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SZENVEDÉLY
Nemes Nagy Ágnes: Az élôk mértana
Prózai írások I–II.
Szerkesztette és az utószót írta Honti Mária
Osiris, 2004. 716+586 oldal, 6500 Ft
Versekrôl
Volt az angol tanszéken egy tanárunk, András
T. László, akihez többek között angol mûfordítói szemináriumra jártunk. Magyar prózát
fordítottunk, Örkényt, Ottlikot, Mándyt. A félév elején elkezdtünk egy novellát, és a félév végén már javában a második mondat közepén
tartottunk. Csak épp közben megbeszéltük a
novellát, a korszakot, a szereplôk nevét, a novella címét, a mondat lejtését és szerkezetét,
a szavak etimológiáját, morfológiáját, jelentését, jelentésmezejét, szinonimáit, ezt összevetettük az angol mondat, szó és szinonimakör lehetôségeivel; vagyis megbeszéltünk mindent, amit lehetett. Mûhely volt, mesterséget
tanultunk, mint még pár helyen – elég kevés
helyen.
Nemes Nagy Ágnes esszéit ez az elemi izgalom és nyitottság hatja át: minden foglalkoztatja, ami a verssel, az irodalommal, a kultúrával (és nem csak a magas kultúrával) kapcsolatos. Nem véletlenül ír hosszabb tanulmányt a
költôi képrôl: gondolkodásmódjára a szemléltetés, az asszociációk, a kapcsolódási pontok,
összefüggések gyors villanása jellemzô, elméleti kérdéseket is plasztikusan világít meg, részben hatalmas háttértudása, részben szenvedélyes érdeklôdése révén, és mert mindig a keze
ügyében van egy-egy szellemes, ugyanakkor
pontos evidencia (tetszôleges helyrôl idézve:
az ember ugyanolyan hosszan tanulja a magyar líra méretét a világirodalomban, ahogy
„egy autós megtanulja a kocsija szélességét”1 – NB.:
nem idézhetünk tetszôlegesen, mert ezeknek

a szövegeknek helyi értékük van, kiragadva
csak a bon mot érzôdik). A gondolat az ô számára is érzéki tapasztalat, ahogy T. S. Eliot írja a
modern költôrôl és a XVII. századi angol, ún.
metafizikus költészetrôl. Abban is hasonlít ez
a két nagy, huszadik századi költô, hogy ezt a
petárdás okosságot a verseikben teljesen félre
tudják tenni (szemben a metafizikusokkal).
Mindig fontos, amikor egy költô a versrôl ír.
Nemes Nagy Ágnest már elsô esszéiben foglalkoztatják bizonyos kérdések (a nyelv válsága, a
költészet hatása, e hatás feltételei, a tudatosság, az érzékelés, az ihlet stb.), késôbb alaposabban is végigjárja mindegyiket. „A költészet
afféle kétpúpú teve” – írja –, azaz kettôs természetû: a gyerekkor szóeufóriája és a késôbbi kifejezés kínja, „a szó öröme és a szó elégtelensége”,
„az egyértelmû szó és a tagolatlan közérzet párharca” határozza meg (TÜNÉKENY ALMA). És provokatívabban is: „A szó tehát a legfôbb ellenség. Vagy
másképpen: a szóbeli mûvészetek legkényesebb kérdése maga a nyelv” (TUDJUK-E, HOGY MIT CSINÁLUNK?). Mindehhez persze hozzátartozik a költô idegenkedése némely kortársa barokkosan
díszes szövegeitôl is.2 Másutt is kézzel-lábbal
jelzi: a szó magában nem fontos, legfeljebb a
helyi értéke, a kiválasztott legjobb szinonimája. (Mikor késôbbi nagy tanulmányában összefoglalja a vers – számára addig sokkal fontosabb – „nem-szótényezôit”, visszatér a „szótényezôkre” is: „a vers minôsége fôleg a szinonimán
áll vagy bukik; aki a szinonimáért nem küzd meg,
nem küzd meg semmiért [...] Aki ezt a döntést elmulasztja, vagy ráhagyja pl. csakis a korszakra (divatszavak!), az nagy energiaveszteséggel számolhat a
versben, a szükséges szó helyett a lehetségesekre bízva magát” (A VERS MÉRTANA).
Érdekli a vers keletkezése is. Az ihletet vizsgálva (ugyanebben az esszében) visszajut a verset megelôzô tudáshoz, egy „preegzisztáló mintához”, amely rákényszeríti magát a költôi figyelemre, „hiszen körülbelül ez az a sáv, ahol a
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MAGYAR LÍRA A VILÁGBAN.

Petôfi-elemzésében említi pl., hogy „a modernség
egyfajta barokkjában” élünk (PETÔFI SÁNDOR: A TISZA).
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képzetek szóvá változnak”, ahol eldôl a vers hitelessége. (Ez a tudati, idôbeli, térbeli, néha erkölcsi sáv mintha mindig jelen lenne nála –
TÉLI FÁK címû versében írja: „Meg kell tanulni
azt a sávot, / hol a kristály már füstölög, / és ködbe
úszik át a fa, / akár a test emlékezetbe.”) Foglalkoztatják a tudat homályos rétegei, a gyakran emlegetett „névtelenek” (mint késôbb elárulja,
errôl Rilkétôl tanult – RILKE-ALMAFA), ezek kifejezését-kifejezôdését (is) kutatja egyik legfontosabb tanulmányában, A KÖLTÔI KÉP-ben. „A
kép, ez az átvitt értelmû látvány, a költôi szöveg legmerészebb, legnagyobb nyújtózása az érzékelhetô felé.” Miközben történetileg következteti ki és
remek példák során figyeli meg a kép (hasonlat, metafora, metonímia, szimbólum, leírás)
kialakulását és változó, egyre összetettebb funkcióit, ugyanennek a folyamatnak az ismeretelméleti oldalára is kíváncsi, felhívja a figyelmet
„gondolkodásunk alapvetô jelképszerûségére”: „a
költôi szimbólumnak tehát kivételesen nagy a lélektani referenciája. Innen az ereje”. Arra a paradoxonra is figyelmeztet, hogy a látvánnyal már
nem indokolható, szürrealista kép éppen „az
emberi elme csillapíthatatlan rendezô ösztönét” bizonyítja.
Ugyanennek a folyamatnak a másik oldala
a befogadás, errôl szól másik nagy tanulmánya, A VERS MÉRTANA: itt a versélmény megfogalmazására, a minôség mérhetôségére kíváncsi. A kérdés persze ott volt már BÖLÉNYTELENÜL címû korábbi esszéjében is: „Melyek azok
a lélektani-biológiai törvények, amelyeken a mûvészi hatás alapszik?” – hiszen ez mindig szenvedélyesen izgatta: „Nem mondom, hogy mindig
ugyanazt gondoltuk. De mindig ugyanarról gondoltunk valamit. Ha nagyon magasra akarnám fellôni a megfogalmazást, azt mondhatnám: a minôség mérhetôsége foglalkoztatott minket állandóan;
tetszésen, nemtetszésen túl ezt az abszurditást kergettük, vadásztuk a mesterség labirintusaiban. Egyszerûbben szólva: szerettünk versekrôl beszélgetni”
(ASZTAL ÉS KENYÉR. RÓNAY GYÖRGYRÔL). A választ
a világ és a mû „rendezettségében” látja, és itt,
A VERS MÉRTANÁ-ban, még alaposabb vizsgálódás után arra jut, hogy az „úgynevezett” tartalom és forma nem választható el, sôt „a kétféle hatás, a tényhatás és a formáltság feszültsége”
a meghatározó. Nyilvánvaló, mondja, hogy az
olvasó a tartalmat keresi vagy értékeli: „A tényhatás, rendezettségtôl függetlenül, mindig erôsebb a
mûvészi hatásnál, hiszen más tartományba, a létta-
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pasztalatok tartományába tartozik; a mûvészi hatás
optimuma viszont az érzékletes rendezettség optimuma.” A kritika vagy a kritikai érzék számára
mindenesetre két igen jól használható fogalmat is bevezet: a „»jelentôs« tartalmakkal” elérhetô „ingyen-hatás” és a „kívülrôl készült”, üresen virtuóz (másutt: „ál-új”, „ál-bátor”), azaz
nem belülrôl indokolt versek fogalmát.
A költôi hatás „nem-szótényezôi” között váratlanul a hagyományos „versenybírák” (verstan-stilisztika-poétika) elé helyezi a dinamikát: „Ha a különféle versek dinamikai ívét nézem,
már-már hajlok rá, hogy a világon csak egyetlen lírai vers van, és ez az érzelmi intenzitás és az elernyedés (feloldódás) viszonya [...] s az egyes versek
nem(csak) tárgyuk, szándékuk, stílusuk szerint különböznek, hanem fôként abban, hogy az intenzitás
és az oldottság milyen sorrendben, mennyiségben, elosztásban található bennük”... „Ha a vers feszültségét, ezt a hirtelen megnövekvô vagy ellankadó versenergiát – a dinamika kategóriájában, vagy nem bánom: attól függetlenül – körül tudnánk keríteni, a
vers testén, mozdulataiban tetten tudnánk érni, azzal nagyot lépnénk a vers lényeges összetevôi felé.”
Ez talán a két legösszetettebb költészeti írása Nemes Nagy Ágnesnek – az embernek kedve volna idézni a többibôl is, hiszen a költô
beszél ízlésrôl, formabontásról, szabadversrôl
(MEGJEGYZÉSEK A SZABADVERSRÔL); józanul tekint
a nyelvébe zárt magyar vers „leginkább fordítható rétegére” (MAGYAR LÍRA A VILÁGBAN), sôt külföldi kiadások esetén javasolja, hogy a „szövegértéket” egyensúlyozzák ki a „presztízsértékkel”,
azaz írjanak alapos ismertetést (J EGYZETEK A
FRANCIA FÜST-KÖTETRÔL); mindent tud a magyar
nyelv adottságairól, behatóan ismeri ritmikai
rendszerünk gazdagságát, a magánhangzó-illeszkedés „tûrhetetlen monotóniáját”, a ragozó
nyelv hosszú szavait, ugyanakkor végtelen rímlehetôségeit és az e vonatkozásban szegényebb
nagy nyelvek rímfáradtságát, érdeklik más nyelvek alaprímei (FORDÍTANI; EGY NEM-LOMBHULLATÓ FIÚCSKA) – és költôi-fordítói tapasztalatait mindig élvezetesen adja át bármely olvasónak, aki esszéolvasásra szánja el magát.
A Babits-könyvben (A HEGYI KÖLTÔ) és a verselemzésekben fordított a sorrend: nem az
absztrakt gondolathoz keres példákat, hanem
az elôtte fekvô mûvet világítja meg a részletekkel, és (gyakran) ebbôl általánosít. Nemes Nagyot a verselemzésekben is a keletkezés és a hatás izgatja leginkább. Egy krimiolvasó lendü-
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letével bizonyítja például, hogy Csokonai írás
közben alakította ki a TARTÓZKODÓ KÉRELEM uralkodó verselését (hasonlít ez a KEVEHÁZÁ-ról Vas
Istvánnal folytatott szenvedélyes verstani vitához). Ha az újraolvasás örömével, távolabbról
nézzük az elemzéseket, megfigyelhetjük a költô elôzékenységét avagy tapintatát, ahogy például az V. LÁSZLÓ-ban „felgöngyölíti” a történelmet. Aztán kísérletképpen elképzel egy tudatlan olvasót: „Ez a – csöppet sem óhajtandó – feltételezett tájékozatlanság talán egy verébugrással közelebb visz a vers mindenkori és mai esztétikumához” – ezzel tehát azt a kérdést is nyitva
hagyja, hogy a (mindenkori) vers megértéséhez szükséges-e a háttértudás, a kontextus ismerete –, majd a ballada mûfaját, homályát az
objektív lírával, Eliot modern módra homályos versével veti össze. Hasonlóan jár el az
ELÔSZÓ-val: bevallja, hogy sokáig maga sem
volt tisztában a Vörösmarty-vers keletkezéstörténetével, ezért módja van elárulni az olvasók
zömének, hogy a „Midôn ezt írtam” névmása
nem magára a versre, hanem egy (végül elôszó nélkül megjelent) regegyûjteményre mutat. És hozzáteszi, hogy a bizonytalankodás ôt
korántsem zavarta a befogadásban, sôt: „Használ, de még mennyire használ a vers emóciókeltô erejének a fél értelem vagy alig értelem ezer fajtája,
olyan apróságok, mint az idegen vagy elavult szó,
és tovább, a versmondat töredezettsége, a képtelen
kép, a sejtetô dadogás, a ködös alany, az elharapott
állítmány – mindaz, ami félig van, ami kiegészítésre, izgatott lelki aktivitásra késztet.” Innen természetesen ismét a modern vers egyik eszközéhez jut el. A költôi (tanári) elôzékenységet
egyébként nem iróniából mondtam: aki próbált már versügyben áttörésre jutni, tudja, milyen fontos lehet az olvasó kisebbségi érzését,
szorongását feloldani. Ez nem leereszkedés –
illetve ehhez kell a tapintat. (Épp a versértéshez szükséges háttértudás ürügyén írta meg
Nemes Nagy egyik legszebb, legtöbb rétegû –
hátrahagyott – írását: KÁIN, ÁBEL, GIMNÁZIUM.)
Noha a szövegolvasásban Nemes Nagynál
analitikusabbat nehéz volna találni, soha nem
áll meg az elemzésben a részletnél (sôt a Babits-könyvben az elhagyás egészen meglepô
gesztusait teszi a mondandó, a gondolatmenet, az ábrázolt költôi alkat kedvéért). Mintha
ezzel is közölni akarná, hogy nem mindig minden fontos. A Pilinszky-elemzésben írja: „A szó
helye a versben szinte-szinte ugyanolyan fontos,
mint a szó maga”, és hasonlóan a Babits-versrôl,

A CSENGETYÛSFIÚ-ról: „A rím indokoltsága fontosabb, mint a rím maga.” Minél jobban ismeri
az ember az illetô verset, és minél kevésbé céllal olvassa az elemzést (bár óravázlatnak sem
utolsók), annál inkább örülhet a kiegészítô,
mellékes megjegyzéseknek, költészettörténeti
kitéréseknek. Nemes Nagy Ágnes mellesleg
elmondja a szonett (meglepô!) hazai történetét (a Babits-könyvben); hogy „A 18. század
nagyjainak köszönhetjük legszorosabban, hogy artikulált beszédû nemzet lettünk” (Berzsenyi-elemzés); hogy „Arany János az asszonánc törvényerôre emelésével szegénybôl gazdaggá változtatta” a
nyelvet (A CSENGETYÛSFIÚ); beszél a rousseau-i
magányérzés vagy a XIX. század végi dekadencia elkésettségérôl (A M AGÁNOSSÁGHOZ; A
HEGYI KÖLTÔ): sosem mulasztja el, hogy friss
szemmel örüljön egy-egy újdonságnak az irodalom történetében. Az elemzett versekben
gyakran emel ki általános versjelenségeket, pl.
a mögöttes tartalmakat (a rejtett tragikumot)
Berzsenyinél, a jelentéktelen percepciók szerepét Petôfinél, a hitelesség fokát, amely Vörösmarty versében elválasztja a fantáziát a fantazmagóriától, a „mozdíthatatlan, lepecsételt rímeket” (másutt rím-tabukat) József Attilánál.
De ha már Apollinaire versérôl beszél, megjegyzi, hogy a kikericset és a kökörcsint gyakran összetévesztik (itt lép be a költô, ahogy
a két virágot leírja), valamint utánanéz a colchique szó etimológiájának, görög mitológiai
hátterének.
Ha a befogadásról és a hatáselemekrôl beszéltem, mindenképp ki kell egészítenem ezt
a róluk való tudás átadásának igényével. Nemes Nagy számára, aki már Babitsban is a sülylyedô kultúra képviselôjét látja, ez elemi késztetés. „Látszatra – írja – nincs fenségesebb, egyértelmûbb papja a mûvészetvallásnak Babitsnál [...];
olyan mozdulatokkal cselekszik, mint aki egy istenhit maradék szobrait, fenyegetô özönvizekben, hajóra menekíti. Van valami aggasztó ebben a hajóútban, túl nagy súlyokat visz, bizonyos értelemben egy
kultúra végsô súlyait. Szinte szükségszerû, mondom, legalább egy hajótörés ebben a vállalkozásban” (A HEGYI KÖLTÔ). Szinte szükségszerû, hogy
ezekben a portrékban önmagáról beszél (itt
épp SZOBROKAT VITTEM címû versérôl). És szintén Babits „védelmében” írja (ugyanott): „Nem
azért használ Babits annyi kultúrtartalmat, mert
»mûvelt«, hanem mert magasság-élményét fejezi ki
ezzel is, a fenti-szellemi tartomány sugallatát, tereit, valamely laikus szentség légkörét közvetítve.”
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A MAGASSÁG VÁGYA kötetcímet még Nemes Nagy
Ágnes adta összegyûjtött esszéinek.
Portrék, hagyomány
Amikor írókról-költôkrôl ír, a kapcsolódási
pontokat keresi: mit jelent vagy mikor mit jelentett egy-egy irodalmi alak, egy-egy életmû
a maga és a nemzedéktársai számára. Arcképeiben (Szerb Antal, Áprily, Jékely, Kassák,
Rónay) a környezetet, a jellemvonást vázolja
fel: a személyiséget legalább annyira, mint a
mûhelyt. Azt, ami a korabeli (mindenkori?)
irodalomtörténetbôl hiányzik. Ebben a személyes hatástörténetben Babits mellett Rilkérôl
ad leginkább teljes képet, akitôl „az eddig nem
ismert vagy szóig nem jutott tudattartalmak” versbe foglalását tanulta, és hogy „a személytelenített
vers kivételes érzelmi súlyokat hordoz”. Bemutatja
a versek fordításakor készített Rilke-szótárát3
– és akárcsak Babitsról szólva, nála is kiemel
valamit, amit a maga költészetébôl vett idézettel hitelesít. „Ami pedig belülrôl kivetített lélekrajzának érzékletességét illeti – az meghökkentô. Itt
minden épp olyan. Vagy olyanabb. Ez a múlti, nagy
költészetekre ütô érzékletesség az egyik tulajdonsága, ami az utána következôktôl elválasztja (bár sokkal mélyebben ôsük, mint arról számot adunk magunknak). Itt még háromdimenziós a világ, itt még
tündöklik a kép, és lélekrajzi mivolta csöppet zavarja a tárgyat abban, hogy tárgy legyen” (RILKE-ALMAFA). Kis változtatással egy verssorát is Rilkének
adja. A saját verse így kezdôdik, természetesen
lelki tájjal, kivetített lélekrajzzal: „Ott minden
épp olyan. A bánya. / Talpig hasadt hegyoldal. Eszközök. / Amint tapintja a mészkôfalat: / bizonytalan a pirkadat” (EKHNÁTON AZ ÉGBEN). A Nemes
Nagy-vers elemzésekor is hasznos lehet ez az
összefüggés.
Az esszékben különösen fontos az újraolvasás, újraértékelés állandó igénye. Nemes Nagy
megvizsgálja, milyen „olvasói süketség” volt benne Füst Milán versei iránt, és mit talált meg végül a költôben (FÜST MILÁN 90. SZÜLETÉSNAPJÁN).

