáról 
van szó: saját előmunkálatok hasznosítása,48 történeti poéti-
kai érzékenység, nagy nemzetközi szakirodalmi tájékozott-
ság teszik példaadóvá. Ő „hasznosítja" Paolo Segnerit, ő 
„fedezi fel" Lépes Bálintot, Nyéki Vöröst, de Loyolai Ignác 
stílusáról, a lelkigyakorlatos irodalom poétikájáról is vannak 
eredeti megfigyelései. Módszere most is az „alapozó" 
irodalomtörténészé: „Minket a következőkben inkább a 
magyar barokk eredete, semmint leírása fog érdekelni" -
határozza meg célkitűzését már az első lapon. Rajzol azért 
kitűnő kisportrékat, karakterképeket, mint például a Pázmá-
nyé vagy még inkább a Zrínyié. 

Mivel Zrínyiről érdekes módon külön nem értekezett, 
érdemes ezt a csak medalion-méretű karakterizálást össze-
vetni az Olasz—magyar művelődési kapcsolatok (1942) 
Zrínyire vonatkozó lapjaival. A „kapcsolat"-könyvecskében 
szélesebb, a „barokk' -tanulmányban (1944) pontosabb az 
ecsetkezelés. Hogyan jellemzi példának okáért Scipione 
Errico hatását? Amott: „Kezeügyébe akad Scipione Errico 
Babilónia distrutta című költeménye is, amelyből majd 
Alderán bűvész alakját meríti, és a kiadás egy kísérő idilljét 
az A)ianná-bün követi."49 Emitt: „Scipione Errico Babilónia 
distrutta-'умллк előszavából (1626) megtanulta, hogy »la piü 

2 9 8 



. Л SZIGORÚ FILOLÓGUS": KOLTAY-KASTNER JF.NÓ 

degna e più rara parte délia poesia è Г allegória«. Ennek 
tanító célzata nélkül csak haszontalan időtöltés volna a 
költészet. Mindenünnen hallhatott már arról, hogy leghaté-
konyabb az allegória, ha politikai szándékot, »azione civi-
le«-! köt össze vallásos célzattal."50 

Ennek a fontos poétikai megállapításnak a forrásjegyzete 
Benedetto Croce könyvére utal: Storia deli ' et à barocca in 
Italia. De hivatkozhatott volna Koltay-Kastner Jenő arra a 
pécsi tanítványára is, akit ő serkentett Zrínyi kutatására és aki 
a Szigeti veszedelem Alderánjának Scipione Errico Babiló-
nia distruttá\ábó\ való származtatását tisztázta. Drasenovich 
Máriáról van szó: 1932-ben ő doktorált Koltay professzornál 
Zrínyi Miklós könyt jegyzeteiből, s később (horvát vezeték-
nevét Derényire magyarosítva) ő publikálta A Zrínyiász 
Alderánja című dolgozatot.'1 

* 

Zrínyi Miklós Zágrábban őrzött könyvtára könyvjegyzetei-
nek kutatástörténetéről szólva megpróbáltam már felidézni 
azt a pécsi tanár-tanítvány miliőt, amelyben a Drasenovich-
disszertáció megszületett. A pécsi egyetem Olasz Intézeté-
nek professzora mesterien értett hozzá, hogy tanítványait 
értelmes feladatok elvégzésére ösztönözze. Drasenovichot 
Zágrábba küldte, kollégáit, Kardos Tibort és Kolozsvári 
Grandpierre Emilt az olasz-magyar humanizmus és a 
modern olasz dráma kutatására buzdította. Legtehetsége-
sebb pályakezdő tanítványával ugyancsak belekapott Zrínyi-
be: Kardos Tibor is írt a könyvjegyzetekről (gazdagítva 
Drasenovich eredményeit), s ő vállalkozott Marino hatásá-
nak az eposzt befolyásoló korszerű felmérésére.42 
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Pécs kőhajításra fekszik Szigetvártól és Siklóstól, a Szigeti 
veszedelem történelmi színhelyeitől. Ha önálló Zrínyi-tanul-
mányt nem is írt (ihletettségét inkább átsugározta tanítvá-
nyaira), ezeket a szent színhelyeket Koltay-Kastner Jenő 
mind felkereste s az irodalomtörténész kutató tekintetével 
szemlélte meg. Ezzel is összefügg, hogy a pécsiek útra 
indítása után, immár szegedi professzorként, az ötvenes 
évek közepén egyik ottani hallgatójában is felébresztette a 
Zrínyi-mű iránti kutatói érdeklődést. 

Ez az akkor tizennyolc éves fiatalember 1955-ben én 
valék. 

Eltiltatván a nyugati nyelvek oktatása, Koltav professzor 
1955-ben a szegedi egyetemen a régi magyar irodalom 
történetét adta elő nekünk, elsőéves magyar szakos hallga-
tóknak, s tanársegéd híján ő vezette irodalomtörténeti 
szemináriumainkat is. 1955. október 15-e után egy-két 
nappal történt, hogy mielőtt belefogott volna esedékes 
előadásába, kibontott előttünk a katedrán egy postai könyv-
csomagot, s kiemelte belőle Kardos Tibornak frissen megje-
lent. A magyarországi humanizmus kora című monográ-
fiáját. Felolvasta a beleírt dedikációt is: „Koltay-Kastner Jenő 
professzoromnak 1926 őszén tett ígéretem beváltásául 
barátsággal és tisztelettel, Budapest, 1955. okt. 15-én Kardos 
Tibor." És elmesélte ámuló hallgatóságának, mi is volt ez az 
1926-ban tett ígéret. Pécsi professzori szobájában felkereste 
őt akkor egy elsőéves olasz szakos bölcsészhallgató: segítsé-
gét kérte tervei valóraváltásához, s ígéretet tett neki, hogy 
egyszer majd megírja a magyarországi humanizmus törté-
netét. S Koltay-Kastner Jenő hitt és segített az ifjú Kardos 
Tibornak, és Kardos éppen akkor küldte meg neki az 
ígéretbeváltó monográfiát, amikor tizennyolc évesen én 
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lehettem Koltay professzor Kardos-korú tanítványa, amikor 
azon az aranyló őszi napon ott szoronghattam emlékezetes 
előadásán.53 

Ez a diadalmas dedikációfelmutatás 1955 októberében 
eldöntötte az én sorsomat is. Hát így is lehet? Ilyen 
kelletekorán kell ezt tenni? Én is megpróbálom. Ez a 
karizmatikus tanár nekem is segíteni fog. És megpróbáltam. 
És segített. 

Segített többek között két felejthetetlen Zrínyi-exemp-
lummal. Az egyiknek megint tanúja volt az egész évfolyam. A 
Szigeti veszedelemről beszélt s a III. énekről szólva költészet 
és valóság szembesíthetőségére hozta fel azt a példát, hogy 
amikor ő a pécsi egyetemen tanított, az eposz III. énekbeli 
topográfiai leírásait összevetette a háromszáz év alatt mit 
sem változott természeti valósággal. De természetesen nem 
íróasztal mellett, hanem oly módon, hogy felkereste, elbe-
szélése szerint Zrínyi eposzával a kezében végiggyalogolta 
Szigetvár tágas környékét. Amikor például azt olvasta a III. 
énekben, hogy 

Szigeti kapitány minden hadaival 
Az völgyen feméne okos rendtartással, 

megkereste ezt a Siklós melletti völgyet, s elámult a 
hősköltemény pontosságán, mert ugyanazt látta, amit a 
költő Zrínyi 1647-ben leírt: 

Egy mély és hosszú vőlgv fekszik tábor mellett, 
Csaknem az vár éri eggyik szélső végét, 
Az másik peniglen arra, merre Sziget 
Fekszik, és tart éppen egy fertály mérföldet.'4 
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Zrínyivel foglalkozva később ráleltem persze Arany János 
inspiratív helyére is, mert Koltay-Kastner topográfiai próbá-
ját nemcsak a hely szelleme, hanem л Zrínyi és Tasso szinte 
szemtanúi hűségű - bizonyára térképen ellenőrzött -
leírása is ösztönözhette: „E völgy hihetően azon halomlánc 
közt mélyed, mely Siklós mögött éjszakon keleti irányba 
vonul, s mely azon magaslatban végződik, holott Villány 
tűzlángja terem. A török tábor a siklósi mezőn, tehát e 
halmokon délről, Siklóstól tehát nyugatra feküdt, míg a 
völgy azokon éjszakról, délkeleti irányban fut vala Siklós 
felé. Ki e szerint a völgyön felment, előbb érte Siklóst, mint 
a török tábort. A völgynek innenső, azaz Sziget felőli, vagy 
éjszaknyugati vége a pécsi út közelében eshetett, mely 
éjszaktól délre átmetszi a mondott halmokat, s aztán Turonv 
nevű falutól délkeleti irányban Siklósnak fordul."'5 

Hogyne lett volna becsvágyam, hogy útnak indító kedves 
tanárom topográfiai érzékenységét Zrínyi-szemináristáimra 
is át ne örökítsem. így keletkezett a még egyetemi hallgató 
Csillag István dolgozata a költő Zrínyi szigetvári és pécsi 
tartózkodásának topográfiai kereteiről.56 

A másik 1955-ből való szegedi Zrínyi-példázat szeminá-
riumi emlék. Egy Szigeti veszedelem-dolgozat elhangzása-
kor kérdezett rá Koltay professzornál az eposz II. énekének 
erre a szakaszára a már akkor történetírónak készülő Szabó 
Ferenc (ma Békés megyei múzeumigazgató és Gyulán 
lakik): 

Harminckétezer török megszállá Gyulát, 
Petraf besáncolá az maga táborát, 
Negyven ágyúval kezdé törni bástyáját, 
És földre rontatászép fejér küfalát?1 
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Azt tudakolta Szabó Ferenc kollégiumi szobatársam, 
hogyan szólhat a költő Gyula várának „szép fejér küfalá"-ról, 
amikor köztudomású, hogy ez az alföldi erősség - nem 
lévén a közelben fehér mészkő - égetett vörös téglából 
épült?! Koltay professzor nem tudott a kérdésre válaszolni, 
és ennek a tanácstalanságnak az őszinte megvallása volt 
nekünk szimpatikus. Van hát még Zrínyiben mit kutatni -
szűrhettem le magamnak ebből a másik „költészet és 
valóság"-példából is a tanulságot-: amilyen pontos topográ-
fus Zrínyi a Dunántúlon, annyira tájékozatlan az Alföld 
kőben szegény peremén, ahol sohasem járt.. 

