
weimari modell" összehasonlítása is a 
magyar Villon-történettel. 

A szerző jelzi, hogy a Villon-kultusz
nak Európa-szerte van egy nagyon 
mély, már-már átláthatatlan alapja, a 
„villoniádák" dzsungele, Villon-regé
nyek, filmek, színpadi adaptációk sora. 
„Ismereteim szerint jelenleg nem léte
zik összehasonlító és általános tanul
mány e villoniádákról" - írja (21.), 
mintegy kijelölve a későbbi kutatások 
egyik lehetséges irányát. Az „igazi" Vil
lon fantomja felől nézve e villoniádák 
valóban igen lebecsülhetőek, ugyan
akkor látni kell, hogy elsőrangú kul
tuszhordozók. 

Számomra úgy tűnik, Villon neve 
nem bizonyos szövegek szerzőjének a 
megjelölője, hanem - a kultusz egészén 
belül - egy bizonyos költőmítosz jele. Ez 
a költőmítosz, a társadalmon kívüli, a 
kitaszított, az „átkozott költő" mítosza, 
a bohémé alakja a múlt század közepén 
formálódott ki, akkor, amikor a tömeg-
irodalom egyik kedvelt műfaja is, a vie 
romancée, a megregényesített életrajz. 
Azt gyanítom, hogy Villon internacio-
nalizálódása és a név kultikus jellé vá
lása a bohémé-mítosz és a vie romancée 
találkozásával kezdődött meg. Amikor 
a korai villoniádák épp annak a költő-

Valaha hagyománynak számított, 
most megújuló gyakorlat az ELTE böl
csészkarán, hogy az élő irodalom alko
tói tartanak egy-egy kurzust a hallga
tóknak, mintegy megosztva velük az 
írószobák problémáit. így került sor 
1995 márciusában Márton László meg
hívására, pontosabban: visszatérésére, 
hiszen magyar-német szakon annak
idején itt szerzett diplomát. 

A téma - mondhatni - tökéletesen 
megfelelt ennek az alkalomnak; a most 

nek konstruálják meg mesterségesen az 
életrajzát, aki életrajz nélküli költő, hi
szen életeseményeiről rendkívül kevés 
és vegyes értékű, a születéstől a halálá
ig tartó életút folytonosságának meg
rajzolásához semmiképp nem ele
gendő adat maradt fönn - ami persze 
nemcsak lehetővé tette, hanem éppen 
megalapozta a regényes életrajzok sza
badságát -, akkor a hiányzó életrajzot e 
múlt századi költőmítoszra épített élet
rajzzal helyettesítik. A vie de Villon ez
után már megfilmesíthető (The vaga
bond King), színpadra vihető, gyermek
koromban a Füles című hetilap például 
képregény-sorozatban forgalmazta a 
„pauvre Villon" mitikus alakját, nem
rég pedig százezrek nézték a Magyar 
Televízióban azt a pesti hajléktalanok
ról készült dokumentumfilmet, amely
nek egyik, a forgatás ideje alatt elhunyt 
alakját társai Villonnak nevezték, mivel 
életében a pályaudvarokon és az aluljá
rókban szívesen szavalt Villont, termé
szetesen Faludy György átköltésében. 
A megtestesült mítosz a nevébe bújt 
vissza azzal, hogy a volt hajléktalan 
sírján a neve alatt, idézőjelben ez áll: 
„VILLON". Ce Hongrois. 

Szigeti Csaba 

kötetté szervezett négy esettanulmány 
közös címe nem esztétikai relativiz
must sugall, hanem pontos tárgymeg
jelölést tartalmaz, amint az a Kohlhaas-
tanulmányban kifejtve is olvasható: „E 
sorok papírra vetőjét nem érdekli túl
zottan az úgynevezett 'történelmi hite
lesség' kérdése, annál inkább érdekli az 
írói hitelesség, vagyis az, hogy sorsok 
eseményei miképp alakíthatók írói esz
közökkel olyan történéssé, amely a szö
vegben és a szöveg által történik meg." 

MÁRTON LÁSZLÓ: AZ ÁBRÁZOLÁS IRÁNYTALANSÁGA (NÉGY PÉLDA) 
Budapest, Anonymus Kiadó, 1995, 60 1. (ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet 
Füzetei, 4). 
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(31.) A szerzőt tehát a szépmesterség 
genezise érdekli; az a háttér, amelyen 
túllépve, az elsajátítható írnitudás mint 
készség művészi minőségbe lendül át, 
és az alaptörténetek, a toposzok leltárá
nak közegéből az érvényes, maradan
dó példázatok világába léphetünk át. 
Bölcsészprobléma a javából. 