3 Báthori Csaba (amúgy elismerô, remek kritikájában) Rilke felôl közelítve megjegyzi: „Rilke törzsszavai nagy bokrokban hiányzanak” (SZENVEDÉLY ÉS MÉRTÉKREND, Magyar Narancs, 2004. VIII. 12.) – amire egy
korábbi Nemes Nagy-esszé válaszolhat: „És mégismégis átformáltam Rilkét a saját Rilke-képemre” (CSATAVESZTÉSEK).
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Hogyan változott a szemében Kosztolányi és
Dsida stílusa (ÍZLÉSVÁLTOZÁSOK A KOSZTOLÁNYIVERS KÖRÜL; DSIDA JENÔ). Miért nem értette a
maga kora József Attilát („tekintve akkori kritikai
életünk sokoldalúságát, szabadságát, magas szintjét”), és miért lett a háború után induló nemzedék számára annyira evidensen fontos (ARCKÉP AZ IDÔBEN).
Nemes Nagy Ágnes esszéportréi azt sugallják, hogy az irodalomban erkölcs és ízlés, tehetség és politikai magatartás szervesen összefügg (egy interjúban ki is tér erre: „meg kell vallanom, életem nagy dezillúziói közé számítom, hogy
volt alkalmam megismerni olyan mûvészeket, akik
kétségtelenül nagy tehetségek voltak, viszont hogy is
mondjam csak, különösen nagy hitelességre az életükbôl kifolyólag nem tarthattak igényt. A dezillúzió
abban rejlett, hogy én azt hittem: igazán jó verset írni, festeni, jó szobrot csinálni csak egy bizonyos élethitelességgel, erkölcsi hitelességgel lehet. De úgy látszik, lehet puszta tehetséggel is. Olykor, néha, ritkán”).4 Akikrôl hosszabban ír (a fiatalabb Székely Magdát is ideértve), az irodalomnak ezt az
erkölcsileg is hiteles vonulatát képviselik.
De a tôle távolabb állókról is pontosan kíván fogalmazni: „Ami viszont sajátosan a mi költôcsoportunkat illeti, mi nemcsak Kosztolányitól,
hanem az utána jövôktôl is távolodtunk már [...]
A szorosan vett népi költészet és más kiváló lírikusok írásmódja, a természetes beszéd, a prózaiság, a
közvetlen realizmus nagy, háborúközi találmánya
inadekvátnak tetszett elôttünk a magunk módján
megélt, abszurd, vagyis enormisan valódi tapasztalataink leképezésére. De talán nem is ez volt a legfontosabb. Inkább az, hogy a népi realizmus eszményrendszere, eszköztára egyre jobban kezdett egybehangzani a hivatalos irodalom követelô óhajaival, s mi egyre jobban megfogyatkozni láttuk benne
épp azt a szuverenitást, amely annak idején legkiválóbbjait akár Kosztolányi tekintélyével is szembeszállatta, avagy másfajta földi hatalmasságokkal”
(ÍZLÉSVÁLTOZÁSOK A KOSZTOLÁNYI-VERS KÖRÜL).
A népi írókról-költôkrôl való véleményét hoszszabban és igen pontosan a Kelevéz Ágnesnek adott (posztumusz megjelent) interjúban
fogalmazza meg. Illyésrôl, Illyés tehetségérôl
másutt is elismeréssel beszél, általában a nagy
öregekrôl, a háború elôtti népi írókról is, sôt a

4

„A NÉVTELEN ÉRZELMEK SENKIFÖLDJÉN”: NEMES NAGY
ÁGNES ARS POETICÁJA. BEVEZETÉS A KÖLTÔ MÛHELYÉBE.
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Rákosi- és Kádár-rendszerrel való, számára elképzelhetetlen útitársi viszonyukra is keresi
a magyarázatot (legfeljebb a kortársai esetén
nem): „...én valószínûnek tartom, hogy (amit nem
tudhatunk) igen súlyos kényszereket alkalmaztak
velük szemben, olyanokat, amelyeket velünk szemben, fiatalabbakkal és ismeretlenekkel szemben nem
alkalmaztak, mert mi nem voltunk fontosak. A népiek, egy Illyés Gyula, az rettenetesen fontos volt és
megnyerendô, kényszer és mézesmadzag által is, tehát nem tudhattuk, hogy ott mennyi mindennek álltak ellen, miközben mi mindennek nem álltunk ellen – ezt majd szépen ki kell nyomozni, világossá kell
tenni”. (A LÉLEK NYUGALMÁÉRT. Kelevéz Ágnes interjúja.) Hadd emeljem ki ezt a részt, a megérteni vágyó gesztust. Mert az ellentéteket,
igazságtalanságokat, kiszolgáltatottságokat,
helyzeti elônyöket és hátrányokat, amiket a
XX. század a magyar irodalomban és a magyar írók életében teremtett, kénytelenek vagyunk egyre árnyaltabban látni vagy legalábbis tudomásul venni. A tehetség mellett (mert
anélkül kár a szót vesztegetni) külön tényezôként marad az erkölcsös, az erkölcs nélküli és
az erkölcstelen nem túl szívderítô skálája, és
nyilván marad egy sor kérdôjel. Az utókor viszont egy másik Nemes Nagy-idézetre is gondolhat, A HEGYI KÖLTÔ-bôl: „Bejelentem tehát igényemet az egész, nagy irodalomra, minden porcikájára, nem engedem kicsavarni a kezembôl az érték
egy darabját sem; szükségem van az Ómagyar Mária-siralomra éppúgy, mint Petôfire vagy József Attilára, Homéroszra éppúgy, mint a most születôkre.”
Az összebékítô gesztus egyébként megtalálható abban a gyönyörû, fiktív (hátrahagyott)
levélben is, amelyben a költô 1957-ben Babits
Mihályt szólítja meg, és amelyben irodalommal, élettel szembesül. „József Attilát – írja – (nagyon kérem, ne haragudjék) e percben talán jobban
szeretem, mint a Maga verseit, közelebb van hozzám
– de elsôsorban ô volt méltánytalan Magával. Maga korszakos költô. És rettentô, ideggörcsös természetét legyôzve, legalább igyekezett a méltányosságra.
A tanulmányai erre egyszer s mindenkorra megtanítottak. Az intellektus alapvetô érzelme a méltányosság. Valahogy így kell érezni” (LEVÉL B. M.HOZ). Hadd jegyezzem meg, hogy a magasságvágy és ez a Babitshoz írott levél, annak is a teremtésrôl szóló része (intenzitásban, szenvedélyben) igen közel áll az ISTENRÔL címû, szintén hátrahagyott Nemes Nagy Ágnes-vershez.
Hogy a magasságvágynak és az erkölcsi tar-

tásnak milyen mellékhatásai vannak? Például
a szellemi magány, amely mögött személyes
érzékenységek, szerzett és okozott sebek húzódnak; amely lehetôvé tette a számára, hogy
olyan szenvedélyesen dicsérje a francia esszéírókat és a szabad szellemi légkört, olyan jól
értse a reformkor irodalmának felvett magányszerepét és valóságos vágyódását valamiféle szellemi közegre; amely miatt egyik hátrahagyott írásában így fakad ki: „De nem az olvasásról van szó. Hanem a csillapíthatatlan, eleven szellemi érdeklôdésrôl, amelynek az olvasás, az
ún. »mûveltség« csak a mellékterméke. Kétségbeejtô, mennyire nem tudok szót váltani barátaimmal,
írótársaimmal arról, ami érdekel. Mert nem olvasnak. Mert túlnyomó többségük ír bár, de eszébe nem
jut, hogy olvasson is. A kiválók sem, a nagy tehetségek sem.” És késôbb: „Csak akkor tudom helyretenni magam, ha eszembe jut egy egészségesebb irodalmi élet. Még saját koromban is voltak alkat-rokonaim (Rónay, Vas P. is ilyen lett volna, ha jóban lettünk volna, meg talán még néhány), de a múlt, a
múlt megtanít a helyes arányokra” (AZ OLVASÁSRÓL).
Feltételezem, hogy ezt a szöveget Rónay halála után és talán az Újhold-Évkönyv szerkesztése
elôtt vetette papírra, valamikor a nyolcvanas
évek elején. Az utókornak, hogy ismét rá hivatkozzam, nem okozhat gondot, hogy összebékítse magában Nemes Nagy Ágnest és Vas
Istvánt, akit leginkább rejt a (korábban idézett) „más kiváló lírikus” címke. Kettejük költôiírói-esszéista kvalitásai – számomra legalábbis
– jelentéktelenné kicsinyítik személyes ellentétüket. Már csak azért is, mert az életmûvüket
külön-külön, a maguk jogán ismertem meg.
(Lehet, hogy naiv ez az igyekezet, de még mindig jobb, mint a parton állni és nevetni.)
Hang, kortörténet, kérdések
„Van némaság, mely messze hallik...” – idézi Nemes Nagy Babitstól a róla írt könyvben, és hozzáteszi: „Na de gyorsan valljuk be: micsoda megkönnyebbülés megszólalni.” Nemes Nagy Ágnes
költôként a „hároméves irodalmat” követô tíz
év hallgatás után, 1957 végén szólalt meg újra, esszéistaként (tehát az olvasók nagyobb köre elôtt) a hetvenes évek közepén, interjúalanyként az évtized végén, legszemélyesebb
hangján (a mi szempontunkból persze) hátrahagyott verseiben és prózai írásaiban. Esszéi a
bizalmas közlés, az odafordulás, a párbeszéd
gesztusát hordozzák, egyik kedvelt fordulata:
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„tudom én, hogy” – jelzi, hogy jobb híján a vitapartner szerepét is magára vállalja. Az interjúkban ugyanez a közvetlenség – anélkül, hogy
a pontos fogalmazásból vagy a szerkesztettség
élményébôl bármit vesztene – az élôszó lehetôségeivel bôvül,5 van beszélgetôtárs, akihez hol tisztelettel, hol évôdve, hol tartózkodóan, hol szarkasztikusan fordulva rögtönzi
emlékezetes mondatait a költô.
Az interjúknak eddig a harmada jelent meg
kötetben, köztük a Kabdebó Lóránttal folytatott hosszabb életrajzi és pályaképsorozat: fontos kordokumentum és izgalmas olvasmány a
háborúról, az irodalom és az újholdasok háború utáni, majd ötvenes évekbeli helyzetérôl,
Nemes Nagy Ágnes pályájáról, sok személyes
aprósággal, észrevétellel. Az interjúk persze a
keletkezésük idejének is dokumentumai:6 az
ötvenes éveket ekkor (1980–86 között) már lehetett emlegetni,7 azután azonban szinte észrevétlenül a mûfordítások, a versek felé kanyarodik a beszélgetés (K. L.: „Most beszéljünk talán a legújabb korszak verseirôl.” N. N. Á.: „Igen...
az 56 utáni korszakról”). A forradalom (és persze a Kádár-kor) még tabu: Nemes Nagy Ágnes nem fedi fel (1980-ban), hogy az EKHNÁTON
ÉJSZAKÁJA milyen konkrét emlékekre épül, csak
annyit mond: „akár háború, akár más” ihlette8
– prózában ezt az élményét jóval késôbb írja
meg, utolsó erejével (NÉGYEN – 1956-BAN). Az
élettörténet része a már megjelent ÉLETKÉPEK
1944-BÔL és a három külföldi útinapló (utóbbiak mûfajból adódó esetlegességét a friss benyomások, pontos élmények, felismerhetô verselôzmények, épp csak rögzített gondolatok,
5

Mint azt többen kiemelték: Ferencz Gyôzô: SZIKRÁNépszabadság, 2004. július 10.; Angyalosi
Gergely: A SZELLEM JELEN VAN, Élet és Irodalom, 2004.
július 22.; Báthori Csaba: i. h.
6 Ilyen például a Szerdahelyi István-féle beszélgetés
1984-bôl („Talán nem is tudja, de itt egy marxista definícióhoz jutott” – közli diadalmasan a kérdezô, mire a
válasz: „Ezt örömmel hallom”).
7 1984-ben a Tudósklub adása számára az ötvenes
évekrôl stúdióbeszélgetés készült, amelynek mai fejjel hajmeresztô vonalasságából kiüt Nemes Nagy
Ágnes bátorsága (felolvas két konkrét idézetet a Csillagból) és iróniája („Nézze, ha így értette, akkor egy kicsit, egy incifincit elcsuszamlott attól, amit én mondani
akartam”).
8 EKHNÁTON ÉJSZAKÁJA. LATOR LÁSZLÓ BESZÉLGETÉSE NEMES NAGY ÁGNESSEL.
ZÓ SZAVAK,
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kendôzetlen indulatok ellensúlyozzák), de úgy
érzem, a hátrahagyott írásokból nemcsak a második kötetbe sorolt, csakugyan életrajzi darabok tartoznak ide (CSALÁD; KÁIN, ÁBEL, GIMNÁZIUM; ÉLETRAJZ; A LYUKAS ÉLETMÛ stb.), hanem
minden igazán személyes írás, tapasztalat,
gondolat is a személyiség életrajzának része
(LEVÉL B. M.-HOZ; FILOZÓFIA ÉS JÓ MODOR; ÖRLEY
ISTVÁNRÓL; A BESZÉLGETÉSRÔL; A SZÖRNYETEG; JÉZUS; KÉTFÉLE SZERETET; az ellenérzelmekrôl [RÉGI KINCS]; valamint a Pilinszkyrôl, Ottlikról szóló magánjellegû írások). Az interjúk közül ehhez a körhöz tartozik az Albert Zsuzsa-beszélgetés is (TALÁLKOZÁSAIM).
Egyes önéletrajzi szövegek mai olvasatát a
közelmúlt változásai is színezik, például amit
a költô a középjobboldali családról és a maga
baloldaliságáról mond (ERDÉLYI ÚT; CSALÁD; LÁTKÉP GESZTENYEFÁVAL), vagy ahogy a naiv nyugati
baloldaliakat emlegeti („türelemmel, sôt érdeklôdéssel viseljük, ha kioktatnak minket szocializmusból”), illetve az itthoni, kezdôdô változásokat
megítéli (1979-ben az AMERIKAI NAPLÓ-ban). Tíz
évvel késôbb máig érvényesen beszél a szavak
hitelérôl és a rendszerváltás körül bekövetkezett inflációjáról, az értelmiségrôl és a kultúra
támogatásáról („ELEMI REMÉNYEINK: SZABADSÁG,
KENYÉR, DEMOKRÁCIA”). Milyen jó volna bizonyos
kérdésekre ma is hallani a válaszát.
Szerencsére a verseirôl és a költészete korszakairól többen is faggatták Nemes Nagyot
(Mezei András, Lator László, Kabdebó Lóránt). A más költôkrôl (Csokonai, Áprily, Székely Magda, Pilinszky) szóló beszélgetések közül számomra a legizgalmasabb a Latorral folytatott vetélkedés Áprily SOMVIRÁGOS OLDAL-áról.
Néha egy-egy megjelent esszé apropóján kérdezi valaki a költôt, és a válaszban ráismerhetünk az esszék bizonyos fordulataira, de a költô megfogalmazása ilyenkor is mindig friss,
szemléletes.
Amikor pedig konkrét, mondhatnánk, elegyes kérdésekkel, akár köznapi témákról kérdezik, kiderül, hogy váratlanságukkal valami
fontosat juttatnak felszínre, hogy a költô szívesen beszél ezekrôl is: beszél az antifasizmusról (amelyen érzelmet, erkölcsi tartást is ért, és
csak végül tetteket – Mezei-interjú), a szakralitásról (hogy a „teológiai válasz” helyett „a költészet sokkal inkább a kérdések mûvészete”); a nôk
függetlenségigényérôl (bár a PEN clubbeli elôadása ebben a témában átfogóbb); a tanításról,
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az iskoláról (Horgas Bélának) elmondja: érdeklôdést kell kelteni, hiszen „a gyerekek nem
önkéntesen járnak iskolába”; beszél a verselemzés, a verstanítás szerepérôl (Vati Papp Ferencnek), a tehetséges versolvasóról (Földes Annának); a szépségrôl, az állatokról és más fontos
dolgokról. Ezek az apró kérdések mellesleg
a legszabadabb, legkönnyedebb mûfajának
rokonai, az IRODALMI SZÉNABOGLYA darabjainak.
Mindez azt mutatja, hogy legalább Nemes
Nagy Ágnes prózájának lehetne sokkal szélesebb olvasótábora.
A könyv
AZ ÉLÔK MÉRTANA I–II. összeállítója, Honti Mária egybegyûjtötte a költô folyóiratokban közölt, kötetbe fel nem vett írásait és a hátrahagyott írásokból mindent, amit megkapott. A
költô korábban megjelent írásait9 részben átrendezi ez a könyv: az elsô kötet elején szerepelnek a költészet kérdéseivel foglalkozó sarkalatos esszék, majd a Babits-könyv, sorban a
VERSELEMZÉSEK (magyar, majd külföldi költôk
idôrendben), ezeket követik az írói arcképek
(bár talán ide átkerülhetett volna négy esszé a
HATVANNÉGY HATTYÚ-ból: a Nyugatról, Kassákról, Áprilyról és Szerb Antalról), végül a könynyed IRODALOMI SZÉNABOGLYA és a FILM ciklus. Itt
kapnak helyet a költô által kötetbe föl nem
vett, illetve hátrahagyott esszék, feljegyzések,
személyesebb írások. A második kötet az életrajzé: útinaplókat, életrajzi jegyzeteket, megjelent és hátrahagyott interjúkat, valamint korai kritikákat-szemléket tartalmaz. A két kötet eddig kiadatlan anyaga kb. a teljes szöveg
egyharmada. Az utószóból megtudjuk, hogy
„Lengyel Balázs, a hagyaték jogtulajdonosa némely
személyes emlékezést családi okból, a kor irodalmi
életét – például a népi írók szerepét vagy egy-egy pályaképet [...] – jellemzô eszmefuttatást pedig személyes tapintatból egyelôre nem kíván közreadni”, továbbá nem szerepel a Töttössy Beatrice-féle
interjú sem, mert „a szöveget Nemes Nagy Ágnes
annak idején nem kapta meg elolvasásra, az 1998as közléshez senki nem kért hozzájárulást, s az interjú készítôje nem egyeztetett a jogtulajdonossal”.
(Ez az 1989-es interjú valóban kissé fésületlen,