,A szigorú filológus" a legszelídebb ember volt, akit 
valaha ismertem. Petz Gedeonnak dolgozatomat indító 
Heinrich-nekrológjából csak az nem áll rá, amit Petz „Goe-
thenek szavaival" fejezett ki: „»Denn ich bin ein Mensch 
gewesen und das heisst ein Kämpfer sein!« Ember volt és 
harcos természet! [...] Ember volt, harcos volt: támadott és 
védekezett tárgyilagos okfejtéssel, de ha kellett, élesebb 
fegyverekkel, iróniával és metsző gúnnyal." Koltay-Kastner 
Jenő éppen nem volt harcos természet, az „élesebb fegyve-
rek", az „irónia", a „metsző gúny" a vehemens Kardos és az 
impulzív Szauder arzenáljának voltak próbált szúrószer-
számai. 

De abban Koltay, Kardos, Szauder egyetértettek, hogy 
amikor ama ötvenes években második kultúrájukat leparan-
csolták az egyetemi katedrákról és újra elrabolták előlük 
Európát, minden módon és minden áron be kell rendez-
kedniük a nemzeti és az európai irodalmi hagyomány 
kutathatóságának biztosítására. Nem a máglyák lángjai közé 
léptek, hanem a távcsövüket szorították kebelükhöz: érte-
keztek a harcos Brúnóról, és Galilei választásával értettek 
egyet. 
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Koltay-Kastner Jenő ekkori műveiben is virít néhány-
vörös szeplő, de azok a pártos pettyek mit sem torzítanak. 
Egyik-másik kényszerűség egyenesen komikusnak tűnik fel; 
semmi közük a kifejtéshez. A biztonság kedvéért így fejezte 
be például Giordano Bruno 1600 februárjától 1950 február-
jáig végigkövetett magyarországi fortunájának felmérését: 
„Giordano Bruno valóban tudományos értékelését azonban 
Rudas Lászlónak a Szabad Népben írt méltatása ismertette 
meg a magyar dolgozókkal Bruno halálának 350. évfordu-
lója alkalmából. Rudas első ízben értelmezte Magyarorszá-
gon az élenjáró marxista-leninista elmélet alapján a nagy 
olasz gondolkodó munkásságát."59 De lapozzuk fel az olasz 
Rivista di Filosofia következő évi kötetében publikált bő-
vebb olász változatot (Amid, nemid e studosi di Giordano 
Bruno in Ungheria), abban se híre, se hamva Rudas László-
Lukács György egyik „inkvizítora" - megdicsőítésének. Ez a 
kényszerű kettősség jellemzi „a szigorú filológus" egy bájos 
elírását is. A „spenót" I. kötetének ismertetésében (ItK 1966, 
218) hivatkozik N. Goleniscsev-Kutuzov Italianskoe voroz-
denje i slavjanskie literatury> XV-XVI. vekor című munká-
jára. De nem „vonalasan", azaz oroszosan, hanem a cím 
nyugatias, mégpedig olasz átírása alapján, az impresszum-
ban ugyanis így „szólja el" magát: „Mosca, Akademii Nauk 
1963", Moszkva helyett tehát az olasz Mosca alakot hasz-
nálja. 

Még csillagfényűbb intarzia tündököl a Tótfalusi Kis 
Miklós coccejánizmusáról írt dolgozatban: „Tótfalusi -
amsterdami betűmetsző, matrix-készítő és betűöntő 
üzemét elhagyva, mely egyebek közt Sztálin anyanyelvét, a 
grúzt is megajándékozta az első nyomtatott betűkkel, 
1889Ш őszén jött vissza Erdélybe" (ItK 1954, 294). Ha az 
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általam megfelkiáltójelezett 1889 nyilvánvaló sajtóhiba 1689 
helyett, vajon nem a szerző szándékától független szöveg-
toldás, erőszakos szerkesztői interpolation" a „Sztálin 
anyanyelve, a grúz" is?! Ha megmaradt volna a hiteles 
eredeti kézirat és a szerzői korrektúra, lefolytathatnánk ezt 
a filológiai kárpótlási pert, de hozadéka nemigen járna más 
tanulsággal: azok ilyen idők voltak. 

Koltay-Kastner Jenő „minden időben", ilyen időkben is 
őrizte - megőrizte - eredendő attribútumait: személyisége 
tiszteletet parancsoló szelídségét és abszolút professzorsá-
gát, minden kellékével. Pécsi éveiben aktív kamarazenekari 
csellójátékos volt, Szegeden a rektori hivatal megbízható 
hivatalsegédjét (s ezt vendégeként magam tanúsíthatom) 
vasárnapi ebédjein fehérkesztyűs háziinasként alkalmazta, 
Pesten csak a patinás Astoriában szállt meg; egészségesen, 
sportosan élt: autót tartott és autót vezetett hetvenesztendős 
kora táján is, a Tisza-parti strandról messze elsétált Törökka-
nizsa felé, hogy visszajövet az árral szemben ússzon. Nemes 
ízléssel, méltósággal berendezett tanári szobája szentély 
volt; könyvesfalaiba itt egy római márványmellszobor, ott 
egy oszloptöredék applikálva. Szeretetteljes közvetlenségé-
nek megannyi emléke maradt ránk. Egyszer például Itáliá-
ból hozott meglepetésként valami bolognai barokk társasjá-
ték papírabroszát terítette elénk a szemináriumi asztalra, és 
rászórt egy marék régi pénzt: - Oggi giochiamo a un altro 
gioco! Most ne ragozzunk, ne szótárazzunk. Most játsszunk 
mást! 

Nem emlékszem már jól, hogyan játszottunk a Giovanni 
Maria Mitelli metszeteire emlékeztető társasjátékábrákon 
lépdelve azt a játékot, de tudom egyre biztosabban, hogy a 
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közénk szórt pénzérmék nem centesimók, hanem tálentu-
mok voltak. 
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Kitekintés 

ABÁDI N A G Y ZOLTÁN 

Minimaiizmus és narratív technika* 

A minimalista narratológia az ábrázolásmód lényegéből 
fakad, hiszen a minimaiizmus világa következményes; kö-
vetkezményes emberrel, érzéstelenített, fenomenológiai 
vagy artikulációképtelen emberrel dolgozik. Mindez elsőd-
legesen reagáló embert jelent, a megfigyelés, a regisztrálás 
jelentőségét az elemzés és értékelés helyett, állapotot és 
mozzanatmasszát a folyamatok helyett. A narráció ennek 
megfelelően főleg szemlélő-regisztráló irányultságú. 

A minimalista mű arra is törekszik, hogy csökkentse a 
távolságot önmaga és a befogadó közt, saját világát az 
olvasóhoz közelítse. A két világ közelítését, illetve a távolság-
csökkentést nem kis mértékben a narrátori funkciók redu-
kálásával éri el. Ez a redukció pedig megint csak a narráció 
szemlélő-regisztráló irányultságával függ össze. 

Gerald Prince általános narráció-definíciója szerint 
„többé-kevésbé nyilvánvaló" narrátor közli vagy narrátorok 
közlik a „valós vagy képzeletbeli eseményeket".1 A minima-

* Jelen vizsgálódásaink a kortárs amerikai szépprózai minimaiizmusra 
terjednek ki. A stílussal kapcsolatos definíciós kérdésekről és a bevont 
szerzők köréről lásd A mai amerikai minimalista próza: kategóriahasz-
nálati és definíciós belyzetvázlat c. tanulmányomat. Studia Literaria, XXX 
(1992), 87-106. 
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lizmusra kétségkívül a „kevésbé nyilvánvaló" a jellemző. 
Hogyan történik a narrátor észrevétlenné tétele, és miként 
következik ebből a minimalista világ közvetlensége a befo-
gadó számára? 

Elsőnek tűnik szembe a narráció személytelensége. Azon 
kevés tételek közé tartozik, melyek az amerikai minimalista 
próza teljes volumenére érvényesek, kivétel nélkül. Vagyis-
hogy hiányzik, például a technikai, narratológiai értelem-
ben vett - mert hisz nagy általánosságban véve mindent a 
szerző tud, és beszél el - mindentudó szerzői narrátor. 
Wayne С. Booth kifejezésével élve: beáll a „szerzői csend", a 
szerző jelen van, de „közvetlenül nem beszél".2 A mindent 
közvetlenül közlő szerző a modernizmusban tűnik el 
először, helyesebben szólva: leglátványosabban (Erich 
Kahler kimutatta, hogy a próza „befelé fordulásá''-пак, az 
ókortól a 18. századdal bezárólag, megvannak az irodalom-
történeti előzményei). Másfelől a szerző, aki a moderniz-
mus egyes válfajaiban teljesen eltűnt, és a posztmoderniz-
mus nem mindegyik fajtájában tért vissza - mégis határozot-
tan visszavette a terepet a posztmodern metafikcionalitás-
ban. Mindössze talán azért, hogy önnön létére vonatkozóan 
néhány kérdést még feltegyen magának - hiszen a szöveg 
autonómiája a szerzőiség fogalmát is megkérdőjelezi a 
posztmoderneknél. 