Ormós Zsigmond (1813-1894) két
ségtelenül innen maradt e határon. 
O az elmúlt két évtizedben másodszor 
tűnik fel szellemi szemhatárunkon: 
1976-ban adta ki Benkő Samu a Kriteri-
on Kiadó Téka sorozatában a Szabad-
elmű leveleket 1834/35-ből, a pozsonyi 
országgyűlésről. Akkor és ott a Társal-
kodási Egylet alapító tagjának radikális 
eszmélkedése volt a fontos, és egyetlen 
mondat jutott az életrajzi bevezetésben 
a Banya-sziklája - Piatra-bábi című, 1858-
ban megjelent kétkötetes regényre. 
Márton László leválasztja esszéjéről a 
fölös sallangokat: nem használja föl azt 
a poént, hogy a politikusnak készülő 
Ormós már 1834-ben egy vadromanti
kus, Emelka, vagy az érzemény áldozata 
című, önmaga által is „silány novellád
nak nevezett elbeszélést olvasott fel a 
Társalkodási Egylet ülésén; utalást sem 
enged meg magának arról a tipikus 
életútról, mely a diétái ifjak köréből a 
szegedi országgyűlés (1849) padsorain 
át a kiegyezés után Temes vármegye 
főispáni székéhez vezetett. A „regé
nyes józanság" (6.), amellyel Ormós 
jellemezhető, valóban fordulóponton 
mutatja 1858-ban nemcsak őt, hanem a 
magyar irodalmi romantika egész má
sod- és harmad vonalát. A jelzett szó ar
ra az etikai hagyományra utal, amely 
az irodalom eszközeivel, az adott kor
szakban a regényességgel folytatott te
vékenységet közhasznú, sőt nemzeti 
ügynek tekintette. Az Ormós-regény 
elemzése a szövegkifejtés módszerével 
történik, filológiai szigorúságát pedig a 
beleérzés enyhe iróniája oldja fel: így 
tárulhat fel maradéktalanul az a „kel
léktár", amelynek darabjai megtölte

nék ugyan 600 oldalt és két kötetet, ám 
regényt nem, csupán „korrajzot" adnak 
(Önmagukba bicsakló történetek). 

A krónikás hitelességen túllépő alko
tás modellje, s mindjárt remekmű, 
Heinrich von Kleist Kohlhaas Mihály cí
mű elbeszélése (Az „igazi" szereplő „iga
zi" története). Az elemzést ezúttal pom
pás filológiai ötlet egészíti ki, az elbe
szélésből kiemelt fiktív Luther-levél -
elolvasása az elbeszélés döntő mozza
nata - és az 1534. évi misszilis Luther
levél egymás után olvasható. A gesztus 
ugyanannak a halk iróniának a meg
nyilvánulása, ami Márton László adat
gazdag esszéit általában is áthatja; aki 
nem hisz az alapos, szépen megírt ana
lízisnek, higgyen hát a saját szemének; 
elvégre nemcsak a szépírói mesterség
nek van átbillenő módszertana... 

Van a kötetben két határeset is: a 
nürnbergi csizmadia-költőé, Hans 
Sachsé és Katona József lírájáé. Hans 
Sachs 1513 és 1515 között hirtelen rá
döbbent, pontosabban szólva, ráhibá
zott valamire: az antikvitásból átvett, 
azóta formálgatott, rakosgatott, hiány
talan leltárakba vett toposzok új 
minőségű rendbe is helyezhetők. Ha a 
Vitatkozás a szerelemről című költemény 
asszonyt tépő griffmadár-vízi óját egy 
piktor olvasná ecsetje alá, korántsem 
16., hanem (legalább) 19. századi fest
mény alakulna belőle. Hans Sachs in
nen tántorodott vissza. Hogy hová, azt 
a Neidhart és az ő ibolyája című farsangi 
játék virtuóz elemzése mutatja (A naiv 
összeíró). Márton László nem csinál tit
kot belőle, hogy a modern irodalom fo
galmait a romantikától látja értelmez
hetőnek: a Sachsról szóló írásban két
szer is megjelenik Richard Wagner. 