9 A kétkötetes ÖSSZEGYÛJTÖTT ESSZÉK-et a Magvetô ad-

ta ki SZÓ ÉS SZÓTLANSÁG (1989) és A MAGASSÁG VÁGYA
(1992) címmel (mindkettôt a szerzô rendezte sajtó
alá).

de most már nincs rá mód, hogy Nemes Nagy
Ágnes kifésülje, viszont ha már készült ilyen
interjú, az olvasó nyilván szívesen olvasná.)
Fontos ez a kötet majdnem teljességében, és
Nemes Nagy Ágnes költészetrôl szóló esszéit
és verselemzéseit amúgy is mindig érdemes
lesz újra válogatni. De ha a hátrahagyott írások egyszer mégis megjelennek egyben, talán
nagyobb figyelmet kaphatna a kéziratos hagyaték filológiai betájolása (például a szövegben említett események, évfordulók alapján,
ahol lehet), hogy ne a posztumusz megjelenés
dátuma legyen az egyetlen eligazítás. Az olvasó mindenesetre alig várja, hogy mindent elolvashasson, amit Nemes Nagy Ágnes valaha
elmondott vagy papírra vetett.
Mesterházi Mónika

BALASSI BÁLINT
SZÉP SZAVAINAK SZÓTÁRA
Balassi-szótár
Szerkesztette Jakab László és Bölcskei András
A Debreceni Egyetem BTK Magyar
Nyelvtudományi Tanszéke, Debrecen, 2000.
621 oldal, á. n.
„Polonius: Mi az, amit olvas, fönséges úr?
Hamlet: Szó, szó, szó.
Polonius: De a veleje?”
(Shakespeare: HAMLET)

Olvassuk a szót, értjük-e?
Mert a szó felszín csupán, melyen könnyen félresiklik a figyelem, s nem veszi észre a benne
rejlô szépségmagot. Ez az ôsi, finnugor szó: velô ugyanis valamikor belsô részt, magot jelentett,
de már Heltai Gáspár óta él abban az átvitt értelemben is, ahogyan Arany János az idézetben használja.
Zrínyi írja a VITÉZ HADNAGY-ban: „vitézkedjél
az örökségnek és nem két napnak”. Az akkori örökség szó ebben a mondatban nem a mai ’juss’ értelemben szerepel, hanem a maradandóságot,
az örökkévalóságot jelenti. Ha azt akarjuk,
hogy a mai és még inkább a késôbbi széles olvasóközönség pontosan értse és igazán élvezhesse régi nagyjaink ránk hagyott értékeit, s
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ezek örökségek legyenek a szó régi és újabb értelmében is, akkor magyarázatot kell adnunk
az elavult vagy megváltozott értelmû kifejezésekhez. Így tettek már a régi görögök is Homérosz után pár évszázaddal, a firenzei tanács
Boccacciót kérte fel a DIVINA COMMEDIA magyarázatára, s az angol iskolákban ugyanúgy magyarázzák Shakespeare-t, mint nekünk Balassit,
Zrínyit és a többi régi nagyjainkat magyaráznunk kell. Más út nincs. Az átírások mind zsákutcának bizonyultak. Ha az egyébként is türelmetlen mai olvasó nem érti olvasmányának
szavait, a befogadást fárasztónak tartja, s abbahagyja. De az sem jobb, ha félreérti azért, mert
bizonyos szavaknak csak a mai értelmét ismeri.
Az írói szótár tehát értékmentést szolgál.
Valamennyi ilyen mû áldozatos munkával és
mindig azzal a reménységgel készül, hogy segítségével sikerül egy távoli korszak óriásának
szellemi örökségét közelebb hozni az utókor
emberéhez, vagyis könnyen járható utat szeretne teremteni a letûnt idô maradandó értékei és a jelen érdeklôdôi között. Ezért fogalmazhat így Benkô László AZ ÍRÓI SZÓTÁR1 c.
mûvében: „a végsô indíték, amelybôl az írói szótár
kezdetei fakadnak, társadalmi szükséglet”. A világirodalom nagy alkotói közül jó néhánynak a
szókincsét feldolgozták már az írói szótár különbözô módszereivel szerte a világon. Arisztotelész, Homérosz, Dante, Shakespeare, Molière, Cervantes, Puskin nevét fedezhetjük föl
többek között abban a közel háromszáz szótárt
tartalmazó jegyzékben, amelyet Benkô említett mûvében találunk.
A szorosan vett magyar írói szótárak sora
sajnálatosan szerény. Az alkotó teljes szókincsére kiterjedô szótárunk csak három van: a PETÔFI-SZÓTÁR,2 a BALASSI-SZÓTÁR3 és a ZRÍNYI-SZÓTÁR.4 A JUHÁSZ GYULA-SZÓTÁR5 csupán a költô
verseinek szavait, a TOLDI-SZÓTÁR,6 illetve a BÁNK
BÁN-SZÓTÁR7 egy-egy kiemelkedô mû szókészletét dolgozza fel. Ezeknél egyszerûbb megoldású a CSOKONAI-SZÓKINCSTÁR,8 amelynek elsô
kötete készült el, s a költô színmûveinek szavait adatolja értelmezések nélkül. Szintén más
jellegû az olvasóközönség igénye szerint készült JÓKAI-SZÓTÁR,9 ez az írónak csupán azokat a szavait tartalmazza és értelmezi, amelyek
„irodalmi és köznyelvünkben ismeretlenek vagy szokatlanok”.
A BALASSI-SZÓTÁR Debrecenben a bölcsészkar
Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadá-
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sában jelent meg. Voltaképpen az ország legnagyobb ilyen jellegû szellemi mûhelyének
legutóbbi terméke, hiszen immár nyolcadik
kötete egy, a hetvenes években elindult sorozatnak, melynek minden tagja régi irodalmunk valamilyen nyelvi szempontból fontos
szövegdokumentumát dolgozza föl Bölcskei
László számítógépes programjának segítségével. Valamennyinek, így a BALASSI-SZÓTÁR-nak a
szerkesztôje is Jakab László egyetemi docens,
akinek áldozatos munkája nyomán anyanyelvünk múltjának olyan bôséges adattára készült
el, amelynek értékét és hasznát majd csak a késôbbi kutatók látják igazán. (Az ilyen tevékenységre mondják: fölbecsülhetetlen – ezért nem
is becsülik meg.)
A tetszetôs, vaskos, 621 oldalas kötet elôszavában teljes joggal mondják a szerkesztôk:
„Balassi Bálint egyes szavait, kifejezéseit ma már
nemcsak a középiskolás tanulók, hanem a magyar
szakos egyetemi hallgatók sem értik”, és hozzátehetjük: még inkább ez érvényes a szélesebb olvasóközönségre is. A könyv elsô, legnagyobb
egysége a ránk maradt Balassi-szövegek közül
azt dolgozza föl az értelmezô írói szótár módszerével, amelyek a legolvasottabbak az iskolában és azon kívül is: a verseket és a SZÉP MAGYAR KOMÉDIÁ-t. A kötetben szereplô további két
rész adattárszerûen, értelmezés nélkül rendszerezi a költô leveleinek, illetve fordításainak
szavait.
Érthetô, hogy amikor valaki kezébe vesz egy
ilyen szótárt, legelôbb is megkeresi azokat a kifejezéseket, amelyek számára emlékezetesek,
vagy valamilyen problémát okoztak. Mindenekelôtt azért, hogy meggyôzôdjék: valóban
teljes-e a szótár, csakugyan benne van-e az a bizonyos szó. Itt a recenzens kénytelen színt vallani akkor is, ha infantilisnak tûnik, ugyanis
még egyetemi tanulmányai idejébôl ez az itt
kiemelt két szó ugrott emlékezetébe elsônek:
„Lettovább Juliát, s letinkább Celiát ez ideig szerettem.” Persze nem azért, mert magyarázatra
szorulnának, inkább csak alakbeli érdekességük, illetve nyelvtörténeti tanulságuk miatt
(ugyanis nyelvünknek azt az állapotát mutatják, amikor a leg-es felsôfok éppen csak kialakulóban volt, s Balassi szûkebb pátriájában, a
palóc nyelvjárásban ilyen formában használták). Megvannak a szótárban, bár – furcsa módon – egymástól eltérô címszó formájában. Az
egyik így: leginkább~letinkább, a másik csak így:
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legtovább, s itt csak az idézet hozza a Balassi-féle szóalakot: lettovább.
Másodikként rögtön olyan kifejezésbe botlottam, amelynek értelmezésében vitám van
a szótárral. Itt is szerelmes versrôl van szó, arról, amelyben Hannuska Budowskionka, egy
„amolyan” hölgy indokolatlan zárkózottságát
nehezményezi a költô: „Porcogós Annóka, / szerelemnek oka, / Mit haragszol? / Hogy nem játszol
velem...” Mondanom sem kell, hogy az idézet
elsô szavának jelentése érdekelt, s a szótárban
ezt találtam: „[Talán csörgô- v. ütôhangszeren játszó leányról lehet szó.]” E magyarázat egyezik
azzal, ami a Szépirodalmi Könyvkiadó 1986os Balassi-kiadásának jegyzetében olvasható
(egyébként a versek szóanyagát ebbôl a kiadásból dolgozta föl a szótár). Ott a „valószínûleg”, a szótárban a „talán” mutatja e magyarázat bizonytalanságát. Bizonyítékul az említett
kiadásban az szolgál hozzá, hogy „a korban a szó
még elsôsorban hangutánzó jellegû”. Szerintem ez
gyönge érv, mert mind a porcog ige (amely a
perceg~pörcög családjába tartozik mély hangrendû változatként), mind a porcogó fônév a
maihoz hasonló jelentésben már Balassi elôtt
adatolható. Az igaz, hogy a szócsalád hangutánzó eredetû, azonban értelmük nem zenei
hangokkal, hanem „az ízületek hajlításakor hallatszó ropogással”, illetve „a nem egészen megcsontosodott anyagoknak a törését, zúzódását kísérô
hangjelenséggel” kapcsolatos – olvashatjuk az
etimológiai szótárban.10 Úgyhogy inkább lehetett ez az Annóka kemény húsú, ropogós testû, kívánatos leányzó, mint zenész. Legalábbis – Balassit ismerve – a „porcogós” hölgy aligha hangszerével keltette föl maga iránt az érdeklôdést, s a versbeli „játszol” kifejezés sem
csupán közös muzsikálásra vonatkozik.
Ugyanígy túlságosan elnézônek, eufemisztikus jóindulatnak tartom azt is, hogy a szótár
szerint Balassi szókincsében a szûz kifejezés
mind a tizenöt esetben ilyen értelmû: „Testben
és lélekben tiszta, szép fiatal leány.” Irreálisnak érzem ezt az értelmezést, hiszen tudván tudjuk,
hogy azok között, akikhez vagy akikrôl versei
szólnak, igen kevesen feleltek meg a fenti
meghatározás akár elsô, akár második felének
– a többség aligha. (Legfeljebb a szép illett rájuk vitathatatlanul.)
Tudom, hogy eme kifogások elôrebocsátásával megszegtem a recenzió íratlan szabályát,
hogy ti. csak befejezésül szokás a tárgyalt mûrôl némi negatívumot említeni. Mentségem az