A minimaiizmus a metafikcionalitás ellen is hat, amikor a 
hétköznapi valóság objektivitása felé fordul, ezért nem 
érdeklik az írás önreflexív játékai. Nem érdekli az önmagá-
val elfoglalt szerző sem. Viszont megmarad benne a poszt-
modern ismeretelméleti szkepszis (a valóság kaotikus, 
megragadhatatlan) és ontológiai letargia (a káosszal együtt 
kell élni) örökségeként az óvatosság: míg a kísérleti irodal-
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máktól ugyan a realizmus irányába visszakozik, mégsem 
engedi vissza a szerzőt a mindentudás pozíciójába. A szerző 
eleve nincs a világtotalitás birtokában, mert a minimalista 
világ redukált. A zsugorított (privatizált) világon belül sem 
tud mindent. Ha igen, akkor ez abszolút kivétellé teszi a 
minimalista prózában. A szerző viszont ilyenkor is személy-
telen. Közvetlenül nem szól bele a műbe; harmadik sze-
mélyben beszéli el az eseményeket; nem ítélkezik a jelle-
mek fölött; nem áll a regény világa és az olvasó közé. (Erre 
példa Alice Adams Superior Women с. regénye. Adams 
narrátora szerzői, a szerző mindentudó perspektívájából 
beszél, de személytelenül.) 

Éppilyen személytelen, viszont a narrátori funkciót még 
jobban tagadó az a perspektíva, mely a leggyakoribb a 
minimaiizmusban: Norman Friedman kategóriájával „sze-
lektív mindentudásának nevezhetjük.3 A narrátor - Booth 
terminusával szólva - „dramatizálatlan"4; egyetlen személy-
névmással sem utal önmagára. A mindentudó perspektíva 
viszont szelektív, mert egy jellem nézőszögébe helyezkedik. 
Erre a személyre egyes szám harmadik személyben utal, 
tehát érzékeljük, hogy a figurán kívül álló (genette-i termi-
nológiával: heterodiegetikus) narrátorral van dolgunk, 
noha az igyekszik narrátori funkcióit minél láthatatlanabbá 
tenni/1 A hatás tökéletes. Azt az érzést kelti bennünk, hogy 
egy drámán belülre kerültünk. Hiszen a narrátor valósággal 
eltűnik, mint Scholes-Kellogg narrátortipológiájában az 
események láthatatlan „jegyző"-je, „lejegyző"-je vagy - ha 
tetszik - „jegyzőkészülék"-e, angol nevén a „recorder"-e.6 

A dráma hatását ilyenkor nem az események konfliktusos-
sága, „drámaisága" kelti, hanem az, hogy az események 
prezentálási módja a drámához hasonlít. A dolgok „mintha 
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maguktól történnének" (Booth)", úgy tárul szemünk elé 
egyik jelenet a másik után, mint a színpadon. Van olyan 
narratológus, aki a recepciós oldalt érzi fontosabbnak, és a 
szelektív mindentudó perspektíva esetében olyannyira sze-
mélytelennek tartja a szerzőt, hogy nem szerzői, hanem -
mint Franz Stanzel - „figurális narráció"-ról beszél. Stanzel 
kategóriája ugyan meglehetősen képlékeny, az alapmegha-
tározásba a szóban forgó minimalista perspektíva belefér: 
„ha az olvasónak olyan érzése van, hogy valamelyik figurá-
ban jelen van a színen, akkor figurális narráció tanúi 
vagyunk" (Stanzel kiemelése).8 

A figurális narrációban tehát drámán belül érezzük 
magunkat, illetve a dráma jeleneteihez hasonlóan bontako-
zik ki szemünk előtt - valamelyik jellem nézőszögéből - a 
narráció. A narrátor keze láthatatlan. Mielőtt továbblépünk, 
meg kell jegyeznünk, hogy ez nem azonos a „drámai mód"-
nak nevezett perspektívatechnikával (Friedman)9, amikor 
az olvasó nem értesülhet arról, amit a szereplők éreznek, 
gondolnak, érzékelnek; be kell érnie azzal, amit tesznek és 
mondanak. 

További megszorítással adhatunk választ arra, hogy miért 
tűnik mégis úgy, mintha a minimalista perspektívakezelés 
pontosan ebbe az irányba haladna, a narráció igenis elérné 
az objektivitásnak ezt a fokát? A válasz fentebb már elhang-
zott: a minimalista ember következményes, érzéstelenített, 
esetleg artikulációképtelen, hézagosan (fenomenológiai 
módon) megjelenített, aki azért figyel, regisztrál, reagál. 
Amikor az ilyen figura szemével lát a narrátor, sok mindent 
nem tudunk meg abból, amit hagyományos olvasói refle-
xekkel szeretnénk. A minimalista figurán át néző narrátor 
nem elemez, nem mutat tudat alatti vagy intellektuális 
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folyamatokat, nem értékeli a helyzeteket. Emiatt érezzük 
úgy, mintha drámai narratív módról lenne szó. A minima-
lista írások viszont nem igazolják ezt az érzést. Valahányszor 
visszakeresünk e regényekben és novellákban, az derül ki, 
hogy a perspektíva ugyan mindössze reagál és regisztrál - és 
az ebben zajló dráma rendkívül megkapó és sokatmondó 
tud lenni - , de azért a figura érzékel, érez, gondol valamit, 
még ha a mű megmarad is a jelzésszerűségnél. 

Annak illusztrálására, hogy a figurális narráció vagy 
szelektív mindentudó (harmadik személyben, egyetlen fi-
gura szemüvegén át néző), heterodiegetikus perspektíva az 
uralkodó narrációs forma a minimaiizmusban, nézzük meg, 
milyen arányban van jelen a két fő-fő minimalista Carver és 
Beattie, egy-egy kötetében. 

A Cathedral című Carver-kötet tizenkét elbeszélésének a 
fele ide tartozik. Ebből öt tiszta eset: a „The Compartment" a 
fiával megbékélni mégiscsak képtelen apa, a „Preservation" 
a depressziós munkanélküli férj asszonya, a „Careful" a házi 
elvonókúrával kísérletező férj, a „The Train" a megalázóját 
megalázó fiatal nő, a „Fever" a gyerekeit egyedül nevelő 
tanár szemszögéből íródott. A hatodik ugyanennek összetet-
tebb változata, mert a narrátor két ember (Ann és Howard) 
perspektívája közti - Gérard Genette-i narratológiai kifeje-
zéssel - fókuszváltásokkal dolgozik.10 

Ann Beattie Where You 'Il Find Me című elbeszélésgyűjte-
ménye tizenhat darabot tartalmaz. Ebből tizenegynek a 
narrátora korlátozza a szerzői mindentudást a harmadik 
személyű, egy-figurás, szelektív perspektívára. íme a címek, 
zárójelben annak a jellemnek a nevével, akinek a szemével 
az eseményeket nézzük: „Taking Hold" (Orin); „The Big 
Outside World" (Renee); „Coney Island" (Drew); „When 
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Can I See You Again?" (Martha); „Lofty" (Kate); Janus" 
(Andrea); „Spiritus" (a férj); „Times" (Cammy); „Summer 
People" (Tom); „Heaven on a Summer Night" (Mrs. Camp). 
A tizenegyedik fókuszváltó: „Skeletons" (Nancy, Kyle). 

A figurális narráció vagy szelektív mindentudó perspek-
tíva mellett az egyes szám első személyű én-próza a 
minimalisták legkedveltebb narratív közlésformája. Olyany-
nyira, hogy a fenti Carver- és Beattie-kötet összes többi 
darabja ebbe a kategóriába tartozik. A Cathedralben: „Vita-
mins" (a férj); „Where I'm Calling from" (az elvonókúrán 
levő főszereplő); „Feathers" (Bud); „Chef's House" (Edna); 
„The Bridle" (a moteltulajdonosnő); „Cathedral" (a férj). A 
Where You'll Find Afeben: „In the White Night" (Carol); 
„Snow" (a főszereplő narrátomő); „High School" (a névte-
len pótmama); „Cards" (a névtelen barátnő); „Where You'll 
Find Me" (a névtelen főszereplő narrátomő). 

Mivel az én-prózában a szerző teljesen eltűnik, azt 
mondhatjuk, íme egy újabb lépés a narráció objektivitása, a 
személytelenség felé, a teremtett világ és az olvasó közti 
távolság csökkentése felé. Igen, a közvetlen szerzői jelenlé-
tet tekintve valóban beáll a teljes személytelenség, mert a 
szerzői narrátor nincs sehol. Viszont a dramatizálatlannal 
szemben megjelenik a dramatizált narrátor (a homodiegeti-
kus narráció), és ezzel hangsúlyozottá válhatnak a narrátori 
funkciók. Ez a típus ellentmondhat a minimaiizmus narrá-
tori semlegességének - „semlegességének véve azt, hogy a 
narrátor minél tárgyilagosabban kívánja tálalni az esemé-
nyeket; nem alakítja, nem kommentálja őket. Nem szer-
keszti őket - kronológiai vagy egyéb szempontból - olyan 
elv, mely a narrátori tudat közbejöttére hívná fel a figyelmet. 