A romantika peremvidékén tűnik fel 
Katona József lírája is, amely évek óta 
foglalkoztatja szerzőnket (Az Önmagá
ban rejtőzködő alany). Életében Katoná
nak egyetlen költeménye jelent meg az 
Aurorában; 1818-ban összeírt vékony
ka versgyűjteménye az egyetlen auto-
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gráf Katona-mű. Ő is ráébredt valami
re: a dramaturgiailag szabályozott idő 
és a szcenikailag rendezett tér szűkössé
ge után végtelenségük lehetőségeire, de 
egyben a képzelet belső konfliktusaira 
is. Az elemzések során igazat adhatunk 
Márton Lászlónak, sőt megerősíthetjük, 
hogy az 1810-es években a magyar lírá
ban csak Berzsenyi Dániel poétái tudat
tartalmai állíthatók Katona mellé. Ám 
amíg Berzsenyi lávaként forrongó, már 
romantikus indulatait az önmagára 
kényszerített „arany középszer" filozó
fiája és a klasszicizmus formakészleté
nek márványos nyugalma állandósuló 
belső konfliktussal látszólag súlyegyen-
be hozta, addig Katona legfeljebb 
díszlet és kellék gyanánt forgatta az 
antikizáló eszköztárat, de a „szubjek
tum világgá alakításá"-nak programja 
és ezzel együtt lírája - mivel a forma
teremtő készségnek nem volt birtoka-

Bölcsészettudományi évkönyvet in
dítani manapság bizonytalan vállal
kozás. Nem csekély mértékben azért, 
mert az ilyenfajta kezdeményezést 
gyakran közöny, értetlenség fogadja. 
Az ELTE Román Filológiai Tanszéké
nek évkönyvében Miskolczy Ambrus -
tanszékvezető-főszerkesztő - így nyi
latkozik erről: „Remény és szorongás 
kíséri évkönyvünk elindítását. Vajon 
meddig sikerül ilyen fórumot fenntar
tani? A türelmetlenség árja sepri el 
vagy az érdektelenségbe fullad bele?" 
Mint ugyanitt megtudjuk: a kötet alap
ötlete még 1989 tavaszán, Mihai Emi-
nescu halálának 100. évfordulója alkal
mából született, ám az akkori román 
hatóságok „blokád alá vették" a terve
zett kiadványt, „börtönnel is fenyeget
ve azt, aki bele ír"; a „rendszerváltás" 

ban - torzó maradt, s ezt valóban nem 
lehet a biográfia tényeivel értelmezni-
magyarázni. A szerző megkérdőjelezi 
a Katona-versek poézisbeli értékét: 
„...ha egyáltalán költészetnek nevez
hetjük..." (28.). Mi ennél többre tartjuk: 
A magányhoz, az Idő, a Rege, A ter
mészethez költőjének kisvilágától nem
csak a fiatal Vörösmarty mitologizáló 
eposztöredékeihez vezet út, amint azt 
a 25-26. oldalon olvashatjuk, hanem 
messzebbre is, akár a Csongor és Tünde 
Vörösmartyjáig, majd Czakó Zsigmond 
vergődő mikrokozmoszához, a drámai 
költemény hazai forrásvidékéig. 

Márton László füzetének szellemi 
súlyát nem a terjedelem adja. Szép és jó 
kötet; a többszörös névtelenségbe bur
kolózó köny vcsinálóktól azonban meg
érdemelt volna még egy korrektúra
fordulót. 

Kerényi Ferenc 

után viszont - „miközben a pesti böl
csesség aktualitását vesztettnek, ham
vába holtnak nyilvánította" - Romá
niában „híre ment, hogy munkánkkal -
úgymond - Eminescu elleni merénylet 
készül." 

Eminescu persze eddig sem volt 
ismeretlen a magyar olvasók körében. 
Verseit és prózai műveit jeles költők
műfordítók ültették át nyelvünkre 
(Áprily Lajos, Berde Mária, Dsida Jenő, 
Jékely Zoltán, Illyés Gyula, Szemlér Fe
renc, Szabédi László, Kiss Jenő, Franyó 
Zoltán, Kányádi Sándor); munkásságá
ról az elmúlt évtizedekben számos mél
tatás, tanulmány látott napvilágot a ha
zai és a határon túli (főleg erdélyi) 
magyar sajtóban - többek között Gáldi 
László, Domokos Sámuel, Kakassy 
Endre, Pálffy Endre, Kemény G. Gábor, 

EUROPA BALCANICA-DANUBIANA-CARPATHICA, ANNALES: 
CULTURA-HISTORIA-PHILOLOGIA, 1. 
Főszerk. Miskolczy Ambrus, Budapest, ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, 
1993, 252 1. 
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