lehet, hogy elôbbre valónak tartottam a személyes benyomás sorrendjét, mint az illendôségét. Hozzáteszem ehhez, hogy az ilyen szótár legérzékenyebb, mert legszubjektívabb része éppen az egyes jelentésmeghatározások
megfogalmazása. Éppen ezért leginkább ebben térhet el egymástól két egyéni vélemény,
a szerkesztôé és a recenzensé. Az igen bôséges
statisztikai rész szerint a szótár 4353 szócikket
tartalmaz, s ha ezekbôl néhány esetleg joggal
kifogásolható, úgy hiszem, mindenki elégedett lehet. Ha már itt tartunk, megemlítem –
nem hibaként, csak éppen szokatlannak tartom (s talán a számítógépes feldolgozás velejárója) –, hogy a szótár a költô által használt
minden egyes szót önálló címszóként kezel, tehát pl. az alapigétôl – a mechanikus betûrend
szerint – elválasztva, néhol oldalakkal távolabb szerepelnek az ilyen származékok: fônévi
igenév, ható és szenvedô igealak stb. Ez túlmunkát is eredményez, mivel az utóbbiaknál
újra meg kell adni az alig eltérô értelmezést.
Mintaszerû viszont a szótár alapos utaló technikája, amelynek segítségével pl. az igék igekötôs származékaira vagy a szóösszetételekre
figyelmeztet.
A nagy munka iránti illô elismeréssel kell
üdvözölnünk ezt az újabb írói szótárt, és örömmel is, hiszen olyan eszközt ad minden Balassit olvasó és becsülô kezébe, amely biztos eligazodást tesz lehetôvé a költô sorainak megértésében és élvezésében. Mert eligazításra igen
gyakran szükség lehet akár a legismertebb,
akár a kevésbé közismert Balassi-versek helyes
értelmezéséhez.
Itt van mindjárt a BORIVÓKNAK VALÓ címen
közismert költemény néhány helye. A „hamar
ló” ’gyors’ volta még talán kitalálható (elôfordul Balassinál a „hamar agár” kifejezés is), de
milyen lehet az állat „füremedt” tagja? A szótár
szerint „Felfrissült”, ám egy kis kérdôjelecske
idekívánkozna a bizonytalanság jelzéséül, hiszen szófejtô szótárunk egyáltalán nem ismeri
e szót, így csak a szövegkörnyezet marad az értelmezés legfôbb támpontja. (Az biztos, hogy
a szó nem sajtóhiba ehelyett: „fûre ment” –
ahogyan egyik diákom „megoldotta”!) A kontextus bizonyára eligazítja az olvasót a csiszár
’fegyverkovács’ kifejezésben is: „Ki penig véres
fegyvert tisztíttat csiszárral”. A következô versszak „Minden teremtett állat megindul tebenned”
sorának állat kifejezése azonban igazi értelmezési csapda, mert a ma közismert értelmé-
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re gondolhatunk, pedig jelentése itt e költeményben más, bôvebb a mainál: ’élôlény’, beleértve az embert is. Ezért olvashatjuk önmagára vonatkozóan Balassinál egy másik helyen:
„Hát mit csudálsz rajtam, ha szerelmesemért / Okos
állat lévén gyötrôdem nyeréséért?” (Természetesen elôfordul nála az asszonyállat kifejezés is.)
A mai ’állat’ értelmet a költô rendszerint ezzel
az elôbbivel ellentétes jelzôjû szókapcsolattal
fejezi ki: „oktalan állat”. Sôt költônknél a szónak még eredetibb, tehát mindenféle ’létezô dolog’ értelmû használatára is hoz példát a szótár
a KOMÉDIÁ-ból: „minden ember... tagadja, hogy ô
nem tudja, mit eszik s mi állat az szerelem”. Itt jegyzem meg: egyrészt elismerésre méltó, hogy a
szótár igyekszik minden fontosabb szó összes
elôfordulását adatolni, másrészt kár, hogy az
idézettel be nem mutatott lelôhelyeket ömlesztve, nem pedig az egyes jelentésekhez kapcsolva közli, így nem tudhatjuk meg, hogy
pl. az összesen 19 állat-adatból melyik jelentés
van többségben; vagy pl. a 26 hamar szó hányszor szerepel a mai és hányszor a régi ’gyors’ értelemben.
Az alábbiakban egy kevésbé közismert szép
szerelmes vers elsô versszakát vizsgáljuk meg
a szótár segítségével a pontos értelmezés érdekében. Az idézet legyen Balassinak abból a
versébôl, amelyet akkor szerzett, „hogy az ô felesége idegensége miatt az régi szeretôjén kezdett szívében megindulni”. Így szól:
„Hogy véletlen most Cupido,
Meglôtt az mordály áruló,
Maga hittel lôn köztünk szó,
Hogy frigyünk lenne állandó.”
„Hogy véletlen most Cupido / Meglôtt...” – írja
Balassi. Csakhogy Cupido – akit Balassi máshol „kis féreg”-nek is nevez – nem vaktában lövöldöz a szerelem nyilával, hiszen a mitológia nyomán az egész világ szerelmi lírája ôriz
olyan eseteket, amikor szándékosan okoz galibát. Bizony itt Balassi nem a mai ’szándéktalanul’ értelemben használja a véletlen szót. Az akkori jelentéshez a vél ige eredeti ’tud, hisz valamit; gondol valamire’ értelmébôl kell kiindulni,
ezt pedig az -etlen fosztóképzô ellentétes értelemre fordítja. A véletlen tehát azt jelenti: ’úgy,
hogy nem is véli; váratlanul’. Tehát az új érzelem
akkor tört rá Balassira, amikor nem is számított rá (bár valószínûleg nem is bánta). Egyéb-
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ként a régi és a mai jelentés nem csak ilyen értelemben más. Ha ma azt mondjuk: valaki véletlenül meglô valakit, akkor a cselekvô szándéktalanságát fejezzük ki. Balassi korában nem
az alanyra, hanem a tárgyra vonatkozott a véletlen: akit meglôttek, az nem is vélte a veszélyt, azt érte váratlanul.
Visszatérve a versre, a kezdetét tehát így kell
érteni: ’Hogy váratlanul most Cupido meglôtt...’ A folytatás is furcsa: „Meglôtt az mordály
áruló”. Ma a mordály valamilyen ósdi fegyvert
jelent, eredete azonban a ’gyilkos’ értelmû német „Mörder”-re megy vissza, s Balassi korában
még melléknévi jelentésû volt, ebbôl lett késôbb jelentéstapadással maga a ’gyilkos fegyver’.
Tehát a költô váratlan fellobbanását Cupido, a
gyilkos áruló okozta. De a következô sor élén
a „maga” szó megint zavart okozhat: mai névmási értelme ugyan már a HALOTTI BESZÉD-ben
megtalálható, de ide nem illik. Balassi ugyanis az ekkor kialakult új jelentésben használja,
vagyis ellentétes kötôszóként: ’noha, pedig’ értelemben. Így már világos lesz az idézet: Cupido, a kegyetlen gyilkos meglôtte új szerelmet
ébresztve, pedig hittel fogadták, hogy szerelmük „állandó lenne”. Ez a feltételes mód persze
kissé árulkodó.
Amint az állat kifejezés esetében is látható
volt, Balassi szóhasználatát vizsgálva képet kaphatunk némely nyelvi változásokról, így többek között nyomon követhetjük egyes mai szavaink kialakulását. Vegyük például ezt a szót:
folyó. Balassinál elôfordul, de csak igenévi jelzôként: „Könnyhullásom... mint egy folyó patak”.
Kérdés, hogy akkor hogyan fejezte ki a mai jelentést? Megtudhatjuk a szótárból, hogy kétféleképpen is, az egyik kifejezés a folyás volt: a
KOMÉDIA egyik helyén az eltelt éveket úgy érzékelteti, hogy az erôs fagytól „az jó nyár is megannyiszor szabadította meg az folyásokat”. A másik
pedig összetett szó, itt rá a példa: „Én szerelmemnek mert akkor leszen vége, mikor a folyóvizek
/ Visszafolyók lesznek.” Szép példáját látjuk itt a
jelentéstapadásnak, ugyanis amint a sertés állat
szószerkezetbôl lett a mai sertés szavunk, úgy
jött létre a folyó vízbôl a mai folyó.
Kiemelek a szótár anyagából még néhány
olyan szót, amely Balassinál a maitól eltérô
jelentésben szerepel: a kôesô nem más, mint
’jégesô’; a kótyavetye a kor legkedveltebb katonai manôvere, vagyis a hadizsákmány árverésszerû szétosztása; a nevendéken egyszerûen
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’fiatal’-t jelent; a felszóval pedig ’hangosan’-t. A
képes ekkori értelme nem más, mint ’illendô’,
Balassi egyik versében a visszafogott érzelem
kifejezôdését így találjuk: „...de csendessen égnék kevesebb gyötrelemmel, / Csak képes örömmel, jó
gyönyörûséggel, szeretôm szerelmével”.
Kosztolányi a múlt század elején még újdonságként mutatta be egyik kitûnô karcolatában a kalauzt, ma már ez a foglalkozás jóformán a múlté. De ki gondolná, hogy ez a szó
nem a modern közlekedési eszközökkel együtt
született, hanem már szóban forgó nagy költônk korában is, sôt azelôtt is használatos volt.
Jelentése akkor ’utat mutató, vezetô személy’,
s e fogalom kapcsolódott bibliai eseményhez
is, amint Balassi egyik istenes versében megtaláljuk:
„Pusztában zsidókat vezérlô jó Isten,
Ki elôttök mentél tüzes oszlopképben,
Ígéret földére vezérelvén szépen,
Kalauzok voltál minden szerencséken.”
Igen érdekes, hogy Balassinál elôfordul –
méghozzá versben – olyan nyelvi jelenség,
amelyet talán zsugorított kifejezésnek nevezhetünk, olyasmi, mint ma az aszongya vagy a
nem tom. Költônk tíz ilyesmit leír, ebbôl kettô
medgyen, vagyis ’mit tegyen’, nyolc pedig medgyek, vagyis ’mit tegyek’. Íme egy versszak,
amelyben kétszer is elôfordul:
„Medgyek? Már nem tudom, ha látom,
hogy én el nem hagyhatom,
Noha kínját vallom, de válnom
tôle nem kívánhatom,
Szeretnem penig azt, ki fáraszt
sok búval, mi hasznom?
Hát medgyek? Ellene vétsek?
Ó, azt sem lehet, mert szánom.”
Itt említem meg, hogy Balassi igen bôven él
az ún. sz-szel bôvülô v tövû igék olyan régies
alakjaival is, amelyek ma már egyáltalán nem
használatosak. A még esetleg ismert változatokat is használja, mint a lôn (’volt’) vagy tész
(’teszel’), de ilyeneket is: lôl (’voltál’), lél (’létezik’), tôn (’tett’), tél (’tettél’), vôm (’vettem’), vôn
(’vett’), vék (’vettem’). Nézzük az egyik legszebb Célia-vers kezdetének ezt a rövidített igealakját, amely ma tettél lenne: „Kegyelmes szerelem, ki ily jól tél velem, áldott legyen te neved!”, s
említésre érdemes ez a ’létezek’ helyén álló kifejezés is: „Tengek, nem élek, lenni sem lélek, mert

jutottam búra”. Mivel Balassinak szinte valamennyi itt felsorolt kifejezése egy szótagos, a
ma használatosak pedig két szótagosak, talán
jogos lehet arra gondolnunk, hogy elsô nagy
költônk mind ezeket, mind az említett medgyekféle szóalakokat korántsem véletlenül kedvelte,
hanem tudatosan alkalmazta, mivel rövidségük miatt könnyebben illeszthetôk voltak a lírai vers ritmusához és a sorok szótagszámához.
A BALASSI-SZÓTÁR különbözô szempontú igen
alapos statisztikai számításokat is közöl a költô szókincsérôl, ezeket a tudományos kutatás
kitûnôen felhasználhatja majd. De mindenki
számára érdekes lehet például már csak az is,
hogy irodalmunk nagyjainak szókincse milyen
terjedelmû – ha e nagyoknak legalább a többségérôl rendelkezésünkre állnának pontos adatok. Csakhogy mindössze három költônk nyelvérôl készült eddig teljességre törekvô szótár:
Balassiéról, Zrínyiérôl és Petôfiérôl. A most tárgyalt szótár statisztikái azonban csak a versek
és a SZÉP MAGYAR KOMÉDIA szóanyagából készültek. Ilyen megszorítással számolva kiderül,
hogy az említettek közül Petôfi szókincse a legnagyobb, hiszen 23 ezernél is több, Zrínyié
7824, Balassié 4353. Közismert, hogy a szakemberek költôink közül Arany Jánosét tartják
legnagyobbnak, de sajnos egyelôre pontos adatok nincsenek, hiszen csak a TOLDI szóanyagából készült eddig szótár. Íróink között e téren feltehetôleg Jókai vezet, akinek szókincsét
a már említett JÓKAI-SZÓTÁR utószavában Wacha Imre 40–45 ezerre becsüli.
Érdekes eredményekre jutunk viszont, ha
megvizsgáljuk az említett szótárakban az elôfordulási gyakoriság adatait, hiszen könnyen
belátható: az egyes alkotókra igen jellemzô,
hogy mely szavakat használják a leggyakrabban. Juhász Gyulára általában legjellemzôbbnek a bús jelzôt tartották, s a JUHÁSZ GYULA-SZÓTÁR igazolta ezt olyan formában, hogy a melléknevek között a nagy és a szép után (saját számításom alapján, mert a szótárban nincsenek
statisztikák) harmadik helyen a bús áll. Ez annak a fényében jelent igazán sokat, ha tudjuk,
hogy ez a szó Petôfi melléknevei sorában valahol a tizedik hely után állhat, ugyanígy sokadik Balassi és Zrínyi nyelvében is.
Úgy érzem, Balassi esetében különösen jellemzôek a nála leggyakrabban elôforduló szavak, szinte-szinte kitalálhatók. A fônevek között (mellôzve a személyneveket) ez az elsô tíz
gyakorisági sorrendje: szerelem, szív, lélek, Isten,
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élet, szem, bú, név, kín, szó. (Ezek közül a szív, az
Isten és a szem Petôfinél is az elsô ötben van.)
Az igék között (a létigéket mellôzve) így alakul
a sorrend: lát, tud, ad, mond, szeret, kell, akar, szól,
él, hagy. (Petôfinél szinte ugyanezek szerepelnek: mond, lát, tud, szól, kell.) Ugyancsak az elvárható módon alakul Balassinál a melléknevek élcsapata is: szép, nagy, jó, édes, szerelmes, szegény, kegyes, igaz, szeretô, víg. (Petôfi esetében:
jó, nagy, szép, kedves, magyar.) Természetes, hogy
Balassinál a névmások élén ezt a kettôt találjuk: én és te, de az is, hogy a személynevek
„gyôztese”: Julia.
A BALASSI-SZÓTÁR kitûnô minôségével és teljességre törekvésével méltó helyet foglal el a
magyar irodalmi és a nyelvészeti kutatást szolgáló írói szótárak sorában, sôt sok tekintetben
például szolgálhat a reménybeli továbbiak számára. Bízzunk benne, hogy így a Balassi-évforduló után az igényesebb olvasóközönség is
érdeklôdéssel és haszonnal forgatja.
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„...AZ ÉRDEMES
OLVASÓ-PUBLIKUMNAK...”
A Csokonai-életmû új kiadásáról
Csokonai Vitéz Mihály összes mûvei
I. Költemények. II. Prózai mûvek
Szerkesztette és a jegyzeteket írta Debreczeni Attila
Osiris Klasszikusok. Osiris, 2003. 932, 1183 oldal,
6980 Ft
A költôi életmûvek kiadásának egyik legfontosabb szakmai kérdése, hogy az idôrend elvét
kövesse-e a szövegek közlése, vagy, azt mellôzve, ôrizze meg a szerzô által összeállított ciklusok és kötetek szerkezeti beosztását. Mindkét
álláspont hívei rendelkeznek komoly, megszívlelendô érvekkel. Hogy egyebet ne említsünk,
a kronológia vezérfonalul szolgálhat az irodalomtörténész számára a pálya alakulására, fejlôdési tendenciáira nézve, míg a verseknek a
költô által kialakított sorrendje és belsô kompozíciós hálózata, a szövegösszefüggésbôl adódóan, olyan jelentéstöbblettel gazdagíthatja
az egyes költeményeket, amelybôl azok különkülön, elszakítva egymástól, nem részesülnek.
Másfelôl viszont a bizonytalan idôrend, netán
egyes versek kellô megalapozottság nélküli
korábbra vagy késôbbre helyezése mind poétikai, mind eszmetörténeti szempontból torzíthatja az életmû kibomlásának belsô logikáját, igaz, ezt a költôi ciklusokhoz való ragaszkodás is elfedheti.
Nincs, nem is lehet egységes sajtó alá rendezôi gyakorlat. József Attila esetében például
– a Cserépfalvi Kiadó Bálint György által gondozott gyûjteményes kötete után, szakítva annak gyakorlatával – a kronológia elve került
elôtérbe, ezzel szemben az Ady-szövegkiadások mindmáig megôrizték az egykori verseskönyvek szerinti építkezést. A Csokonai-életmû publikálása terén a két elv sajátos vitáját,
tanulságos „vetésforgóját” figyelhetjük meg.
Amikor a szabadságharcot megelôzô években
(1844–46-ban) Toldy Ferenc megjelentette
Csokonai mûveit, érintetlenül hagyta a költôtôl származó kötetbeosztásokat. Mint tudjuk,
Csokonai – nem számítva a Kleist-fordítást és
más, kisebb publikációkat – egy költôi folyóiratot, a Diétai Magyar Múzsát és négy verseskötetet rendezett sajtó alá (LILLA, ANAKREONI DALOK, ÓDÁK és ALKALMATOSSÁGRA ÍRT VERSEK cím-
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mel), valamint a DOROTTYÁ-t. Toldy ezekre építette szerkesztôi munkáját. Ez a hagyomány
érvényesült a Franklin Társulatnál 1942-ben
megjelent kiadásig. Harsányi István és Gulyás
József is ragaszkodott ehhez a felfogáshoz, pedig ôk számos addig lappangó vagy szétszórtan megjelent szöveget is közöltek 1922-ben
publikált háromkötetes edíciójukban. A munkájukhoz írt ELÔSZÓ-ban azonban leszögezték,
hogy a frissen elôkerült írások s kivált a késôbbiekben várhatóan még felbukkanó darabok minden bizonnyal szétfeszítik majd vállalt
koncepciójuknak (fôként az elsô kötetben megalkotott) kereteit: „[...] a modern követelményeknek philologiai s minden egyéb tekintetben megfelelô kritikai, teljes kiadás az lesz, amelyben költônk
összes mûvei, szigorú idôrendi egymásutánban, világosító jegyzetekkel ellátva, az összes fontosabb változatok feltüntetésével s értékelés kíséretében fognak
megjelenni.”1 Elôrejelzésüket igazolták a kutatás fejleményei. Vargha Balázs, aki egészen
a legutóbbi idôkig meghatározó szerepet játszott a Csokonai-mûvek gondozásában, hivatkozhatván már a készülô kritikai kiadás szakmai eredményeire, az idôrendi közlés módszerét választotta, mint 1956 és 1981 között megjelent edíciói tanúsítják. A Harsányiék által
áhított kritikai kiadás elsô kötete 1975-ben
látott napvilágot (KÖLTEMÉNYEK 1. 1785–1790.
Sajtó alá rendezte: Szilágyi Ferenc), a sorozatot befejezô, tizenegyedik kötet pedig huszonkét évvel késôbb, 2002-ben jutott el az olvasókhoz (FELJEGYZÉSEK. Sajtó alá rendezte: Borbély
Szilárd, Debreczeni Attila, Orosz Beáta, Szép
Beáta).
A jelen bírálat tárgyát képezô kétkötetes
(932 és 1183 oldal terjedelmû) munka 2003ban jelent meg. Példás gyorsasággal követte az
alapul vett editio criticát. Annak népszerû változataként közvetítô szerepet tölt be a Csokonai-filológia és a szélesebb olvasóközönség között. A kritikai kiadás jegyzetanyagára épít, s
elsôdlegesen annak Csokonai-szövegeit közli, a munka jellegének megfelelôen a mai helyesíráshoz igazítva azokat. A vállalkozás sajtó
alá rendezôje, Debreczeni Attila irodalomtörténészként is jelentôs eredményekkel gazdagította már a Csokonai-kutatást. 1993-ban publikált monográfiája – CSOKONAI, AZ ÚJRAKEZDÉSEK
KÖLTÔJE (A FELVILÁGOSULT SZEMLÉLETMÓD FORDULATA AZ ÉLETMÛBEN) – a boldogság és erkölcs, a
nemzet és kultúra, valamint a természet és em-