A minimalista narrátor azonban az én-prózában, dramati-
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zált mivoltában is lemond narrátori funkcióinak hangsúlyo-
zásáról, és teljes mértékben átengedi magát a történet minél 
egyszerűbb, minél célravezetőbb, minél valószerűbb, mi-
nél kacifántmentesebb közlésének. Ilyenformán az én-nar-
rátor egyik típusa, az „ágens-narrátor" (Booth)11 további 
közelítő - szuggeráló - erő lehet a narrátori személytelen-
ség révén, különösen akkor, ha főszereplő narrátorról vagy 
„énfőhős"-ről (Friedman)12, illetve autodiegetikus narráció-
ról (Genette)13 van szó. Hogy csak az eddigi példáknál 
maradjunk: az említett carveri és beattie-i én-prózai ágens-
narrátorok mindegyike a novella főszereplője. Beattie-nél 
arra a különös körülményre is felfigyelhetünk, hogy éppen 
a kötet én-prózai ágens-narrátorai névtelenek (egyet leszá-
mítva), míg a közvetettebb (harmadik személvű) perspektí-
vákat képviselő szereplőknek mindnek neve van. Bármilyen 
más funkciót szánt is a szerzőnő ennek a körülménynek, az 
ágens-én névtelensége egy funkciót feltétlenül betölt: hoz-
zájárul a narrátori személytelenséghez (tehát ahhoz, hogy a 
narrátor narrátorként nem hívja fel magára a figyelmet). 

Az én-prózai dramatizált narrátornak van az ágensen, 
vagyis az angolszász narratológiában „résztvevő dnek (cse-
lekményen belülinek) nevezett homodiegetikus narrátoron 
kívül egy másik változata, amelyik viszont jellegénél fogva 
nem képes személyéről elterelni a figyelmet, mert létének 
lényege az, hogy az események és az olvasó közt áll. Ez 
pedig: a kívülálló (heterodiegetikus) perspektívát képviselő 
„megfigyelő" (Booth)14 vagy „szemtanú-én" (Friedman)15. A 
jelen kontextusban önmagáért beszél, hogy a fenti tizenegy 
én-novellából (Carver és Beattie összesen ) csak egynek van 
megfigyelő narrátora. A „The Bridle" című Carver-elbeszé-
lés arizonai moteltulajdonosa az, aki megfigyeli a minneso-
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tai családot, de aki nincs befolyással az eseményekre, azaz 
kívülálló perspektívát képvisel; nem lehet észre nem venni, 
hogy a novellának narrátora van. 

A minimalista próza érdekes anyagként kínálkozik a 
narrátor- és perspektívaszempontú további, részletesebb 
vizsgálódáshoz. A jelen terjedelmi határok azonban nekünk 
ezt nem teszik lehetővé. Mégsem maradhat említés nélkül a 
legizgalmasabb nézőponttechnikai jellegzetességek közül 
néhány. Ezek közt egyaránt vannak a minimaiizmus termé-
szetével szoros kapcsolatot tartó, és nem feltétlenül a 
minimaiizmusra jellemző jelenségek. 

Utóbbiak leggazdagabb példatárát Jayne Anne Phillipsnél 
találjuk. Kivételt képez szerzőink közt abban, amilyen 
intenzíven alkalmazza a tudatfolyamos technikát a Black 
Tickets című elbeszélésgyűjteményében és a Machine 
Dreams című regényben. Előbbinek patologizált, traumati-
zált vagy pszichopata narrátorai szuggesztív erővel használ-
ják az én-próza tudati optikáját arra, hogy .a szociális és 
erkölcsi nyomor, az általános degradáció, a téboly bepiszkí-
tott, lealjasított vagy közveszélyes áldozatainak szemén át 
mutassa meg ezek helyzetét. Fokozza a sajátos hatást - mely 
abból adódik, hogy a narrátor mágnesként húzza befelé az 
olvasót a maga világába, miközben ez a világ ezer vonatko-
zásban, mélységesen taszító - , hogy az írónő rendkívüli 
adottságokkal és kultúraismerettel hallja és rögzíti a társa-
dalmi helyzet jegyű, a regionális jegyű viselkedési és nyelvi 
sajátosságokat az egyéni alkatban. Külön tanulmányt érde-
melne a Machine Dreams vagy az „El Paso" több narrátoros, 
polifókuszú technikája, vagy előbbiben az én-regényi és a 
figurális narrációs technikák vegyítése. Az effajta elegyítés és 
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az átfókuszolgatás példái találhatók meg Alice Adams, Ann 
Beattie, Tobias Wolff, Toby Olson regényeiben. 

A jelen tanulmány kontextusaiban fontosabbak viszont a 
minimaiizmus természetéhez szorosan kapcsolódó további 
narrátori és perspektívakezelési kérdések. 

A fentiekben azt mutattuk be, hogyan használja a minima-
lista író a perspektívát arra, amire a realizmus és a moder-
nizmus is használni akarta: hogy „az emberi tapasztalatot 
olyan intimen és pontosan közvetítse, amennyire az lehetsé-
ges". Szemben a posztmodernizmussal, mely azért nyúlt a 
tudattechnikához, hogy „a nyelv felületi kollázsait egysége-
sítse és igazolja" (Dillard).16 A valóságként való elfogadtatás 
igénye, a referencialitás elve diktálja végeredményben, 
hogy a minimaiizmus a két világ távolságát csökkentő 
narrátorokat és perspektívákat alkalmaz. A narrátortól ez 
nem kíván kifejezett önredukciót, csak annyit, hogy műkö-
dését láthatatlanná tegye, személytelenítse. 

Léteznek azonban a narrátori funkció minimalizásának 
esetei is, - a világképi-emberképi narrátori funkciózavarok. 
Ezek a „zavarok" valójában a legbravúrosabb minimalista 
teljesítmények közé tartoznak. 

A narrátori artikuláció blokkolására szolgál az irodalom-
történetből rég ismert fogás: a gyereknarrátor (vagy a 
visszapillantó narrátor hitelesen megidézett gyerekkori 
énje), aki részben még éretlen ahhoz, hogy magától kikövet-
keztessen valamit a felnőttek zűrzavaros dolgaiból, másrészt 
maga is terméke az áldatlan állapotoknak (pl. a „Great Falls" 
narrátora Richard Fordnál, a Machine Dreams Billyje Phil-
lipsnél). Létezik ellenpélda is, amikor a gyerek illetve ifjú 
(naiv) narrátor nem minimalizáló célt szolgál. Bobbie Ann 
Mason In Country'ykhan Sam perspektívája (itt figurális 
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narrációról van szó) a legfontosabb eszköz, a téma lehetősé-
ge: az új nemzedék számára Vietnam már absztrakció; az ő 
Vietnam-gondjaik felől közelítve válik lehetségessé a szerző 
számára, hogy - következményesen - belebocsátkozzon a 
neuralgikus kérdésbe a történelmi-politikai konkrétumok 
körüli társadalmi vita felkavarása nélkül. 

Zavarja az artikulációt, ha a perspektíva artikulációképte-
len embert mutat, méghozzá a figura számára - eleve adott 
antiintellektualizmusától függetlenül - objektíve is artiku-
lálhatatlan (mert kialakulatlan) helyzetben. Mason „Shiloh"-
jának kamionsofőrje (Leroy) nem fogja fel, mi folyik körü-
lötte; megzavarja, hogy „a válaszok mindig változnak"17; 
sejtelme sincs, mire készül a felesége; bár a legfontosabbat 
felfogja: oda kell figyelnie arra, ami történik. Máskor a 
köztes helyzet, az átmeneti állapot, a válság ellenére meg 
tudják ezek az emberek is fogalmazni helyzetük lényegét 
(Ford egyes figurái). 

A következményes psziché (ha ilyen a narrátor) és a 
fenomenológiai közelítés együttesen okozhat teljes infor-
mációs zárlatot. Mary Robison „Relations" című novellájá-
nak narrátorát, úgyszintén a Junior nevű másik szereplőt, 
fejbekólintották bizonyos traumák, melyekre úgy reagálnak, 
hogy pontosan ezekről nem beszélnek. Amit kapunk, az a 
következményes kallódás, közöny, félbohóc pózolás. 

A „zavarok" ellenére ezekből a művekből is sok mindent 
megtudunk (életigazságokat), ezekből is megkapó sorsok-
ra, maradandó hangulatokra emlékezünk, ha nem is mindig 
azt mondják nekünk, amit hallani szeretnénk. A perspektíva-
redukció és narrátorzsugorítás igazi minimalista bravúrjai a 
Joy Williams-, a Jay Mclnerney- és a Bret Easton Ellis-regény-
ben találhatók. 
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A Breaking and Enteringben Williams rendkívül nehéz 
feladat elé állította magát, és azt sikeresen oldotta meg. 
Olyan perspektívát választott (szelektív mindentudó vagy 
figurális narrációs módban), melyet egyszersmind elfed az 
olvasó elől. Liberty ugyanis egzisztenciális paralízisben 
szenved, ráadásul - mint többször halljuk róla - hallgatag, 
nem közlékeny ember. Mivel pedig a szerző alig mutat 
többet Liberty belső világából, mint amennyit a mindennapi 
érintkezésben vele találkozók látnak, hallanak, megtudhat-
nak róla, meg amennyit belőle kiváltanak a hétköznapok 
banalitásai (bár ezek a „banalitások" olykor az égbe kiálta-
nak) - azazhogy a (fenomenológiai) nézőmód legalább 
annyit számít, mint a nézőpont, ha nem többet - , maga a 
perspektíva-technika borítja homályba a lényeget. A külső 
cselekmény azért nem visz sehova, mert a regénynek az a 
lényege, amit a külvilág Libertyn bensőleg alakít. Azt viszont 
Williams elfedi a szemünk elől. Mégis úgy teszi, hogy a 
könyv végén világossá válhassék, mi történt voltaképpen; mi 
ment végbe Libertyben, milyen eredménnyel. 

Mclnerney Bright Lights, BigCity je a narrátori önkisiklatás 
regénye. Az eredmény látványos: egyes kritikusok szerint a 
műnek se tartalma, se témája nincs. Csak arra gondolhatunk, 
hogy ezek a kritikusok nem olvasták végig a könyvet. Az 
utolsó előtti fejezetben kapták volna meg az üresjáratra és 
önpusztításra fogott életmód magyarázatát. A mű külön 
narratológiai érdekessége, hogy ugyanolyan „polifonikus" 
vagy „dialogikus" viszonyban van a narrátor önmagával 
(egyes szám második személyben beszél önmagához), 
illetve a szerző a hőssel, mint amilyenben levőnek az 
egérlyukban élő embert és szerzőjét Bahtyin találta Doszto-
jevszkij könyvében.18 

3 2 1 



AIÍÁDI NAGY ZOLTÁN 

Mclnerney narrátora ráadásul az érzéstelenített ember 
végletes esete. A tudatkikapcsolást, az akart amnéziát súlyos 
narkomániával biztosítja be. Az ilyen narrátortól nem is 
értesülhetünk a lényegről, mert ahhoz gondolnia kellene 
rá. Ő viszont minden tevékenységét arra irányítja, hogy erre 
ne kerülhessen sor. 

A /.ess Them Zero Clay-je is narkotikumokkal szétrombolt 
tudatú narrátor. Míg azonban Mclnerney névtelen szerkesz-
tőjét külső erő húzza ki a teljes tompultságból ( megjelenik a 
testvére), addig Ellis értelmi-érzelmi nihillé kábult narráto-
rát valamilyen alig érzékelhető, mégiscsak működő belső 
folyamat téríti észre. A folyamat útjelzőit a regény képvilágá-
ban és szimbólumaiban hintette el Ellis, és ez a jelzésmód 
szoros kapcsolatot tart az éliminait narrátori tudat pokoljá-
rásával. I la ugyanis a szerző arra vállalkozott, hogy kábított 
tudatot választ művön belüli optikának, csak annyit közvetít-
het az olvasó felé, amennyit az ilyen ember felfog. Mivel 
azonban semmit nem fog fel. pusztán csak regisztrálja, amit 
pillanatnyilag lát és hall, nem marad más, mint az auditív és 
a vizuális benyomások. Ezekben viszont Ellis nemcsak Clay 
lábraállásának menetét tudja érzékeltetni, hanem vitriolos 
társadalomszatirikus utalásrendszert épít ki bennük. A fizi-
kai képet élesre állító belső (értsd: művön belüli) fókusz-
Clay tudata - , mondhatjuk Genette (Mieke Bal és Shlomith 
Rimmon-Kenan által finomított) .lokalizációs" terminoló-
giájával. kívülről mutatja a lokalizálás tárgyát, abban belső 
törvényeket látszólag nem ismer fel. Az élesen exponált, ám 
széthulló valóságfelület jelenséghalmaza mégis tartalmazza 
azokat a szimbolikus jeleket, melyek révén a fokaiizációs 
zavarú „jellem-fokalizátor" végül be tudja tölteni szerepét, 
meg tudja ragadni az alvilági aranyélet morális lényegét.19 
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Szemle 

Deréky Pál: Л vasbetontorony költői. 
Magyar avantgárd költészet 

а XX. század második és bannadik évtizedében. 

Deréky Pál, Bécsben élő irodalomtörténész két kötetben 
összegezte a magyar avantgarde-ra vonatkozó alapkutatás-
ait. Budapesten kiadott munkája szerves egységet alkot a 
bécsi Böhlau Verlagnál 1991-ben megjelent könyvével, 
melynek Ungarische Avantgarde-Dichtung in Wien 1920-
1926 (Ihre zeitgenössische literaturkritische Rezeption in 
Ungarn sowie in der ungarischen Presse Österreichs, Ru-
mäniens, Jugoslawiens und der Tschechoslowakei) a címe. 
Mindkét munkája hézagot pótol, mert részletesen ismerteti 
a magyar avantgarde költők célkitűzéseit és műveik egykorú 
fogadtatását. Meggyőzi olvasóit arról, hogy a mozgalom 
képviselői körében léteztek Kassákétól lényegesen eltérő 
felfogások. Közülük Németh Andor elképzelése a szómágiá-
ról látszik legjelentősebbnek, márcsak azért is, mert költői 
megvalósulása sem elhanyagolható: Fekete csillag című 
verse hálás anyagot szolgáltat a műértelmező számára. 
Deréky elsőként rendszerezi azokat a cikkeket, amelyek az 
egykorú sajtóban a magyar avantgarde-ról jelentek meg, s 
egyszersmind fölhívja a figyelmet a mozgalom kismeste-
reire - Kristóf Károlytól Mihályi Ödönig. Legföljebb az 
hiányolható, hogy nem kapunk határozott választ arra a 
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kérdésre, miért is emelkednek ki Kassák legjobb költemé-
nyei a magyar avantgarde versírásból. 

A bécsi egyetem magyar irodalomtanára három réteget 
különböztet meg a magyar nyelvű avantgarde költészet 
történetében. Véleménye szerint az elsőt az elkötelezettség 
és az ikonikus kifejezésmód, a másodikat a „digitális-analó-
giás" jelhasználat, a harmadikat „a személyesség és az 
érzelem visszatérése" jellemzi. Úgy sejtem, fogalmilag nem 
eléggé egyértelműsíthető e hármas jellemzés. Példaként a 
következő mondatot idézném: „Bonyolultan összetett tudat-
tartalmakat egyszerűsít és sematizál az ikonikus nyelvhasz-
nálat; ugyanezeket a tudattartalmakat legapróbb összegező 
részeire bontja a másik, majd analógiás úton összerakja 
őket" (13). 

Noha azt túlzás állítani, hogy a számozott költeményeket 
csak Kassák „halála után fogadta be a magyar irodalom" 
(29), abban teljesen igaza lehet Deréky Pálnak, hogy e 
művek értelmezése döntő a magyar avantgarde megítélése 
szempontjából. Kevésbé nyilvánvaló, hogy a „digitális-ana-
lógiás nyelvhasználat" kifejezés alkalmas kiindulópontul 
szolgálhat e kulcsfontosságú művek értelmezője számára. 

Ha valamit vitathatónak látok Deréky Pál két könyvében, 
az a versek értelmezése során használt nyelv. Nemcsak 
Kassák címtelen költeményeinek méltatására vonatkozik e 
megjegyzésem, de más szerzők munkáinak mérlegelésére 
is. Déry Az ámokfutó című művének jellemzésében talál-
ható a következő mondat: ,A költemény gerince az ámokfu-
tás ténye" (82). Másik példaként József Attila Esti felhőkön 
kezdetű és Csak a tenger jött el című versének következő 
minősítését említeném: „Mindkét költemény szerkezete 
szerelt, de a későbbi költeményben a montázsművészet már 
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túljutott a »csavarozás« fázisán és - akárcsak Dérynéi - egyik 
kép a másikba ömlik át" (177). 

Mindkét megfogalmazás visszavezethető arra az előfölte-
vésre, hogy egyfelől az avantgarde „alkotómódszernek", 
„érzelemelvonásnak" tekinthető, másrészt „versnyelv" és 
„mondanivaló" kettősségében kell gondolkodnunk, mivel a 
vers „hatóeszközökből", „építőkockákból", „mesterien al-
kalmazott, gyönyörű elemekből" áll, „a valóságból kitört 
darab idézetjellegű műbe szerelése" jellemzi. 

Ellenvetésem mindössze annyi, hogy Л vasbetontorony 
költői szaknyelve inkább alkalmas irodalomtörténeti össze-
függések megállapítására, mint egész költeményeknek mint 
műalkotásoknak értelmezésére. Lehetséges, e kettősség 
összefügg Deréky Fái kétnyelvűségével. Egyszerre két 
nyelven írni értekező prózát hihetetlenül nehéz feladat. A 
magyar irodalomról két nyelven író kutatók száma elenyé-
szően kicsi. 

Mindezt előrebocsátva állapítom meg, hogy - amennyire 
igencsak fogyatékos német tudásom alapján meg tudom 
ítélni - Deréky Pál két könyve közül a németül írtnak a 
nyelve egységesebb. Egyike a legjobb munkáknak, amelye-
ket valaha magyar irodalomról írtak idegen nyelven. 

A német irodalom alapos ismerőjétől azt is lehetne várni, 
hogy összeveti a magyar avantgarde költészetét az expresz-
szionizmussal. E jórészt német irányzat köztudottan a 
naturalizmus ellenhatásaként bontakozott ki, hiszen a külső 
valósággal szemben a szellem világára összpontosította 
figyelmét, s a Darwin hatására kibontakozott, élettani meg-
határozottságot hangsúlyozó pozitivizmussal szemben a 
szellemtörténettel teremtett kapcsolatot. Míg Kassák a mű-
vészet, tudomány s technika egységét hirdette és a kultúra 
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hivatásának volt a szószólója, addig Benn a művészetet 
szembeállította a történetiség eszményével, Zur Problema-
tik, des Dichterischen címmel 1930-ban megjelent cikkében, 
1955-ben pedig így összegezte a modern művészet és 
költészet lényegét: „Kunst ist nicht Kultur, Kunst hat eine 
Seite nach der Bildung, der Erziehung, der Kultur, aber nur, 
weil sie eben das alles nicht ist, sondern das andere, eben 
Kunst [...] Das moderne Gedicht, das absolute Gedicht ist 
das Gedicht ohne Glauben, das Gedicht ohne Hoffnung, das 
Gedicht an niemanden gerichtet. („Soll die Dichtung das 
Leben bessern?" Gesammelte Werke in acht Bernden. Mün-
chen, Deutscher Taschenbuch Verlag, Band 4, 1150, 1156.) 

Első tekintetre Kassák munkássága szöges ellentétben áll 
a művészet nevelő célzatának ilyen egyértelmű elutasításá-
val. Deréky Pál németül írt könyvének egyik fontos érdeme, 
hogy ráébreszti az olvasót Kassák tevékenységének kettős-
ségeire. Nemcsak arra, hogy miközben nevelő célzatú 
költészetet írt, elutasította azt a felfogást, mely szerint a 
költészet a nevelés eszköze. 