ber viszonyát elôtérbe állítva, három hosszanti metszetben tárgyalta a költô munkásságát.
Meggyôzô érvelése szerint e három kulcskérdés fogalmi ösvénye mentén az érzékenység
költôje a „nationalis poézis” irodalmi programjához jut el, a játékos kedvû, „vidám természetû
poéta” pedig, akit az életöröm „kurta filozófiája”
vezérelt, „bölcs poétává” érik. „Úgy véljük, nincs
egy változatlan, igazi Csokonai – írta könyve
egyik összegzô gondolataként Debreczeni Attila –, amelynek képéhez lehetne a pálya ettôl eltérô
jelenségeit mérni. Mi inkább az eszményei folytonosságához ragaszkodó Csokonait látjuk, aki a
változó helyzetekben igyekszik eszményei lényegét
sértetlenül, de korszerûen megôrizni és adekvát módon alkalmazni. Pályája a felvilágosult szemléletmód sajátos útját reprezentálja: megéli annak kiteljesedését, belsô válságait s ebbôl fakadó fordulatát,
de ki nem lép kereteibôl.”2
A költô munkásságának a „változó helyzetek”
és a poétai lényegmegôrzés szándékának feszültségében való szemlélése Debreczeni Attilát a monográfia megírását követô filológiai
vizsgálódásai során fontos textológiai következtetéshez vezette. Ez nem más, mint a kronológiai elv sajátos, az adott életmû természetéhez illesztett értelmezése: az idôrendnek a
szövegváltozatok idôrendjeként való felfogása. „A jelen életmû-kiadás arra vállalkozik, hogy
a mûveket változataikban tegye közzé, feltárva és ezáltal olvashatóvá téve az ezen változatok közötti kapcsolatokat” – olvashatjuk az elôszóban. „Ennek
értelmében nem a MÛ »legjobb« vagy »végsô« szövegének a megállapítása a cél, hanem a szövegalakulás stádiumainak rögzítése és lehetô bemutatása.”3
Az idôrend elvének ilyen felfogása szemléletesen tükrözi a költô munkamódszerét. A mû
egyszeriségének és eredetiségének a romantikus esztétikában gyökerezô követelménye
ugyanis bajosan alkalmazható egy romantika
elôtti életmûvel kapcsolatosan, mint amilyen
a Csokonai-oeuvre. Ô alkalmasint nem valamiféle egyéni élmény összefüggésében írta meg
munkáit, hanem egy idôtlennek tekintett mûideál jegyében alkotott. A tökéletesség helytôl
és idôtôl független eszménye vezérelte, amely
nem zárta ki a megismételhetôség, az újra és
újra történô kidolgozás, a folyamatos csiszolgatás lehetôségét, sôt az egymást követô szövegváltozatok létrehozását ugyanarról a témáról a tökéletes költôi alkotás felé vezetô lépcsôfokoknak tekintette. „Csokonai életmûve lé-
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nyegileg korrekciós természetû” – hangsúlyozza a
szerkesztô,4 és véleményével teljes mértékben
egyetértünk. A költô munkamódszerének lényegi eleme az átdolgozás. Ezt kellett láthatóvá, az olvasó számára követhetôvé tenni oly
módon, hogy a reprezentatív költeményekhez
való hozzáférés azért zavartalan maradjon. Továbbá, hogy egyetlen, Csokonai kezétôl származó szövegvariáns se maradjon ki a kötetbôl,
és kompozíciós elgondolásai is láthatóvá váljanak. E célok érdekében össze kellett hangolni
a Csokonai-kiadások korábban különváló két
elvét: a Toldy-féle megoldást a Harsányiék által megfogalmazott igénnyel.
Az új Csokonai-edíció legfôbb jellemzôje tehát, hogy a kritikai kiadás eredményeire építve érvényesíti ugyan az idôrend elvét, de úgy,
hogy mégsem bontja meg a költô által összeállított verscsoportokat. Ily módon egyszerre
érvényesül a poétikai rend és az alkotói folyamat. A kontextus és a kronológia. Ez az egységesítô megoldás Debreczeni Attila szerkesztôi
munkájának igen jelentôs filológiai érdeme.
A két elv mérlegelô társítására azért is szükség
volt, mivel a versek egy részének keletkezéstörténete bizonytalanná vált a legújabb kutatások fényében. A sajtó alá rendezô nem utolsósorban ezért látta jónak egyben tartani a költô által kialakított összefüggô szövegforrások
anyagát, nem csupán az egyes köteteket és ciklusokat, hanem ezeken kívül a kéziratos füzetekben található zsengék és kollégiumi füzérek csoportjait is. A többi szöveg esetében az
idôrend dominál, ha ez filológiailag igazolható. Mivel az egymással összefüggô szövegek esetében az idôrend a változatok idôrendje, minden variáns a maga keletkezési helyén kerül
besorolásra. „A jelen kiadás az idôrendet illetôen
jobban láttatja a besorolás kérdôjeleit, különválasztva a biztosan keltezhetô költeményeket, színmûveket
és szépprózai mûveket a bizonytalanul adatolhatóaktól” – írja a két kötet összeállítója a szöveggondozás kérdéseirôl szólva.5
A kronológiai kérdések jelzése minden esetben kiegészül a szövegek alakulástörténetének
láttatásával. Ez oly módon történik, hogy a
szerkesztô kiemelt helyen jelzi a vers-, illetve
mûváltozatok összefüggését. Nézzünk erre néhány példát! A RÓZSIM SÍRJA FELETT korábbi –
1797-bôl származó – kidolgozása a RÓZSI-VERSEK között szerepel (I. 363.), ahol szerkesztôi
lábjegyzet hívja fel a figyelmet egyfelôl a még
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1795 elôtt keletkezett prózai variánsokra – a
MELITESZ ROZÁLIÁHOZ [II] részletére (II. 390.) és
a Melin de Saint Gelais-átültetésre (II. 459.) –
másfelôl pedig a vers késôbbi, az 1802–1804
között komponált ÓDÁK kötetben közölt kidolgozására, amelynek közlésekor tükörlábjegyzetek utalnak vissza az elôzményekre. Az olvasó így, ha kívánja, nyomon követheti a mû
formálódását, vagyis a RÓZSIM SÍRJA FELETT nem
zárt textusként, hanem variánsok összegeként,
azaz nyitott, mozgásban lévô szövegként jelenik meg elôtte. Ugyanezt a dinamikus elvet
látjuk érvényesülni – hogy közismert költeményekre is utaljunk – AZ ESTVE vagy a ZSUGORI
URAM esetében. Elôbbinél a „Zöld Codex”-beli
korai leíró vers (I. 20–21.), az 1793–1796 között keletkezett toldalékos (bölcseleti résszel
kiegészített) költemény (I. 183.) és a költô által józan megfontolásból meghúzott, a Diétai
Magyar Múzsában közölt megoldás kerül közös hálózatba, s a fösvényrôl szóló vers esetében szintén e három szövegforrás segítségével
képzôdik az alakuló textus. Az egyik leghíresebb Csokonai-mû, A TIHANYI ECHÓHOZ közlésekor (I. 611.) a szerkesztô (nyilván a terjedelmi
korlátok miatt) úgy döntött, hogy a másik változatként ismert A FÜREDI PARTON kapcsán csupán lapalji jegyzetben közli az eltérô szövegû,
Rózsi halálát panaszoló hatodik versszakot, s
itt nem utal (a SZÖVEGVÁLTOZATOK címû függelékben azonban rámutat, I. 1124.) arra a
vázlatra, amelyet az 1041. oldalon közöl is,
s amely, igazolva eljárását, a Lilla-ihlet meghatározó szerepét bizonyítja.
Az ars poeticaként értelmezett, 1802–1803ban keletkezett AZ ÉN POÉZISOM TERMÉSZETE (I.
536.) szerkesztôi függelékei nemcsak a vers
elôzményére, A VIDÁM TERMÉSZETÛ POÉTÁ-ra (I.
122.) utalnak vissza, hanem két korábbi szövegforrásra is, az 1793-as vers jegyzetei pedig,
igen helyesen, a Magyar Múzsa publikációjának elsô versszakát közlik is, mert az eltérô tördeléssel hozta a szöveget. Ez a megoldás szintén plasztikusan példázza a sajtó alá rendezés
szemléleti hátterét, ahol, a jelenkor textológiai
gondolkodásának megfelelôen, megerôsödött
a genetikus elv képviselete. Szemben a hagyományos filológiai felfogással, amely a szöveget
zárt, statikus képzôdménynek tekinti, s ezt általában a legkésôbbi szerzôi kidolgozással, az
ultima manusszal azonosítja, a genetikus textológia elveti a végsô célra irányuló fejlôdés
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eszméjét. Ezzel lemond az autentikus, a szerzô szempontjából leginkább hitelesnek tekintendô változat kijelölésérôl. Úgy véli, a mû
egymást követô variánsaiban létezik, s ezek elvileg egyenértékûek. Ennek megfelelôen a kiadásnak az alkotói munka folyamatos alakulását kell megvilágítania. A sajtó alá rendezés
fentebb elemzett módja, az adott keretek között, eleget tesz ennek a követelménynek. A
kritikai jegyzetek a versek mögé felvázolják azt
az alakulástörténeti hálózatot, amelynek segítségével az olvasó sikerrel tájékozódhat, „összeolvasván” a változatokat. E szinoptikus olvasás
során a befogadó akár arra az álláspontra is
helyezkedhet, hogy az összepántolt írások valójában egyetlen mûvet alkotnak, amely, így,
sajátos módon, szövegközöttiségben létezik.
Ahogy Siegfried Scheibe írta: egy mûvet valamennyi szövegváltozatának „összege” (Summe)
képezi.6 Ez azt is jelentheti, hogy a származtató kritika nem az alkotó bensejébe hatolás igényével lép fel, hanem az elôszövegek formájában fennmaradt írott nyomnak a követésére
törekszik. Ám az elôzmények efféle rekonstruálásának nem csupán az lehet a következménye, hogy megingatja a végsô változat tekintélyét, hanem az is, hogy – miként erre Paul Ricoeur rámutatott – „elôsegíti annak jobb megértését, pontosabban rámutat arra, hogy a végsô mû
nem véletlenül az utolsó szöveg az elô-szövegek sorában”.7
Debreczeni Attila szerkesztôi érdeme: úgy
teszi nyitottá, dinamikussá a kompozíciót, hogy
az olvasónak szabad mozgási lehetôséget biztosít az utolsó változat értékelése terén. Megoldása elvi szempontból ahhoz az elképzeléshez közelít – a népszerû edíció lehetôségei
szerint –, amelyet Gunter Martens komplex
szövegfelfogásnak nevezett, mert kifejezôdik
benne „az irodalmi mûvet jellemzô mindkét törekvés, a statika és a dinamika, a rögzítettség és e rögzítettség felbomlása”.8 Ez a szerkesztôi módszer
az adott keretek között s a kritikai filológia jelenlegi szakmai horizontján – bízvást állíthatjuk – a lehetô legjobb, és plasztikusan tükrözi
az életmû korrekciós természetét.
A fentiekbôl következik továbbá az egymással kapcsolatba hozható szövegforrások egyenrangúként történô felhasználása, az önálló szövegváltozatok vegyítésének kerülése, valamint
a költô kezétôl származó vázlatoknak, terveze-

teknek a szövegtörténet részeként való kezelése. Mivel azonban mégsem genetikus, hanem
genetikus szempontokat alkalmazó kiadásról
van szó, természetesnek kell tartanunk, hogy
nem minden variáns esetében szerepel a teljes
szöveg, gyakran (például a sornyinál kisebb
terjedelmû eltérések esetében) csak a címet
láthatjuk feltüntetve. Legfeljebb néhány munka kapcsán hiányoljuk a textusok halmazából való bôvebb merítést. Így Csokonai minden bizonnyal legértékesebb drámája, AZ ÖZVEGY KARNYÓNÉ S KÉT SZELEBURDIAK vetett fel bennünk efféle kérdést. Debreczeni Attila ugyanis, elfogadva a kritikai kiadás drámaköteteit
sajtó alá rendezô Pukánszkyné Kádár Jolán
álláspontjának jogosságát, az ún. Gentsi-féle
kéziratot választja közlése alapjául, s mellôzi
a többit. Igaz, ezek másolatok, vagyis nem a
szerzô autográf kéziratát ôrzik, hitelességük tehát kétségkívül vitatható. Csakhogy ugyanez
áll a Gentsi-féle forrásra is, amely szintén másolat. Csokonai ugyanis iskolai keretek között
született vígjátékai esetében, a jelek szerint,
nem törekedett arra, hogy ezek fennmaradjanak, hagyományozódjanak, s azzal sem foglalkozott, hogy az esetleges rögzítés hiteles
formában történik-e. Efféle szándékot csupán
azoknál a drámáinál tapasztalunk – ilyenek
olaszból készült fordításai és A MÉLA TEMPEFÔI –, amelyeket irodalmi igénnyel hozott létre. Ennek következtében a KARNYÓNÉ mint dráma valójában nyolc változat által képzett szövegközi térben létezik (az a tény, hogy ilyen
sok változat került elô, a színmû népszerûségét jelzi), s e körülményt alkalmasint érzékeltetni lehetett volna a Riedl-féle változat és a
Gál-féle textus egy-egy fontosabb eltérô helyének lábjegyzetben való közlésével. Elôbbi a darabbeli némajáték és az instrukciók szempontjából forrásértékû, utóbbi pedig – Toldytól a
Harsányi–Gulyás-féle kiadásig ez volt a közlések alapja – a „szeleburdiak”, azaz a szélhámos
udvarlók dramaturgiai funkciójú öltözékleírása szempontjából és Kuruzs, a vándorpoéta
szerepére nézve hordoz lényeges információkat. Sôt nem lett volna érdektelen lábjegyzetben utalni arra a körülményre, hogy a vígjáték Csurgón AZ IGAZSÁG DIADALMA címû verssel
együtt, egyazon színjátékos esemény során került bemutatásra, s írásbeli hagyományozása
során is megfigyelhetô ez a társítás. Ez a külö-
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nös párhuzam termékeny töprengésre késztetheti azokat, akik a darab értelmezésére vállalkoznak.
Az esetek túlnyomó többségénél azonban
egyetértünk a változatok kezelésével, így a teljes szövegû közlés mellôzését is helyeseljük a
sornyinál kisebb eltérések észlelésekor. Azt a
megoldást is elfogadjuk, hogy A SZERETET GYÔZEDELME A TANULTAKON címû parodisztikus színjátékszöveg – a költô szándékát tükrözve – a tágabb kontextust képezô MAGYAR PSYCHE részeként került publikálásra. Úgy véljük viszont,
hogy kívánatos lett volna A BOSZORKÁNYSÍP címû
Schikaneder-átültetés teljes szövegét közölni a
kétes hitelû munkák sorában; a szemelvényes
megoldás csak részben ad választ a felmerülô
filológiai aggályokra.
Az érdeklôdô olvasó tájékozódását nagymértékben segítik a mûvekhez kapcsolt jegyzetek,
a tömör szómagyarázatok, a pontos tartalommutató és az elsô kötethez csatolt „szövegváltozatok” címû függelék. Végezetül megjegyezzük, hogy a sajtó alá rendezô és munkatársai
debreceni mûhelyében készül a teljes Csokonai-életmû genetikus kiadása elektronikus formában.9 Ez a mostani két kötet, amely önmagában is maradandó értékû, a jelenkor szakmai színvonalán megvalósított filológiai vállalkozás, a jövôben összekötô láncszemet fog
képezni a tizenegy kötetes kritikai kiadás és a
majdani, CD-n olvasható vállalkozás között,
mely utóbbinak közege tehát nem a papír és a
nyomtatott betû lesz, hanem a számítógép virtuális terében láthatóvá váló szöveg.10

Jegyzetek
1. CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÖSSZES MÛVEI I–III. Bevezetéssel ellátva kiadták Harsányi István és Gulyás József. Genius, 1922. I. h.: Elôszó, VII–VIIII.
2. Debreczeni Attila, i. m., 242.
3. I. h.: a vizsgált kiadásban: I. 8.
4. Uo. I. 5.
5. Uo. I. 1052.
6. Siegfried Scheibe: EIN NOTWENDIGER BRIEF. Sinn
und Form, 36/1984. 207.
7. Paul Ricoeur: PILLANTÁS AZ ÍRÁSAKTUSRA. Ford. Farkas Ildikó. Helikon, 1989. 3–4. 472–477., i. h.: 476.

96

8. Gunter Martens: MI AZ, HOGY SZÖVEG? SZEMPONTOK
A SZÖVEGFILOLÓGIA KULCSFOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ.