A magyar s a német nyelvű kötet azért is eg\óitt olvasandó, 
mert a két munka között nem egyszerűen átfedés van, sőt 
olykor nem is pusztán kiegészítik egymást, hanem ugyanan-
nak a jelenségnek adják más és más értelmezését. Az 
Irodalomtörténeti füzetek című sorozat részeként közre-
adott kötetben például ez olvasható: ,A Számozott költemé-
nyek visszhangjával ellentétben Л ló meghal... összességé-
ben elismerő bírálatokat kapott, s ez olyan meghatározó 
jegy, amely (akár a Máglyák énekelnek, pozitív fogadtatása) 
csalhatatlanul mutatja a mű „kevert" jellegét" (111 ). A német 
változat mintha kissé más jellemzést adna: .Das Pferd stirbt 
[. . .] gehört nicht in die Reihe der Numerierten Gedichte 
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Kassáks, obzwar seine Bauweise nicht sehr verschieden ist" 
(55). Inkább a második minősítést tudom elfogadni. Azért 
csak inkább, mert A ló meghal műfaja és terjedelme eleve 
más nyelvi lehetőségeket tételez föl. Az első megközelítést 
sebezhetőbbnek gondolom, mivel a nyomtatásban megje-
lent értékelések zöme olyan baloldali szerzőktől származik, 
akik eszmei okból fogadták értetlenül a számozott verseket. 

Míg a magyar nyelvű kötet kissé lezáratlan hatást kelt, a 
Bécsben kiadott könyvnek határozott végkövetkeztetése 
van. E „Schlussbetrachtung" szerint „Worin genau der Ertag 
der Ismen besteht, konnte von den Zeitgenossen nicht 
geklärt werden. Schwerer wiegt, dass diese Frage bis heute 
nicht geklärt werden konnte" (120). E némileg kihívó, az 
összes eddigi kutatást kissé elmarasztaló, de korántsem 
jogtalan állítást a szerző érdekes, noha vitatható kiegészítés-
sel kapcsolja össze. Az 1970-es évektől jelentkező „új 
hullám" szerinte a Nyugat-mozgalomhoz és nem a magyar 
avantgarde-hoz nyúlt vissza. Ez ugyan igaz lehet, de oka 
részben abban keresendő, hogy a hetvenes években föllé-
pett újítók elsősorban elbeszélő prózaírók, míg a magyar 
avantgarde képviselői a szabadvers művelőiként alkották 
legjobb műveiket - ahogyan azt Deréky két könyve is 
bizonyítja. 

A Böhlau Verlag által gondozott kötetnek mintegy har-
mada szöveggyűjtemény. Elsőrendű válogatásra vall és több 
meglepetést is okozhat az olvasónak. Gáspár Endre érteke-
zései arra emlékeztetnek, hogy már Kassák kortársai között 
is akadt olyan bíráló, aki éles szemmel vette észre költésze-
tének jellegzetességeit és korszakait. Balázs Béla eszmefut-
tatása A lírai érzékenységről (1923) olyan utalásokat tartal-
maz az elfajzott művészetre, amelyek előrevetítik Goebbels 
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hírhedt támadását az expresszionizmus ellen. Kassák elmé-
leti írásai segítenek föltenni a kérdést, vajon nincs-e össze-
függés a legjobb művei közé sorolható számozott versek 
világának reménytelensége és a műalkotásról kialakított 
felfogásának megváltozása között. 1923-ban az elméletíró 
Kassák már Dantéra, Grünewaldra, Bachra hivatkozott, és 
azt hangsúlyozta, hogy a műalkotás nem problémát old 
meg, zártságában fához, kőhöz, emberhez hasonló valóság. 

A fejlődés bonyolultságához tartozik, hogy mire Gáspár 
megteremti a szimbolizmustól merőben különböző, téma s 
mélység nélküli új költészet elméletét, Kassák már tovább-, 
pontosabban visszalép, már-már föladva korábbi magatartá-
sát. A számozott költemények világában az avantgarde-ot 
kívülről szemlélő Komlós Aladár nem teljesen alaptalanul 
látott céltalanságot. Ha viszont ez így van, talán megérthető, 
miért is változott meg Kassák költői nyelve a Magyarországra 
hazatérés után. Abban Deréky Pálnak tökéletesen igaza van, 
hogy ,A társadalmi haladásba, egy igazságosabb társadalmi 
berendezkedésbe vetett hitét Kassák valószínűleg élete 
végéig sem vesztette el" (45), de 1925-ben már folytonos-
ságot emlegetett, a későbbiekben írt művei pedig nem 
egyszerűen egyenetlenséget árulnak el, de talán annak a 
fölismerését is tanúsítják, hogy szerzőjük némileg eltávolo-
dott a jövendőmondó szerepkörétől, melyet fiatalkorában 
magára vállalt. 

A vasbetontorony költői ugyanúgy alapos irodalomjegy-
zékkel zárul, mint az Ungarische Dichtung in Wien, ám a két 
kötet összehasonlításából könnyű megsejteni tudományos 
kiadóink mostoha helyzetét. A magyarul megjelent könyv-
ből hiányzik a névmutató, s míg az osztrák-német kiadvány-
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ban a tengernyi magyar név hibátlanul van szedve, a 
Budapesten forgalomba került munkában roppant sok a 
sajtóhiba. 
(Argumentum Kiadó, Budapest, 1992, Irodalomtörténeti 
füzetek) 

SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY 

Kulcsár Szabó Ernő: 
Л magyar irodalom története. 1945-1991 

Elkészült a sokszerzős, sok szempont szerint tájékozódó 
irodalomtörténeti korszak-összefoglalások után a régvárt 
egyszerzőjű, egyetlen szerzői egyéniséget tükröző, szem-
pontjait következetesen alkalmazó korszakáttekintő mo-
nográfia. És már megjelenése előtt viharokat kavart. 

Kulcsár Szabó Ernő nem lexikont ír, nem seregszemlét 
tart, 'hanem az általa meghatározónak tartott, markánsan 
megrajzolt irodalomtörténeti horizontról visszatekintve 
foglalja össze a mához vezető utakat. Ezáltal más, eddig 
ismeretlen irodalomtörténet íródik: írja pedig általa ezt a 
történetet az a mára, szerintem már a magyar irodalomban 
is klasszikus eredményeket kialakító, nevezzük úgy, hogy 
posztmodern irodalom, amely értéke tudatában visszake-
resteti a szerzővel előzményeit. Ezáltal a szerző tulajdon-
képpen szerkeszt: az általa vállalt irodalom alkotói horizont-
jának megfelelő irodalomtörténeti-elméleti horizontról 
visszatekintve felvázol egy folyamatot, és ennek a folyamat-
nak kikeresi a szövegekben megtalálható dokumentáltságát. 
Valójában nem tesz mást, mint kedvelt hőse, Esterházy 
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Péter, aki az előzmény-szövegekből alakítja-szerkeszti meg 
a tudatállapotának megfelelő szöveget. Kulcsár Szabó Ernő 
a mai szövegek ismeretében kérdezi az elmúlt félszázad 
irodalmát, és meghallja azt a visszhangot, amely a múltból 
visszafelel a mai kérdezőnek. 

De ez a visszhang csak úgy jöhetett létre, hogy a szerző 
nemcsak a mai, posztmodern irodalomnak avatott és értő, 
alkotóként is jelenlévő (mert a kritikus-elméletíró is alkotó) 
tagja, krónikása, hanem irodalomtörténészként éppennyire 
értője is annak az irodalmi alkotásformának, amelyre éppen 
ez a posztmodern irodalom kérdezve alapozza saját mód-
szerét. Az általa másodmodernségnek (illetőleg a modern-
ség második hullámának) nevezett alkotói mód, amelyik 
irodalmunkban a század húszas éveinek végén, harmincas 
éveiben mindjárt - jelentkezése pillanatában - a legmaga-
sabb színvonalon valósulhatott meg. Az első olyan alkotói 
mód, amelyik szövegbeszédében a dialogikus poétikai 
paradigmát bevezette a magyar irodalomba, és köthető 
Kosztolányi, Szabó Lőrinc, József Attila, Szentkuthy, Határ 
Győző nevéhez. Nem nemzedékhez, nem formálásmódhoz 
vagy valamilyen tematikához, hanem egy szövegbeszédbei i 
és mű-szerkesztési módhoz, amely a személyiség megalkot-
hatóságának, az alkotás metafizikai rendezettségének célok-
ságú, centrális elvek alapján való klasszikus modernségű 
megvalósításával szembeni kételyét fogalmazza meg a mű-
vekben. Kulcsár Szabó Ernő könyvének ez az alapozása az, 
amelyet a mai „pécsi iskola" meghatározó egyéniségeként 
dolgozott ki, hangolva azt és kapcsolódva is a húszas-har-
mincas évek irodalomtörténeti paradigmaváltását vizsgáló 
líra- és prózatörténeti konferenciák munkamódszeréhez. 

A szerző kettős jártassága, imigyen kamatozódik mostani 
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könyvében: mind az irodalomkritikusi, mely kortársaival 
együtt nevelődött, mint az irodalomtörténészi, amely az 
utóbbi fél évtized oktatói-irodalomtörténetszervezői mun-
kásságából szervült ki. 

Ne botránkozzék meg az a kollega vagy olvasó, aki 
szívéhez esetleg közelebb álló alkotók nevét nem látja 
fejezetcímként feltűnni, avagy ritkábban látja említését. Ez a 
mű a maga rendszerén belül úgy zárt, megbonthatatlan 
alkotás, hogy egyben vitára nyitott: az általa vázolt folyamatot 
nem az abszolút értékrend megtestesülésének képzeli, 
hanem az általa felvállalt elvek érvényesülésének. Alkotóikig 
hangsúlyozódik: eg)> lehetséges világ az általa megrajzolt. 
Önmaga választotta mérték szerint mérhető (ez a minőségé-
nek mértéke), és más rendszerek szerint vitatható (de ez 
már egy nyitott vita részévé avathatja a könyvet). Tehát ne a 
más nézőpontokat kérjem rajta számon, hanem az ő maga 
rendszerét vizsgáljam, hogy érvényesen megkomponált-e 
(szerintem: igen), és ezen belül meggyőző-e a kidolgozása 
(szerintem: szintén). 

Ha igazi vitára számítok, lényegbelire: akkor négy-öt 
hasonló tájékozottságú, és hasonlóan elméletileg megala-
pozott mű jelenlétét is fel kell tételeznem. Mindaddig, amíg 
az irodalomtörténet felkészültsége ezt a fokot el nem éri, 
addig csak „bűnbakkereséses" vitatkozás folyhat, melynek 
alapja: Kulcsár Szabó Ernő bűnös, mert dolgozik. 

Magam részéről is az igazi vita az lenne, ha megírnám a 
saját szempontjaimat követő, hasonló terjedelmű irodalom-
történetet. Akkor ütköznének ki a különbözések. Ehelyett 
álljon itt egy részlet a kötet előkészületei során írott lektori 
jelentésemből. Kiviláglik a vizsgálódási szempontjaink kö-
zötti különbözés. Ha ő jobbára a másodmodernség és a 
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posztmodern közötti átmenetet vizsgálja, én inkább a 
klasszikus modernség és a másodmodernség közötti kap-
csolódást és különbözést figyelem. Számomra ennek egyik 
- sok értéket felmutató - pillanata a Rákosi-korszakban, a 
publikálás lehetősége nélküli teljes felszabadultságban ír-
ható le. 

.A legfontosabb kifogásom, amely szervíti majdminden 
megjegyzésemet: egyetlen fejezetnek a hiányolása. Ez pedig 
a Rákosi nevével jelzett korszak irodalomtörténetében 
jelenlévő pszeudo-irodalomtörténet. A látható alatt a látha-
tatlan. Ugyanis ebben az időszakban érett be a másodmo-
dernség a magyar irodalomban úgy és azáltal, hogy a 
megjelenés legkisebb reménye sem volt a számára. Tehát a 
legnagyobb szabadságban valósulhatott meg. Az értők-érté-
kelők köre még, ha szűken, de megmaradt, ez az alkotók 
öntudatát épen megtarthatta. Szabó Lőrinc, Weöres versei, 
Kodolányi mitikus regényei, a fiatalabbak közül л Szárazvil-
lám Nemes Nagy Ágnese, az Apokrif Pilinszkyje, A pokol 
tornácán Lakatosa, Kormos, Rába, Mándy, Mészöly, de a 
jungiánus alapon kollektív álmokat felhozó különleges 
Jánosy, és Németh László, az Égető Esztertől а II. Józsefig, a 
Bartók-esszéig, ahol még egyszer utoljára a korai nagy 
gondolkodó jelenik meg. Szabó Lőrincnél éppen Kulcsár 
Szabó Ernő szóbeli ötleteire hivatkozhatok: A huszonhato-
dik érben olyan dialogicitás, olyan dalnokot a daltól szétvá-
lasztó alkotói pozíciót találhatni, amely az összes eddigi 
műveihez képest is változott helyzetet teremt benne. De 
még ideszámítódhat Vas István költői megemelkedése, 
amely a versbeszédben olyan grammatikai fintorokat prog-
ramoz be, amelyek a későbbi, például Orbán-Tandori 
nevével jelezhető, a másodmodernségből a posztmodernbe 
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vezető, a szerző által példásan feltárt áthajlás tematikai 
modelljét előlegezik. Ugyanide köthető a lehajlás fázisában 
lévő Szentkuthy, de méginkább Szabó Magda, aki első 
sikeres, a Németh László-féle prózához kötődő regényeit 
ekkor írta, de innen, ezek kifordításaként ihletődnek kései 
regényei: a még klasszikus-modernségű Az ajtó, de a 
posztmodern beszédre rímelő A pillanat is. Úgyszintén 
ebbe a kis fejezetbe tartozik a »műfordítás-klasszicizmus« 
megemlítése, amely egy fordítói nyelvet alakít (pl. Kálnoky 
nagyon sokáig beszél ezen, Lakatos is): a »másképpbeszé-
lés«-nek nemcsak tematikáját, de hangnemét is alakítva 
ezzel. Esetleg visszamenve a centrális elveket remélő klasz-
szikus modernségig, de mindenesetre a megszólalhatás 
kételyét a másban-beszélés formájába átvezetve." 

Vitatkoztunk ezzel? Mindenesetre egy párhuzamos iroda-
lomtörténet lehetőségét vetettem fel ezáltal. Kulcsár Szabó 
Ernő pedig megírta a könyv Szabó Lőrinc-fejezetét, amely a 
benne felvetett vizsgálódási szempontokkal és az érzékeny 
poétikai megfigyelésekkel munkájának legszebb lapjait 
eredményezhette. 

Kulcsár Szabó Ernő erénye, hogy az általa kidolgozott és 
vállalt módszer szerinti horizontról az irodalomtörténeti 
eseményeket pontosan írja le, de nemcsak a vonulatokat 
tudja megrajzolni, hanem egyes portréi is kitűnőek. Kiemel-
kedő Nemes Nag}' Ágnes, Orbán Ottó, Tandori, Mészöly 
Miklós portréja, és természetesen az Esterházy-, valamint a 
tőle pontosan elkülönített Nádas-portré. 
(Argumentum Kiadó, Budapest, 1993) 

K A B D E B Ó LÓRÁNT 
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Babits Mihály és Illyés Gyula levelezése 

A Babits Mihály és Illyés Gyula levelezése (Dokumentumok. 
1929—1941) című könyv a simontornyai vármúzeum igaz-
gatónőjének, az Illyés-hagyatékot kutató Takács Máriának a 
munkája, elismerésre méltó teljesítmény és jelentős hozzá-
járulás mindkét klasszikus jobb megismertetéséhez. 

A levélváltás csak egyik formája volt kettejük sokoldalú 
kapcsolattartásának; a kommunikációs csatornák sokfélék, a 
már akkor is kihasznált telefónia mellett a személyes 
beszélgetések is fölöslegessé tehették a mindenkori levél-
írást, és az is közismert, hogy Babits nem volt nagy híve a 
levélfogalmazásnak meg a válaszírásnak, megtette ezt he-
lyette a lelkes, grafomán vonzalmakkal megáldott feleség, 
Török Sophie is. Később pedig a halálos kór nehezíti a 
kétoldalú írásos kapcsolat egyensúlyának fenntartását, ek-
kor viszont Illyés megszaporodó beteglátogatásai pótolják a 
lapváltást. 

A barátság mélységét tehát nem a levelek darabszáma 
jelzi, sokkal intenzívebb vonzalmak és eszmék fűzik őket 
egymáshoz. Pedig számos különbség is elválaszthatná, eltá-
volíthatná egyikőjüket a másiktól. Ezekről Takács Mária 
bevezetője is megemlékezik. Az életkori különbség olykor 
jelentős távolító tényező; közel húsz évről van szó. ízlésük, 
de származásuk is más: Babits Szekszárd, Illyés a tágabb 
tolnai táj szülötte, s e származás is predestináló kihatású -
lehetett volna. Babits jómódú polgárok, városi és megyei 
tekintéllyel rendelkező család gyermeke, Illyés pusztai 
uradalmi kovács utóda, a társadalmi hierarchia és a felme-
nők osztályokra rúgó különbségével. S mégis éppen ők 
találkoztak össze sorsdöntőén. 
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Megismerkedésük, majd egymásra találásuk fokozatait, 
időpontjait ma már ismerjük: a kisdiák Illyés még az 
érettségi rendjére felügyelő szigorú tanártól szeppen meg 
1917 tavaszán, de 1928-ban - József Attila unszolására és 
rámenős közvetítésével - már a költők, is bemutatkoznak 
egymásnak Babitsék pesti lakásán (lám, József Attila eme 
szerény s mégis nagy jelentőségű katalizátor-szerepét is 
fontos lenne már érdemén kezelni). Végül is Füst Milán 
Nyugatba beajánló levele hívta fel Illyésre a szerkesztői 
figyelmet, hogy aztán pár évvel később, 1930 végén már 
Babitsékkal töltse a szilvesztert Németh Lászlóék lakásán... 
Illyés 26 éves a személyes találkozások idején, s hamarosan 
rendre hozza írásait a vágyott Nyugat. A költői pálya során 
mind gyakoribb vendég lesz az esztergomi szentélyben is, s 
később gyönyörű sorokban vall Babits magyar és világiro-
dalmi jelentőségéről („Volt egy pillanat..."). Addigra Babits 
régen megelőlegezte már a rajongás kölcsönét: „.. .emberi 
tulajdonságai is a legszeretetreméltóbbak" - írja Illyésről 
1932-ben. 