Ford. Schulcz Katalin. Literatura, 1990. 3. 239–
260., i. h.: 256.
9. Erre az új kiadásra azért is szükség van, mert napjainkban még mindig bukkannak elô eddig lappangó vagy korábban ismeretlen Csokonai-szövegek,
illetve autográf kéziratok. Egy ilyen felfedezésrôl
adott tájékoztatást 2005. január 27-én, a Debrecenben megrendezett „ET IN ARCADIA EGO” (A KLASSZIKUS
MAGYAR IRODALMI ÖRÖKSÉG FELTÁRÁSA ÉS ÉRTELMEZÉSE) címû konferencián Demeter Júlia és Pintér Márta Zsuzsanna ISMERETLEN CSOKONAI-VERSGYÛJTEMÉNY A SZATMÁRI KÖNYVTÁRBAN címû elôadásukban.
10. Az említett tudományos ülésszakon Debreczeni
Attila MUTATVÁNY CSOKONAI ÖSSZES MÛVEINEK ELEKTRONIKUS KRITIKAI KIADÁSÁBÓL címû elôadásában számolt
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Nagy Imre

KETTÔ MIFÉLE
Verseit mondja Pilinszky János
Rendezte Maár Gyula
Hungaroton, 2004. HCD 13 838
Verseit mondja Weöres Sándor
Hungaroton, 2003. HCD 13 918
Hallgatom, ahogy a két nagymogul saját költeményeit szavalja, cincogja és sípolja, nyomja ezerrel a poézist, és érte(ni véle)m, mi bajom lehetett egykor – hatvanas évek vége, hetvenes évek – a kortárs költészettel. Mi bajom
volt azzal, ahová (alig túlzás, hogy) a világon
legjobban szerettem volna tartozni: amit a világon legjobban szerettem. Költészet, ó!, mit
tud ütem és dallam, hangsúly és rím, mekkora emberek, „miféle” mély/magasság, varázslat
satöbbi, jó, de akkor mi a baj? Ez a miféle
amúgy poéták kedvenc fordulata volt, ha azt
olvasod, hogy miféle, akkor Kádár-korszak közepe. Alig túlzok. Ez az írás (alig) túloz. Legerôsebb Pilinszkytôl a FRANCIA FOGOLY („a hátsó udvar sürüjében láttam / lopódzani, hogy szinte
földbe nôtt”), hibátlan vers, egyetlen hibája fennkölt hibátlansága. A HARMADNAPON is, kicsit sok,
viszont hibátlanul sok. Legerôsebb Weörestôl
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a MEGHALNI („mindent elönt a kék! / Elönt a kék
vonzás és villámló ekék”) és az ÖRÖK PILLANAT
(„Mint fürdôzô combját ha hal / súrolta / s tovalibbent, / így néha megérezheted / önnönmagadban Istent”). A (már mindig is kizárólag) gyerek(hangon olvasható) versei is, ritmusmaketteket kitöltô zseniális vakszövegei, kicsi öcsik, szekerek
erezete, remeg a venyige teste, izzik a galagonya, bóbita, bóbita táncol, csinglingling száncsengô, csak guri guri, kicsit sok-sok, de hibátlanul azok. Ahogy
Weöres belekezd, megváltoztatja a hangját rémes gyereknek-mondomra, ahogy Pilinszky pôre
örökkévalósssságoz és kerti ssszékez, kesssztem, hátatforditasssz, szemembekapsssz, hátrabuksssz, válassszolj, hajsssza, megjösssz, két nagy ember irgalmatlanul nyafog, sipít, sziszeg és szenvelg,
hallgatom, és mosolygok, közben meg borsózik a hátam. Túlzás. A túlzástól. És az élvezettôl, a túlzás élvezetétôl. Fintorgok, bólogatok,
fejcsóválok, lezárom, mert elég, bekapcsolom,
mert bekapcsolom. Azonnal kikapcsolom, csípôbôl, ahogy makarónikauboj-filmeken tüzelnek, nem bírom ki, hogy ne, annyira annyira.
Csíp. „Nem szándékom, hogy kérjelek a jóra. / Perzselô szomjat kelteni a jóra: ezért jöttem”, igen?, akkor viszlát, én a magam részérôl megyek, nagyjából ilyesmi mûködhetett bennem, ezt váltotta ki belôlem valaha Weöres Sándor. És Pilinszky János. Meg kortársaik. Legkevésbé Weöres
és Pilinszky, de W. és P. is. „Adekvátnak kell venni mindazt, ami a verseimben le van írva. Nem kell
bennük titkokat és rejtelmeket keresni”, így rendben volna, ámde mi van, ha perzselô szomjat
kelteni a jóra tényleg ezért jött? Ezért, kisöreg?
Vagy nem eszik olyan forrón, jó, de ha nem direkt ezért jött, minek írja? Ha ilyeneket ír, akkor adekvátnak kell venni vagy nem, tényleg kelteni akar, vagy mi? Korgó éhet? „Kicsiny vagyok,
mint a porszem, / s az Atya megnevez engem”: fogja, és megnevezi? Vagy, AtyaVilág, ez volna a
költészet?
Ez biza.
Ez is. Vegyük nyomban az egész második
szakaszt Weörestôl a NEM SZÁNDÉKOM... (három
pont!) (az, szerintem, tilos!) (szerintem!) címû költeménybôl. Ha már ezzel a dolgozattal
kezdôdik verslemeze és 1947-es gyûjteménye,
A FOGAK TORNÁCA, és egyáltalán, szóval „Ha nem
iszol meg engem: [kettôspont!] [az, szerintem,
nem tilos, de csínján vele!] [szerintem!] [több
szerintem nem lesz] torkod lángot vet. / Beled

összefacsarodik, ha nem eszel meg engem. / Nem
kérdezem: [!] akarsz-e követni. / Választhatsz köztem és kínod között, / s a kínt választani gyáva vagy
– igen gyáva.” Igen helyes-nyafisan, amolyan
meg-kell-zabálni-módon kántálja ráadásul,
óvodás-vénasszonyos hangon, tényleg kicsiny,
nagyon öregben (TOCCATA: „Oly vén vagyok,
hogy borzalom, / láthatott volna már Platon”), kicsi öcsi „alabástrom-bálvány, / jó anya, / életem
hatalmas / asszonya”-anyával. „Mért nem tett inkább a hóba engemet”, ezt mennyire vegyem komolyan?
Mindamellett, hogy ha ezt (meg azt) nem, az
egészet halálkomolyan veszem. A mûvészet komoly dolog. Ugyanis.
Onnan tudom, hogy egyszer, a Jeles András-féle A MOSOLY ORSZÁGA-elôadásban meg lett
mondva, egy színész közölte, két ujjával széjjelfeszített szájjal. Mosolyra mintegy feszítve.
Ez passzol Weöreshez: nem ugyan úgynevezett komoly dolgaihoz, hanem a komoly(nál is
komolyabb)akhoz. Ahogy elemi infantilizmussal gajdolja a BARBÁR DAL-t. Ha jön a bika, ha jön
a bika, ha jön a bikák legnagyobbika. Hogy Jancsi
mosogat, Kati az úr (TÚL, TÚL, MESSZE TÚL), ez komoly.
Annyira, hogy nem is tudom, honnan tudja.
Ennyire tökéletes-röviden, mikor A BAB EL
MANDEB-en és az ISTAR POKOLJÁRÁSA típusú mítoszihletések/parafrázisok olyan unalmas-hosszúak, kihagyhatta volna a szerkesztô. Nem tudni, kicsoda. Inkább tette volna be A SZEGÉNY KIS
GONDNOK PANASZAI-t. Bár, igaz, kocsim CD-lejátszóján hallgatom, végül is ráérek, a hasonlóan
mitikus, romlást, pusztulást, halált vizionáló
A FÖLD MEGGYALÁZÁSA novella/ballada-narratívája pedig nem unalmas-hosszú, nincs szabály.
Hatvanas évek. A KÔ ÉS AZ EMBER, úgymond spirituel song, hatvanas-évek-feeling. Az ember
szíve kivásik, az egyik emlék mint a másik. Viszszakormányoz negyven évvel, „ezt vágyni, amazt
elkerülni”. Még most sem szoktam meg egészen...
Három pont.
A mifélézést Pilinszky sem bírja kikerülni. Az
APOKRIF olykor József Attila („mint figyelô vadállat”, „Kikönyöklök a szeles csillagokra”), olykor
Hölderlin („Szavaidat, az emberi beszédet / én
nem beszélem”, „Nem értem én az emberi beszédet”).
Modor, túlzás, megrendítô. Tananyag, helyes,
alapvers. Csak ízlésbeli dolgokról érdemes vitatkozni. A TELEHOLD egyetlen mondata („Föl-
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száll a hold / olyanféle ütéssel / és olyanféle lágysággal ahogy / csak a viszontlátás zokogó öröme / ráz
egybe és mos egybe olykor-olykor / két összeérô arcot,
fölnagyúlt, / boldogságtól ödémás kézfejet”) is, tökéletesen túlkölti, illik hozzá. „A teremtés bármilyen széles, / ólnál is szûkösebb”, ez is Elég tökéletes. A VERÉS, bár túlszavalja. A KRÁTER, de hogy
„Madárcsicsergés ahogyan / szememre veted születésem”, az sok. Ha nem sok – sôt kevés – (pl.) a
KÖLTEMÉNY, az összeszorítja a szívet: „Isten az Isten. / Virág a virág. / Daganat a daganat. / Tél a
tél. / Gyûjtôtábor a körülhatárolt / bizonytalan formájú terület.” Biztos forma. Ahogy az IN MEMORIAM F. M. DOSZTOJEVSZKIJ: „Hajoljon le. (Földig
hajol.) / Álljon föl. (Fölemelkedik.)” Üss le, kezdi a
VÁZLAT-ot, igen, aztán elbonyolódik, sôt ellapul-közhelyesedik („milliárd / közlés lehetséges /
két test között”), még publicista fordulatot is
megenged („mai szóval”), ami ilyen kis szerkezetben nagy kockázat. Az utolsó szakasz
(„Micsicsák rabruhát viselt” stb.) megint igen
erôs, de hogy jön ide? Pilinszky olykor nem viszi végig, amibe belekezd, mást visz végbe,
folyton kitér. Ez nem ennek a metódusnak a
kritikája: vagy tetszik, vagy nem. Olykor végigviszi, az mindig tetszik. „És megérzik a fényt a
gyökerek. / És szél támad. És fölzeng a világ” (HARMADNAPON), ilyen nagyon egyszerû, ilyenkor
jobban is mondja, kevésbé szenveleg, kevéssé
zavartan issssima, kevesebb látomássss és feljött a
napppp, alig alásssszáll, alig van levesssszi és Issten hallgatássssa, nehéz abbahagyni, tapétttták,
szabadulássss, utipoggyássssz, ilyenkor „kimondhatatlan jól van, ami van” (ARANYKORI TÖREDÉK) –
így belefér a „világvégi üres kutyaól” is. Kicsit
hemzseg vesztôhely és fegyenc, sok-sok nem
tudom, semmit sem tudok, rengeteg redô, rovátka, ránc és ragyogás. Mennyi csillag, menynyi bárány, milyen alaposan megrezegteti!
„Minden megállt. / Állt ott egy vasgolyó is” (VAN
GOGH), ez – mondjuk – súlyos hülyeség (merthogy ha minden, akkor a vasgolyó is), mégis valahogy jó. Nagy költészet, na. Ezt már mondtam. „A fény, a csönd, az ítélet csörömpöl / ahogy az
arcom, ez a kô / röpül felém a hófehér tükörbôl!”
(UTÓSZÓ), „Mint tagolatlan kosárember, / csak ül az
idô szótalan” (MIRE MEGJÖSSZ), „Még tart a nyár. //
Ereszd le jogarod, királynô” (BÛN ÉS BÛNHÔDÉS),
„Magad vagy a kataton alkonyatban”, „a remény –
/ mint szalma közt kidöntött pléhedény” (A SZERELEM
SIVATAGA), megunhatatlanul erôs képek. Olykor
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vicces. Nem mintha akarná: „elgáncsolom a lábad” (TRAPÉZ ÉS KORLÁT), vicces, noha Pilinszky
nem vicces, ez a vers végképp nem, segítene a
dolgon, ha itt-ott viccesebb volna. Neki is, nekem is, viszont most róla(m) van szó. A FABULA melodramatikus giccs („élt egyszer egy magányos farkas, magányosabb az angyaloknál [...] de az
ablak megállította” stb.), sok laposság: „vagyok,
mert nem vagyok” (KETTÔ), „Emlékszel még? Az arcokon” stb. „s a lovasok, a lovasok” (UTÓSZÓ), „nem
követtem el – elkövettem” (MERÉNYLET). „Eresszétek
szabadon a kutyákat” (KÉT ARCKÉP: BRONTË), jókorát üt, ahogy mondja, azzal jócskán lerontja,
túlterhelt szöveg, vissza kéne fognia magát,
nem a modort forszírozni. Nem fogja, forszíroz. Vagy lehet, hogy csak öregszem.
Pilinszky is öregszik. Weöres eleve az, tudható. Oly árvák ôk, mint az örege, és így, öregen, ennyire gyerekesen kitartani a Költészet mellett, nem is tudom, komoly-felnôtt-ivarérettférfiból kinézve elég gáz. Nem nevetséges, mert
csak úgy nem nevetgélnél, inkább (no, má’meg’!) elmosolyodsz és félrefordulsz. Picikét
illetlen látvány, nem? Vagy csak szemérmeskedsz? Fölállsz, kimész, ilyenekkel azért a magad részérôl nem foglalkoznál. Olvasni végképp nem, (de) hallgassa a gyerek, tegye föl neki az asszony. Ha épp nem vagy itt. Bár azért,
mégis, hallod, hogy’ nyafog, megállsz az ajtóban, úgy teszel, mintha nem figyelnél oda,
„Égve hagytad a folyosón a villanyt” (NÉGYSOROS),
hú, ez mennyire jó. Csak ne ontanák a vérét a
Pilinszkynek, maontyák véremet, na ne. Viszont
„Kati az úr”, ezt meg honnan tudja az öreg
Weöres? Hogy ki azúr? De azért nem fordulsz
vissza.
Pedig létezik ilyesmi, nyugodj meg, mondanak verseket. Te is szoktad, és az is borzasztó/jó, opció tetszés szerint. Vajon végig bírod-e
hallgatni? Szavalat, ez a szó erre lett kitalálva,
írnak, hát elszavalják, és elôfordul, hogy aki írja, szavalja is, és valahogy a szocializációnkhoz
tartozik kibírni/élvezni. Verseket hallgass. Tátott szájjal ezt a szenvelgéskavalkádot. Viseld
el az elviselhetetlen költôiséget. „Két fehér súly
figyeli egymást”. Az autópálya bevezetô szakaszán beteszed, végtelenre állítod, mire megérkezel, megtanulod. Hazaérsz, lefekszel, lekapcsolod a villanyt, behunyod a szemed. „Mehetsz
aludni.” Elalszol.
Kukorelly Endre
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A MODERN MAGYAR
FESTÉSZET ÚJ TÖRTÉNETE
Modern magyar festészet 1892–1919
Budapest, 2003.
639 o. és függelékek, 943 színes tábla
Modern magyar festészet 1919–1964
Budapest, 2004.
839 o. és függelékek, 1526 színes tábla
Szerkesztô és kiadó Kieselbach Tamás
1
Kieselbach Tamás szerkesztésében és kiadásában két szokatlanul nagyméretû, a kezelhetôség határáig súlyos, kivitelezésében és a benne
foglalt képek számát tekintve grandiózus kötet jelent meg, amelyekben a magyar festészet
hét évtizedét mintegy 1500 oldalon 2500 színes reprodukció jeleníti meg, bevezetésül 37,
vezetô szakemberek által jegyzett rövid informatív tanulmány kíséretében.
A nemzeti festészet e bemutatása nemcsak
méreteit tekintve példa nélküli vállalkozás –
mint Kieselbach az elôszóban hangsúlyozza,
világviszonylatban is –, hanem azért is, mert
magánkiadásban jelent meg. A két kötet annak a folyamatnak is mérföldköve, amelynek
során a vezetô galériák, elsôsorban a Kieselbach, a Mû-terem és a Nagyházy Galéria az elmúlt másfél évtizedben jelentôs korrekciókat
hajtottak végre a XIX. század vége és a XX.
század hatvanas évei közötti idôszak magyar
mûvészetének a korpuszát illetôen. Kieselbach
és vezetô munkatársai, Kolozsváry Marianna és
Molnos Péter mintegy 71 múzeum és 183 magángyûjtemény anyagát vizsgálták át a világ
legkülönbözôbb pontjain, hetvenezer tételes
adatbázist hoztak létre, és ebbôl a mennyiségbôl választották ki a két kötet képanyagát. Bár
sok festményrôl kéznél voltak archív fotók,
minden egyes képet újrafényképeztek, hogy a
kötetek egységesen jó minôségû (helyenként
úgy tûnik, túlságosan is jó) reprodukciói a vállalkozás igényeihez és színvonalához méltóan reprezentálják a mûveket. Ez annál is fontosabb volt, mert Kieselbach, mint írja, „a képanyag egyéni szemléletû kezelésével a mûvészet
bemutatásának egy új módját is körvonalazza: a festmények elrendezésével történeti összefüggésekre, kapcsolatokra és hatásokra világít rá, s ezáltal a repro-