Illyés kezdetben Babitsné Tanner Ilonával levelezget -
kényszerből, s még nagy tisztelettel nagyságos asszonynak 
szólítja, de nemsokára őt is tegezheti. Ezen Ilonka-levelek is 
ama 40 üzenet közé tartoznak, melyek a kapcsolat első hét 
évéből maradtak fenn, az utolsó négy év termése jóval 
szerényebb: 11 levél, de e csökkenő arányt a már említett 
logikus okok magyarázzák, s azt se feledjük, hogy az utolsó 
években szerkesztőtársak voltak. A „ki ír, kinek" kérdést 
hamar megoldották: aki éppen ráért, vagy akinek írhatnékja 
támadt (utóbb, szomorú rendező elvként: aki egészséges 
volt). A levélgyűjtemény alapján főleg Illyés a kezdeménye-
ző, de a Babits mellett az íródeák szerepét is hűségesen 
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betöltő „Sophie" maga is gyakorta korrespondál, s Illyés 
Muca is jól egészíti ki a házaspárok írásos kapcsolattartását. 
Mellesleg Babits csak a 13. levéltől lép elénk „személyes" 
levelezőként, Illyés pedig majd minden leveléhez verset is 
mellékel, megjelentetésben reménykedve - a műbe való 
babitsi beavatkozás árán is. Az összesen 81 számozott levél-
(féle) mellett Török Sophie alias Tanner Ilona kivonatolt 
naptárát meg egy jellemző „királyi büntető törvényszéki 
ítélet" részletes anyagát is tartalmazza a kiadvány (sajtó útján 
elkövetett nemzetrágalmazás vétsége miatt vonták felelős-
ségre Illyést és négy társát). Babits feleségének feljegyzései 
valamiképp Széchenyi Л'л/;/ójának szűkszavúságára emlé-
keztetnek, ott találkozhatni vacsoravendégek, látogatók 
ilyen lajstromozó, kurta megörökítésével. A levelek tartalma 
még ma is számos érdekességet rejt: a nagy műgonddal 
alkotó - néha úgy tetszik: önbizalomhiánnyal is küszködő, 
ám a „kijáró" szerepet mások érdekében mégis elvállaló -
ifjú Illyést ugyanúgy bemutatják, mint a hatalmas tekintélyű 
főszerkesztő Babitsot és kettejük elmélyülő barátságát, sőt a 
házaspárok - csak ritkán - derűs hétköznapjaiba is betekint-
hetünk, értesülünk utazásaik utórezgéseiről, vendégváró 
előkészületekről, szellemi eseményekről, műhelymunka-
forgácsok hullanak lábunk elébe, s magángondokat, beteg-
séget, aggodalmat oldanak fel tréfásra hangolt bagatellek. 
Illyés már-már túlzottnak ható tekintélytisztelete csak ké-
sőbb enged meg csöppnyi, előbátorkodó iróniát, hangja 
mindvégig tisztelettudó és nagyrabecsülő (összetegeződé-
sük időpontjának nem tudtunk nyomára bukkanni). 

Babitsot itt is a közmondásos, jól ismert meleg, tanítvány-
tisztelő, majd munkatársat visszabecsülő hangvétel jellemzi. 
Meg a másikat zavarba hozó, mentegetőző szerénység. 
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Ismeretes, hogy kapcsolatuk alapvetően Osvát öngyilkossá-
gát követően vált szorosabbá, amikor Babits és Móricz vette 
át a Nyugat szerkesztését. így többszörösen is érthető, hogy 
Illyés rövid idő után Babits adoptált „fiai" közé kerül, 
Komjáthy, Szabó Lőrinc társaságába. S majd a halotti ágy 
mellett is ő olvassa le a búcsúzkodó Babits szájáról a sikoltó 
üzenetet: „fáj". Kettejük mélyen emberi kapcsolatának jel-
lemző és hasonlóan megható mozzanata, hogy 1941.[!] 
márc. 12-én a Zeneművészeti Főiskolán a Nyugat szervezé-
sében zajló Illyés-esten a beszélni már nem tudó Babits 
bevezető gondolatait fel kell olvasni. Öt hónapra vagyunk a 
búcsútól. Illyés majd a hátrahagyott Babits-verseket gon-
dozza posztumusz kötetben. 

A levélgyűjtemény nem szerzőként-levélíróként elkülö-
nítve jelent meg, hanem dátum szerint besorolva, az üzene-
tek kronológiája alapján, nem kevés szerkesztői munkálatot 
jelentve a kéziratok gondozójának. A számos mellékelt 
fakszimile és fotó a hitelességnek is biztosítéka. Míg azon-
ban az Illyés küldötte levelek az OSZK Babits-hagyatékában 
bárki számára hozzáférhetők, a Babits házaspár üzenetei az 
Illyés család birtokában vannak, s ez a kutatómunka jellegét 
is meghatározta. Takács Máriának értékmentő-feltáró tevé-
kenységéhez először meg kellett szereznie a család bizal-
mát és jóindulatát, majd csaknem családtagi minőségben, 
megbízható kommentáló-jegyzetelő munkával a fellelt do-
kumentumokat irodalomtörténetileg is érvényessé kellett 
tennie, sokezres levél- és egyéb iratanyagon átküzdve 
magát, székhez béklyózó, porletörlő életformát is vállalva 
ezzel. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a Babits-levelek első 
közléséről van szó - a Babitséknak írt Illyés-leveleket 
ugyanis - a jegyzetapparátus lényeges különbsége nélkül -
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SZEMLE 

Téglás János válogatásában és jegyzeteivel közölte már a 
Mint különös hírmondó — Tanulmányok és dokumentu-
mok Babits Mihályról című kötet 1983-ban, sőt ezt is 
megelőzte egy alkalmi minikönyv 1982-ben, nyomdaipari 
tanulók vizsgamunkájaként. Téglásnál 51 számozott üzene-
tet találunk, s tőle tudjuk, hogy Illyés leveleit Török Sophie 
gyűjtötte-őrizte; Téglás már 1983-ban célzott arra, hogy 
Illyés levelesládája is bizonnyal számos Babits-üzenetet 
rejthet. ím, az igazolat. 

Bírálatként csupán annyit jegyzünk meg, hogy a Babits 
által láthatóan hanyagolt hosszú ékezeteket gyakran -
megszokásból - kiteszi a nyomda, erre vigyázni kell a 
hitelesség érdekében - ha már ott a fakszimile is. 

A kötetet Illyés Gyuláné Flóra asszzony, az Illyés barátsá-
gát és érdeklődését is élvező Csányi László, valamint N. 
Horváth Béla lektorálták. A levelek válogatásában Illyés lka 
is segített a kutatónak. A gyűjtemény Ozora, Pálfa, Simontor-
nya - a híres színhelyek - és Szekszárd város önkormány-
zata meg a szekszárdi Illyés Gyula Alapítvány támogatásával 
jelent meg Tolna fővárosában. 
(Tolna Megyei Könyvtár, Szekszárd, 1992) 

DRESCHER J . ATTILA 
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Л Társaság életéből 

(1993. március-április) 

1993• március 5-6, Szolnok: 

„A Tiszának reggeli gyönyöríísége" - Tudományos ta-
nácskozás a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tagozat megala-
kítása alkalmából. Előadások: Szurmav Ernő, A Nagykunság 
ós a régi Külső-Szolnok irodalmi hagyományai, Kaposvári 
Gyöngyi, Л Jászság irodalmi emlékei, Kaposvári Gyula, 
Aba-Novák Vilmos és Chiovini Ferenc jásszentandrási fres-
kóciklusa, Szilágyi Ferenc, „A túri lecke" — Szép Emő és 
Tamkó Sirató Károly mezőtúri motívumai, Vörös Imre, „A 
Tiszának reggeli gyönyörűsége" - Bessenyei és a leíró vers, 
Kaján Imre, Orczy Lőrinc és Barcsay Ábrahám verses 
levelezése a Tisza szabályozásáról, Orosz László, Petőfi és a 
Tisza, Györffy Miklós, Jókai: Szolnoki szilveszteréj, 1848, 
Péter László, Juhász Gyula „szent folyója". A Társaság 
egyidejűleg megtartott közgyűlésén főtitkárrá választatott 
Praznovszky Mihály, az Irodalomismeret főszerkesztőjévé 
Kovács Sándor Iván. 

1993 március 13—15, Kiskőrös.-

„Március idusa Petőfi szülőhelyén" - A Bács-Kiskun 
megyei Tagozat Petőfi-konferenciája. Előadások: Kerénvi 

3 4 0 



A TÁRSASÁG ÉLETÉBŐL 

Ferenc, Mi dolgunk. Petőfivel?, Fekete Sándor, Petőfi műve-
lődésének főbb irányai, Ratzky Rita, Petőfi szerelmi lírája 
1845 előtt, Lukácsy Sándor, Petőfi „sziréna-síphangú " dala 
avagy: mindent jól tudunk-e Petőfiről'?, Kozmátsné Foga-
rasi Zsuzsa, Petőfi a képzőmül 'észetben, Ittzés Mihály, Petőfi 
megzenésített versei, Bognár Zoltán, Petőfi korunk, iskolái-
ban, Hódi Gyuláné, Petőfi a tankönyvekben. 

1993• április 2-3, Debrecen, Biharugra. 

„Szülőföldem: Biharország" - Tudományos tanácskozás a 
Hajdú-Bihar megyei Tagozat megalakulása és Szabó Pál 
születésének centenáriuma alkalmából. Előadások: Göröm-
bei András, Ady-képünk és az újabb szakirodalom, Kulcsár 
Szabó Ernő, A modernség formái a XX. század irodalom-
történetében, Gróh Gáspár, A népi irodalom kutatásának 
feladatai, Derékv Pál, A magyar avantgárd értékelésének, 
kérdései, Bakó Endre, Nadányi Zoltán, Lakner Lajos, Sinka 
István bihari élményei, Szabó Ferenc, Hegyesi János és 
költészete, Czine Mihály, Emlékezés Szabó Pálra, Juhász 
Béla, A kételyen innen -Szabó Pál írói szemléletéről, Miklya 
Jenő, Szabó Pál indulása és sáiréti kapcsolatai, Rideg 
István: „Szülőföldem: Biharország". 
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