dukciók puszta illusztrációból az információ közlésének legfontosabb eszközévé léptek elô”.
Az, hogy ez a teljesítmény, amely mint Kieselbach jogosan leszögezi, az illusztrációk számát illetôen világviszonylatban is példa nélkül áll, nem csak annak tudható be, hogy más
nemzetek modern festészetét a kutatók nem találták szükségesnek ilyen dimenziójú kiadványban összegezni, hanem annak is, hogy olyan
összegû jogdíjat kellene fizetniük és olyan mérhetetlen mennyiségû levelezést kellene folytatniuk két és fél ezer kép reprodukálásáért,
ami minden hasonló vállalkozást eleve irreálissá tesz. Kieselbach mindössze öt reprodukció esetében tüntet fel jogtulajdonost – ezek
egy kivételével külföldiek –; tehát az összes
többi, nem a saját gyûjteményében lévô kép
újrafotózásának és közlésének a jogát a köz- és
magángyûjtemények átengedték neki, és még
csak azt sem kérték, hogy ezt valamilyen formában elismerje vagy közölje. Ennyiben bármilyen nyugati szerzôvel és kiadóval szemben
összehasonlíthatatlanul elônyösebb helyzetben van. Mindez, valamint az, hogy saját magát a könyv egészének, de nem az egyes reprodukcióknak a jogtulajdonosaként jelöli meg,
tehát mintegy két és fél ezer képrôl nincs copyright információ, a szerzôi jogok kaotikus
magyarországi helyzetére is fényt vet.1
Kieselbachnak több célja van ezzel a két látványos kötettel. Lenyûgözô gazdagságú anyaggal demonstrálja a modern magyar festészet
kvalitásait, öntörvényûen, saját válogatásában
és hangsúlyaival, mint írja: „végre teljességében,
kompromisszumok nélkül” mutathatja be ezt az
anyagot, jelentôs mennyiségû eddig ismeretlen mûvet tesz közzé, és a képek elrendezésével, csoportosításával a történetmondás sajátos vizuális nyelvét kísérli meg létrehozni.
Választásai a legfontosabb és leggazdagabban reprezentált mûvészeket illetôen nem térnek el az eddigi konszenzustól, de a hangsúlyok gyakran másutt vannak. Az I. kötet RipplRónai 1890 körül festett NÔ FEHÉRPETTYES RUHÁBAN címû képével kezdôdik, a II. kötet pedig
Kondor Béla 1964-es DARÁZSKIRÁLY-ával zárul.
Az I. kötet középponti mûvészei, Rippl mellett,
Ferenczy Károly, Mednyánszky László, Csontváry-Kosztka Tivadar és a Nyolcak koloristái:
Berény Róbert, Czigány Dezsô, Czóbel Béla,
Kernstok Károly, Márffy Ödön, Tihanyi Lajos,
valamint a csoport kevésbé fauve-os festôi, Orbán Dezsô és Pór Bertalan. Nem meglepô, és
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nincs a konszenzus ellenére Vaszary János és
Gulácsy Lajos kiemelése. Öröm Perlrott Csaba
Vilmos és Szobotka Imre súlyukhoz és kvalitásukhoz méltó bemutatása, valamint Nagybánya második, „neós” nemzedékének a hangsúlyos jelenléte többek között Boromisza Tibor,
Bornemisza Géza, Jándi Dávid, Ziffer Sándor
képeivel. A II. kötetet Bernáth Aurél 1922-es
expresszionista GRAFIKAI PORTFÓLIÓ-ja nyitja,
ezután a magyar avantgárd képviselôi, Kassák
Lajos, Bortnyik Sándor, Uitz Béla következnek, a részben hozzájuk, részben a koloristákhoz sorolható Mattis-Teutsch János, majd a
Nyolcak további mûvei. Külön hangsúlyt és teret kap Nagy István, akire Kieselbach az utóbbi idôben egy kiállítással is felhívta a figyelmet,
és a szokásosnál több teret Nagy Balogh-János.
A II. köteten végighúzódó probléma, hogy
Kieselbach, noha kifejezetten a modern magyar festészetre kíván koncentrálni, sok pasztellt, rajzot, grafikát, sôt függelékben plakátokat és fotókat is közöl. Az olvasó megértéssel
nézi többek között Nagy István pasztelljeit és
szénrajzait, Vajda ceruzarajzait és nagy szénrajzsorozatát, Nemes-Lampérth tusrajzait, sôt
Tamkó-Sirató Károly írógéppel írt sorokból
összerakott prekonceptuális képpárját, és belátja, hogy semmilyen szerkesztõi raszter nem
erôltethetô maradéktalanul a mûvek eleven
világára. A XX. század elsô felének középponti festôi a továbbiakban Farkas István, Derkovits Gyula, Egry József, Vajda Lajos, Korniss Dezsô, Ámos Imre, Gadányi Jenô, és ezzel már az
Európai Iskolánál vagyunk: Gyarmathy Tihamér, Bálint Endre, Lossonczy Tamás, Barcsay
Jenô korabeli képei, majd Román György, Tóth
Menyhért, Ország Lili, Veszelszky Béla és végül Kondor Béla. Ezek a névsorok természetesen vázlatosak, de a két kötet fizikai túlerôben
van a recenzenssel szemben, és az illusztrációk
nélküli ismertetésben a kiadvány mûvészeinek
részletes sorolása az olvasó türelmét is túlságosan igénybe venné.
A kiadvány függeléke gazdag információs
anyagot tartalmaz: mutatókat, életrajzokat, a
közölt képek listáját és adatait, idézeteket néhány, a kötetben szereplô festôtôl, képeket a
galéria életébôl és kiállításaiból, valamint soron következô kiadványából, 99 magyar értelmiségi válaszát a „Ki az 5 legnagyobb magyar festô?” kérdésre (amirôl külön recenziót lehetne
írni) és egyebeket. Többek között egy apró privát gesztust, amit a magánkiadás lehetôvé tesz,
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mégis, a kötetek tartalmára visszavetítve túlságosan személyes ötlet: mindkét kötet legutolsó lapján egy-egy apró reprodukciót a szerzô-kiadó fiának, Kieselbach Ákosnak egy-egy
festményérôl.
A vizuális közlés teljes értékû történetmondássá avatása mellett a kiadvány legnyilvánvalóbb hozadéka számos magyar festô, illetve kép
felfedezése és közzététele, a kolorizmus erôteljes hangsúlyozása a modern magyar festészet egyik legjellemzôbb értékeként és végsô
soron sok, egymástól alapvetôen különbözô
életmûbôl koherens narratíva megszerkesztésének a kísérlete.
Kieselbach bebizonyítja, hogy sok ismeretlen vagy alig ismert mûvész munkássága elég
jó ahhoz, hogy kiegészítse, árnyalja és gazdagabbá tegye a magyar festészetrôl alkotott képünket. Többen festettek és jobban, mint az
akár szakmai körökben is köztudott volt, és
ez átrajzolja a magyar festészetrôl korábban
kialakult képet. A magyar koloristák – akiket
újabban magyar fauve-okként emlegetnek –
kiemelése indokolt, mert áttekinthetô kompozícióikba foglalt kirobbanó, tiszta, homogén
színeik erôteljes hatásúak, és minél többet látunk belôlük, annál erôsebb az a benyomásunk, hogy nemcsak egyéni tehetségekkel, hanem gazdag festôi kultúrával állunk szemben.
Vaszary néhány 1910 körül festett képe semmiben sem marad el Maurice Vlaminck vagy
André Derain néhány évvel korábbi és egykorú „színszimfóniáitól”. Ennek az irányzatnak
az aláhúzásával Kieselbach a magyar festészet
valóban eleven és vonzó mûveit hangsúlyozza, és azt az erôfeszítést folytatja, amit a Magyar Nemzeti Galéria két évvel ezelôtti MATTIS
TEUTSCH JÁNOS ÉS A BLAUE REITER címû kiállítása kezdett el, amely meggyôzôen demonstrálta a magyar festô mûvészetének rokonságát a
müncheni expresszionistákkal.
Az újonnan felfedezett festmények két kategória valamelyikébe tartoznak: vagy jól ismert
mûvészek eddig nem ismert munkái, mint például Nemes-Lampérth 1917-es FÉRFIPORTRÉja, vagy Nagy István 1911-es KOPASZ FÁK HÁZAKKAL címû képe, vagy nagyon kevéssé ismert, illetve ismeretlen mûvészek képei. Ezek között
kitûnô festményeket látunk többek között Farkas Bélától, Vörös Gézától, Czóbel méltatlanul
alulértékelt feleségétôl, Modok Máriától, a kisebb galériákból már ismerôs Járitz Józsától,
Gráber Margittól és a számomra legérdeke-
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sebb felfedezésnek tûnô Vaszkó Ödöntôl, a
Neue Sachlichkeit hazai verziójának a képviselôjétôl. 1932-ben festett E STE címû képe,
amely egy bérházat ábrázol a házban égô lámpák és a napnyugta világosságából összeadódó esti fényben, Fehér László 1988-as BALKON
címû, fotonaturalizmusból kiinduló képét vetíti elôre, ami természetesen a jelen kiadvány
korszakhatárain messze túl van. Mégis, ezek
a messzire elôrevetülô kapcsolódások igazán
érdekesek. Például a II. kötetet lapozva Martyn Ferenc korai képei a hatvanas évek Deim
Pálját idézik, Bernáth húszas évek végi, harmincas évek eleji képeinek rajzossága pedig
Kondor Bélát.
Bár az új felfedezések közreadása a kiadvány
nagy értéke, nagyon sok gyenge mû is van közöttük. Kieselbach, a mûvészettörténész engedményeket tesz mûkereskedôi énjének, amikor nem jelentôségük vagy kvalitásaik, hanem
forgalomban lévô képeik mennyiségével arányos helyet ad Scheiber Hugónak, Kádár Bélának, Frank Frigyesnek vagy Perlmutter Izsáknak, vagy olyan zavarbaejtôen gyenge festôk
mûveit közli, mint Batthyányi Gyula (aki Szász
Endre elôdjének tûnik), Tichy Gyula, Bálint
Rezsô, Kunffy Lajos – példaként csak néhány
nevet ragadva ki a sajnos elég sok közül. Ezek
jelenléte annál is inkább problematikus, mert
többnyire kitûnô mesterek munkáinak a szomszédságában jelennek meg a „kompromisszumok nélkül” összeállított kiadványban. Egyszerûen nem hihetô, hogy a szerkesztô egyazon
kvalitásnak látja Rippl-Rónai és KosztolányiKann Gyula csendéleteit, amelyeket egymás
közelébe helyezett. Ezek az egymás mellé rendelések még inkább aláhúzzák a gyenge mûvek gyengeségét, és felvetik azt a kérdést is,
hogy ha egy kép mögött nem áll egy életmû
fedezete, pótolható-e ez a fedezet más festôk mûveivel? A szándék, hogy a másodrendû
képek az elsôrendûek mellett, legalább a kontextus révén, jobbnak látsszanak, inkább ellenkezô hatást ér el: Frank Frigyes még gyengébbnek tûnik Vaszary mellett, mint nélküle,
és ugyanez a helyzet Lanow Máriával, amikor
olyan óriás mellé kerül, mint Nemes-Lampérth.
A kiadvány további problematikus pontja a
II. kötet közepe táján található masszív neoklasszicista tömb. A Római Iskola festôinek
mesterkélt, nehézkes, hamis álomvilága, természeti háttér elé hazudott mûtermi aktjai és

atelier fantáziái elkedvetlenítôk, és nagymértékben lefékezik azt a lendületet, amit a könyv
a nagyszerû koloristáktól vagy a Nagy István–
Nagy Balogh–Derkovits–Dési Huber vonaltól
kapott, amit Kieselbach nagyon határozottan
és impozánsan mutat be.
Minden antológia sarkalatos kérdése, hogy
ki és milyen meggondolásból maradjon ki belôle. Még ebben a nagyon gondosan szerkesztett kiadványban is marad néhány pont, ahol
nem egészen sikerül konzisztensnek lenni. Az
elôszóban Kieselbach röviden közli, hogy Moholy-Nagy László munkásságának túlnyomó
részét nem vette fel a könyvbe, mivel az külföldön bontakozott ki, Moholy-Nagy nem tért
vissza Magyarországra, s a könyv tárgya a magyar festészet. Ez elfogadható (bár stratégiailag lehet, hogy éppen Moholy-Nagy csak Bartókéhoz hasonlítható nemzetközi ismertsége
szolgálhatott volna megfelelô irányjelzôként a
külföldi olvasók számára), de akkor miért közöl képeket Huszár Vilmostól, Gross-Bettelheim Jolántól, Peterdi Gábortól, Trauner Sándortól vagy Lanow Máriától, akik alig éltek
Magyarországon, sôt, ha nagyon szigorúak vagyunk, kérdésessé válhat Orbán Dezsô és Tihanyi Lajos jelenléte is, akik ugyancsak elhagyták Magyarországot – Tihanyi ugyanakkor, mint Moholy-Nagy –, és életük nagy részét
külföldön töltötték (Tihanyitól Berlinben festett kép is szerepel).
Ami a kimaradt mûvészeket illeti, egyetlen
fájó hiányt kell szóvá tennem a II. kötetbôl:
Csernus Tiborét. Bár Csernus 1964-ben elhagyta Magyarországot, az 1950-es években és
az 1960-as évek elején jelenléte nemhogy fontos, egyenesen meghatározó volt. Hiánya nagy
fehér foltként tátong, különösen, mivel mestere, Bernáth, teljes súlyával jelen van Kieselbach narratívájában. Az ötvenes éveket, Bernáth hatásának minden jele nélkül, a monoton Kontuly Béla és Bene Géza, valamint Czimra Gyula képviseli a legtöbb képpel. Ismét
nehéz nem arra gondolni, hogy Csernus nem
a mûvészettörténész, hanem a mûkereskedô
számára került vakfoltba, mert képei nincsenek forgalomban Magyarországon.
A képek sorrendje, egymással kapcsolatba
hozása, ami tulajdonképpen e kiadvány nyelvéül szolgál, sokszor valóban olyan összefüggésekre hívja fel a figyelmet, amelyeket más
módon túlságosan bonyolult volna körülírni.
A konszenzus szerint például Ferenczy Károly
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alapjában impresszionista festô, és ennyiben
egy múlt század végi festôi irányzat képviselôje, míg Rippl-Rónai posztimpresszionizmusa
és szecessziós stílusa egy generációval késôbbi irányzatok, a korai XX. század világa. Ferenczy 1905-ben festett NAPOS DÉLELÔTT-jének
és Rippl 1909-es CSENDES DÉLUTÁN A RÓMA-VILLA
KERTJÉBEN címû képének az egymás mellé helyezése azonban demonstrálja, hogy a két festô között mélyebb szemléletbeli kapcsolat volt,
mint amennyire stílusaik különböztek. Mind a
két kép kerti mikrokozmoszba merült polgári
idillt ábrázol, az idôtlenségnek a természethez
éppannyira, mint a polgári életberendezéshez
kapcsolható légkörét, és úgy tûnik, hogy festésmódjuk különbözôsége csak vékony réteg
ezen az alapvetôen közös érzékenységen. Végül is egy generációhoz tartoztak, Rippl 1861ben, Ferenczy 1862-ben született. Itt Kieselbach meggyôzôen mutatja meg, hogy többrôl
van szó, mint tematikai párhuzamról, de az
egymással kapcsolatba hozott, egymás szomszédságában reprodukált képek elég nagy része mégiscsak elsôsorban a motívumok, a téma közösségének az alapján került össze. Virágcsendéletek, utcaképek, dombos tájképek,
portrék csoportozatai követik egymást, nagyon sok esetben egyazon festô mûvei. A tematikus csoportosítás, még ha olykor revelatív
is, Kieselbach lényegi elgondolása ellen dolgozik, mert éppen a téma a legkönnyebben
verbalizálható a festészetben, és a verbalizálás
az, amit Kieselbach a leginkább el akart kerülni. A közös téma alapján kerülnek a II., az
1919 utáni festészetet tartalmazó kötetbe a
századforduló körüli évekbôl való képek. Az
egyik legkülönösebb együttes egy 1900 körül
festett Csontváry-képet, egy 1921-es Derkovitsés egy 1918-as Moholy-Nagy-tájképet tartalmaz a szemben lévô oldalon közölt korai Vajda Lajos tájképpel is összefüggésbe hozva.
Mindegyik festmény dombos tájkép, ahol a
domb mögött erôsen fénylik az égbolt. Ez a
fény tekinthetô a lemenô nap fényének – sok
nemzet sok festôjét ragadta meg az ég alján
mintegy koncentrálódó szórt fény látványa –
de úgy tûnik, hogy Kieselbach itt generációkon átnyúló szimbolikusabb jelentést, sajátos
expresszivitást tulajdonít ezeknek az ábrázolásoknak. Ez esetben fontos volna tudni, mire
gondol: ha a témán túl valami összekapcsolja
ezeket a képeket, miben áll ez? Milyen transzcendens közösséget lát olyan nagyon különbö-
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zô festôkben, mint Csontváry, Vajda, MoholyNagy és Derkovits?
2
Ehhez a kérdéshez kapcsolódik a két kötetbôl
kibontakozó magyar festészetképpel kapcsolatban egy tágabb kérdés, amelyre Kieselbach valóban gigantikus és korszakos mûve éppen a vizuális nyelvre szorítkozása miatt nem ad választ.
A magyar festészetben két nagy narratíva él
egymás mellett. Mindkettô mint szöveg alatti
húzódik meg a magyar történelemben és a
kultúra történetében, így a festészetben is. Ezt
a kettôsséget Kieselbach igyekszik nem látni,
illetve a vizualitásban fellelhetô közös pontok
mentén igyekszik a két történetet, mint a fenti példa is jelezte, egybelátni.
Az egyik történet a magyar festôknek a XIX.
század közepétôl, tehát festészetünk kezdeteitôl való törekvése arra, hogy bekerüljenek az
európai mûvészetbe. A progresszív magyar mûvészek és értelmiségiek a felvilágosodás eszméinek megfelelôen egy nemzetek felett álló
európai kultúra egyenrangú összetevôjének
akarták tudni magukat és kultúrájukat. Párizsban vagy Münchenben iskolázott modern festôink nemcsak francia és német stílusok alapján dolgoztak, hanem a kifejezés ama szabadságát és öntörvényûségét is magukénak vallották, ami az európai mûvészeket jellemezte.
Szinyeitôl és Nagybányától kezdve a Nyolcakon, Aktivistákon és az Európai Iskolán át a
hatvanas és a hetvenes évek avantgárdjáig és
neoavantgárdjáig, saját egyéni mûvészi törekvéseiken túl abban is hittek, hogy a képzômûvészet egyetemes nyelvén segítenek felszámolni a magyar kultúra és a nyugati kultúrák közötti karnyújtásnyinak látszó, de el nem tûnô
távolságot. A magyar mûvészetkritika és mûvészettörténet-írás, amely a progresszív jelzôt
mindig pozitív értelemben használta, alapjában ezt a narratívát tekinti a magyar festészet
domináns történetének, ugyanakkor elismeréssel nyugtázva Fülep Lajos gondolatait a
nemzeti géniusz fogalmáról, és olykor újra
mérlegelve ennek az idônként kísértô fogalomnak a lehetséges értelmezését.
A „nemzeti géniusz” romantikus koncepciója a magyar festészeten/mûvészeten át húzódó
másik nagy áramlat, bár csak mögöttes narratíva, amely egy nem egészen megfogalmazott „eredeti magyar” alkat kifejezését keresi.
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Ez az áramlat a pogány, kereszténység elôtti
hagyományt próbálja életre kelteni, s ennyiben elfojtott vágyak és gondolatok hordozója,
mert a tradíciót, amit vissza akar hozni, már a
kereszténység letiltotta. Az „eredeti magyar”
mûvészet keresése tudatosan elfordult az európai tradíciótól. Amit Lyotard a nyugati kultúra
két nagy narratív tradíciójának nevez, a múltra irányuló mitikus, illetve a jövôre irányuló
modernizmus narratíváinak, a XIX. század végi és XX. századi magyar kultúrában és jól láthatóan a festészetben, egymással konfliktusban bontakozott ki, noha az épp aktuális hivatalos kultúrpolitikák közepette ezt az ellentétet nem lehetett sem világosan artikulálni, sem
nyíltan megvitatni. (Az 1963-as Csontváry-kiállításokat kísérô vita a lényegi kérdés kódolt körüljárása volt.)
Ez a dichotómia nyilvánul meg Csontváry
munkásságának ismételt újrafelfedezéseiben
és ellentmondásos fogadtatásában. Csontváry
profetikus küldetésnek tekintette a festészetet,
ôsi és eredendô dolgokat akart megtalálni, a
nap fényét éppúgy, mint a magyarok eredeti
hazáját. 1910-ben, éppen amikor a Nyolcak elsô lépéseiket tették a modern magyar festészet
megteremtésére, kiállítása volt a Mûegyetemen, amelynek több kritikusa méltatta az akkor ötvenhét éves festôt mint az új magyar
mûvészet eredeti tehetségét. Csontváry festészete annak a lehetôségét vetette fel, hogy létezhet alternatívája a nyugat-európai mûvészetnek, és éppen egy elhivatott magyar ôstehetség révén. Egy kritikus feltette a kérdést,
„hogy nem kellene-e az ilyen tudatlan prófétákat jobban megbecsülni mint a minden hájjal megkent rutinos piktorhatalmasságokat...?”2 Csontváry maga
is írt pamfleteket a géniusz fogalmáról. Hamvas Béla és Kemény Katalin 1946-ban az addig
ezoterikusnak számító Csontváryt a három legnagyobb magyar festô egyikének jelentette ki,
Németh Lajos 1963-as székesfehérvári, majd
budapesti Csontváry-kiállítása és -monográfiája részben mûvészettörténeti aktus volt, részben a hivatalosan meg nem nevezhetô nemzeti
mûvészet szellemének a feltámasztása, akárcsak Huszárik Zoltán Csontváryról készített
kultuszfilmje. Csontváry festészetében még hívei is elismertek több-kevesebb dilettantizmust,
amit azonban kevésbé tartottak fontosnak,
mint nagyszabású vízióit. Felmerült az Henri („Le Douanier”) Rousseau-val való párhuzama, amit azonban Kállai Ernô kíméletlen

elemzésben cáfolt meg, szembeállítva Rousseau alapos, részletezô francia festôi kultúráját Csontváry „fellengôs lelkével”, amelynek „objektivációi minden eleve tervszerû rend, mérték és
egyensúly híján tódulnak a vászonra”,3 s amely a
„magyar ugar... nagyzoló képzeletét és elhanyagolt,
szegényes anyagiságát vitte vászonra”.4 Kállai érzékeny pontra tapintott, amikor a Rousseau
munkásságában testet öltô több évszázados,
kimunkált mûvészi kultúrát állította szembe
a mindent egyetlen misztikus ihlet adományával elérni akaró zsenikoncepcióval. Végül
elismeri, hogy Csontváry képein „bámulatosan
megoldott festôi oázisok is akadnak a kimûveletlen
dilettantizmus... festéksivatagjaiban”,5 hogy tudott legendákat, mondákat alkotni, és hogy
színei sokszor rendkívüliek.
Kieselbach az egész kiadványban egyedülálló módon dupla oldalas reprodukciót közöl
a TAORMINA és a BAALBEK címû Csontváry-képekrôl, de az ellentmondó véleményeket is regisztrálva a II. kötet végén található idézetgyûjtemény tartalmazza Bernáth Aurél sommás véleményét, amely a TAORMINÁ-t ügyetlenül felnagyított képeslapnak minôsíti, de
Bálint Endre nézetét is, amely szerint nem
Csontváry volt naiv, hanem azok, akik naivnak tartják. Kieselbach kétségtelenül erôsen kiemeli Csontváryt, és jelentôs teret ad az olyan
zárt, szimbolikus, a belsô világot víziókban
megragadó, festôileg sokszor elnagyolt mûveknek is, mint Gulácsy és Paizs-Goebel képei.
Bármennyire üdítô is, hogy a könyv mellôzi a
szokásos mûvészettörténeti kommentárokat,
tisztán vizuális nyelve itt hozzájárul a mítoszok
és a modernizmus kapcsolatára vonatkozó, eddig nem artikulált kérdés megválaszolatlanul
hagyásához.
3
Kieselbach MODERN MAGYAR FESTÉSZET-kötetei
nemcsak gigantikus méretük és rendkívül hasznos referenciaanyaguk miatt rendkívüliek, hanem azért is, mert egyetlen személy szemléletét és döntéseit tükrözik. Még sohasem történt
meg, hogy egyetlen „mûvészettörténész, mûgyûjtô és mûkereskedô” ilyen kiadványhoz elegendô
szakmai és pénzügyi háttérrel és autoritással
rendelkezett volna. Ez a könyv ennyiben is mérföldkô, és kirajzolja a jelen helyzet néhány sajátosságát.
Mint a sajtóanyagban áll, „a könyv eredeti-
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leg elsôsorban külföldi közönség számára készült...
így a tanulmányok szerzôi az átlagos nyugat-európai olvasó ismeretanyagára szabták dolgozataikat”.
A kiadvány egésze messzebb tekintô stratégia
szolgálatában áll, mint a modern magyar festészet újabb összegezése vagy, ami pedig egyáltalán nem mellékes, a modern magyar festmények mûpiaci forgalmának az élénkítése.
A két kötet gazdag kiállítása és szó szerinti súlya a színvonalas könyvekhez szokott nyugati
érdeklôdô figyelmét kell, hogy magára vonja.
„A világ számos országának mûvészete még szinte
ismeretlen, rangján alul értékelt a nyugat-európai
és az amerikai közönség elôtt. A Modern magyar
festészet címû könyv nem csupán esélyt kínál arra, hogy Magyarország festészete a szélesebb nyilvánosság elé is eljusson, de mintát adhat ahhoz is, hogyan érdemes bemutatni egy ország festészetét közérthetôen, mégis kompromisszumok nélkül, a teljesség igényével”, olvassuk a sajtóanyagban. Ezt a
„hadmûveletet”, a teljes modern magyar festészet prezentálását magánszemélynek, mûkereskedônek kellett elvégeznie, nem mintha a
magyar kultúra egészének nem volna érdeke.
A nemzetközi mûvészeti élet rétegzett infrastruktúrájában azonban éppen ez a szint, a magyar jelenlét a mûkereskedelemben és a nemzetközi aukciókon az, ahol a magyar festészet
a leghalványabb. Az egyes mûvek értéke, ami
a mû árában kifejezôdik, komplex, történelmileg kialakult tényezôk eredôje, és bár erre vonatkozó konszenzus kialakítása aukcióról aukcióra folyamatban van, a magyar festményeknek még mindig Magyarországon a legmagasabb az áruk, és amíg ez így van, hiányzik
mögülük a nemzetközi elismerés biztos fedezete. Ez azt jelenti, hogy a magyar valutával ellentétben a magyar festmények nem egészen
konvertibilisek. Ezen nem nagyon változtatnak az államközi kulturális rendezvények keretében szervezett kiállítások és múzeumközi
akciók. Sôt az utóbbiak egyenesen ronthatnak
azon a képen, amit Kieselbach jelen gigantikus erôfeszítésével mint autentikusat rögzíteni
akar. A magyar mûvészet külföldi barátainak
is megvan a maguk elképzelése a saját közönségük igényeirôl, amit visszavetítenek magára a magyar mûvészetre; például fogékonyak
a magyar festészet népmûvészeti felhangjaira. 1995-ben a németországi Ingelheimben
rendezett CSÁRDÁS IN QUADRAT elrettentô címû kiállítás kapcsolatba hozta a népmûvészetet és az avantgárdot, és az 1998-as kitû-
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nô és nagy formátumú katalógussal kísért UNGARN – AVANTGARDE IM 20. JAHRHUNDERT kiállítás
a linzi Neue Galerie-ben ugyancsak ezt a kapcsolatot emelte ki. A kitûnô Peter Baum, a múzeum igazgatója és a kiállítás rendezôje egy
EIN CSÁRDÁS PANNONISCHER KUNSTVIELFALT címû
cikkben adott interjút, és emelte ki a magyar
avantgárd és a népmûvészet szerinte szoros
kapcsolatát.7 Kieselbach mindezekkel szemben a könyv maradandóságát és saját autoritását arra használja, hogy árnyaltabb, gazdagabb és valóságosabb képet tárjon minden érdeklôdô elé. Ennek érdekében például függelékben rövid összeállítást is közöl világhírû
magyar fotográfusok jól ismert képeibôl, mintegy referenciaként, hogy az olvasó összekapcsolhassa Robert Capa vagy Brassai emblematikussá vált fényképeit a fotómûvészek magyar
eredetével.
A könyvbôl az a koncepció bontakozik ki,
hogy noha a magyar festészet nagyrészt derivatív, kitûnô mûvekkel van tele, és a magyar
film és irodalom nemzetközi sikerei és elismertsége párhuzamaként ki kell vívnia a maga nemzetközi rangját. Erre utal az, hogy Kieselbach
az ünnepélyes könyvbemutató szónokául Szabó István Oscar-díjas filmrendezôt kérte fel.
Tény, hogy a festészetben rendkívül nehéz a
múlt értékeit elismertetni, ha azok a maguk
idejében sem hazájukban, sem nemzetközileg
nem voltak jelen a mûkereskedelemben és a jelentôs múzeumokban. Ritka történelmi kataklizmák teremthetnek olyan kivételes helyzetet,
amelyben a nyugati kultúra befogad egész, korábban periferikus életmûveket, illetve mûegyütteseket. Erre nagyon kevés példa van:
az egyik a klasszikus orosz avantgárd, illetve a
kommunizmus összeomlása utáni pillanatokban a szovjet ellenzéki mûvészet befogadása
volt, de ez is sok utólagos korrekcióval és, mint
ma már látható, múló fellángolásként történt,
és még ebben is jelentôs szerepet játszott a mûpiac aktivitása. Az ilyen akcióknak a jelenben
kell gyökerezniük: a jelenben kell olyan igénynek, éppen aktuális keresletnek lennie, ami
például egy kelet-európai mûegyüttest aktualizál vagy – ez a szó illik ide a legjobban – divatossá tesz. Valami ilyesmi történt például
Márai Sándor hirtelen és váratlan olasz, német, angol és egyéb nyelvekre fordításával a
közelmúltban. Talán a jelenkori magyar irodalom hosszú ideje tartó sikeres németországi
és nemzetközi jelenléte teremtette meg a kon-
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textust, ami ráirányította a figyelmet, de fôként éppen megfelelt, illetve fordításban megfeleltethetô volt egyfajta kiadói, piaci, olvasói
igénynek. Ez a példa nem nagyon lelkesítô,
mert elsôsorban a kultúrák közötti átjárhatóság korlátaira világít rá: arra, hogy nem feltétlenül az eredeti mû a maga eredeti kontextusában kerül át egy másik kultúrába, hanem valamely, a befogadók által kialakított és a kibocsátó kultúra által ellenôrizhetetlen nézete.
Mivel a jelen mûvészete a leginkább ellenôrizhetô, hiszen a mûvészek maguk is ôrködhetnek mûveik sorsa fölött, valószínû, hogy a kortárs magyar mûvészet megismertetésébe fektetett energia térülne meg a korábbi mûvek
iránt a jövôben felkelthetô érdeklôdésben.

Jegyzetek
1. A képek némelyikérôl a Mû-terem Galéria A MAGYAR FESTÉSZET REJTÔZKÖDÔ CSODÁI címû kiállításkatalógusa (2004) is közöl reprodukciókat, s ebben a teljes copyright mint a Mû-terem Galéria tulajdona jelenik meg.
2. B-t: CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR KIÁLLÍTÁSA. Népszava, 1910. május 31. 8.
3. Kállai Ernô: ÚJ MAGYAR PIKTÚRA. Gondolat, 1990.
138.
4. I. m. 139.
5. Uo.
6. A Nachrichten/Thema címû linzi lapban 1998. aug.
26-án. A probléma nem az, hogy Peter Baum egészen tévesen látná ezt a kapcsolatot, hanem hogy ennek a bonyolultságát, amit a magyar mûvészettörténet is csak érintôlegesen kezel, nem lehet képes átlátni, így kénytelen messzemenôen leegyszerûsíteni
az egész kérdéskört.

Forgács Éva

MIT GONDOL, TAMÁS?
Vekerdy. Beszélgetôtárs Jámbor Judit
Scolar Kiadó, 2003. 223 oldal, á. n.
Éppen csak a fedôlapra esett a pillantásunk, és
a fülszöveget futottuk át, de máris teljesen világos elôttünk: a VEKERDY a derû könyve. Aztán

felütjük a tartalomjegyzéket, és rögtön kicsit
pontosítjuk a dolgot. Mert mi mást, mint a történelem abszurditásainak mosollyal nyugtázott tudomásulvételét és a nyugtázást kísérô
megkönnyebbülés frissítô élményét várhatjuk,
ha a kezünkben tartott könyvet efféle humoros
kiszólások tagolják fejezetekre: „Ezt vidd el Vekerdynek, és mondd meg neki, hogy örüljön, hogy
nem rúgtam seggbe!”, vagy „Anyakönyvi kivonatok
és egyéb ’39-es baromságok”, vagy „Úristen, miért
kell ezt nekem mind végighallgatni!” Mire elolvassuk, nem is csalódunk: a kisalakú kötet valóban pontos megfigyelésekkel és emblematikus
életrajzi epizódokkal hitelesített, szeretetteljes
iróniával és szûnni nem akaró öniróniával átszôtt személyes vallomás arról, hogy milyen
volt itt veszélyeztetetten, de derûsen élni az elmúlt hatvan évben.
A könyv tárgya: „a Vekerdy” – egy közülünk
való, empatikus kívülállása révén mégis különös és összetéveszthetetlenül egyedi budapesti értelmiségi. A róla készült portré mûfaji besorolásán jócskán el kell gondolkodnunk. Mert
ez a könyv nem szabályos életrajz, de nem is
dialógusformába öntött okos fejtegetések öszszefoglalása a pszichológia mai állásáról vagy
az iskolaalapító szakember pedagógiai elgondolásairól, mint ahogy nem állná meg a helyét az sem, ha a mûvet a tudós szépíró alkotói
szándékait és tépelôdéseit rögzítô jegyzetek
szerkesztett füzéreként jellemeznénk. Nem,
a könyv egyik sem, miközben valamennyire
mindegyik. Ahány Vekerdyt ismerünk, annyi
jelenik meg a lapokon, és ami megszólaltatásukból kikerekedik, az valami módon egyetlen
tömbbôl faragott egységes szöveg, kalandos olvasmány lesz: arckép, pályakép, korkép, értelmiségi körkép és finom kultúrpolitikai látlelet egyszerre. „Vekerdyzmus” – mondhatnánk
egyetlen ráutaló szóval, értve ezen a személyesség szûrôjén áteresztett szuverén hozzászólást a ma és itt mindannyiunkat foglalkoztató közügyeinkhez.
De hát ha közügyekrôl van szó, akkor hol itt
a helye a derûnek?! – kérdezhetné bárki. Lehet-e közös világunkról, jóról, rosszról, magasztosról és álnokról manapság a rosszkedv hátrahagyásával, ugyanakkor a történelmi önmegtagadás elkerülésével és bántón átugrott tabuk
nélkül szólni? Mi több, van-e itt létjogosultsága a sztorizós könnyedségnek? Nem lesz-e túlontúl elviccelôdôs az érvelés, ha a tárgy kíván-
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ta komolyságot és a kifejtés már-már kötelezô deklamációját sutba dobja, aki ma érvényeset akar mondani? Nem, a VEKERDY tanúsítja,
hogy nem! – bocsátanám elôre máris. Alább
részletesebben is elmondom, hogy hogyan értem: mély gondolat és könnyedség éppenséggel nem áll egymással szemben, hanem egymást támogatva ötvözôdik ebben a könyvben, mi több, az ötvözet révén új minôséget és
új erkölcsi mércéket kap kezébe az olvasó. De
mielôtt erre térnék, hadd kanyarodjak röviden vissza az elsô benyomást rögzítô elsô megállapításhoz: a könyvbôl áradó és azt elsô lapjától az utolsóig átitató derû kérdéséhez.
A varázs a borítóval kezdôdik.
Derûérzetünk elsô forrása ugyanis a címlap. Érdemes kissé elidôznünk Díner Tamás e
mestermunkájánál. A tengerkék háttér elôtt a
könyv fôszereplôjének arcképe, amelyet szabálytalanul vágtak el. A bal fül, a szemüvegkeret bal szárának végzôdése és az inggallér egy
darabkája sejtelmesen befelé fordul – a puha kötésû könyv fülére; ettôl viszont a fedélen
egy játékosan középre húzott, a szem és a száj
hangsúlyait felerôsítô szabálytalan férfiarcot
látunk. Jobban megnézve, ott van azonban a
szabálytalanság gondosan megkomponált ellenpontja is: az átellenes oldalon, a gerinc mentén végigfutó, igencsak szabályos fehér betûkbôl kialakított – a fôszereplô vezetéknevébôl
álló – könyvcím. Szabályos és szabálytalan élek
e kettôsségébôl pedig képkeret formálódik:
ha behatóan szemügyre vesszük, észrevehetõ,
hogy a játékos arcot övezô játékos szegély puritanizmusa adja a könyvborító mélyebb rafinériáját – ez szavatolja a fénykép természetes
derûjét és a derû komolyságát.
A rafinált keret által közrefogott fotóról a fôszereplô jól ismert mosolya világít felénk –
igen, világít. Világít a mosolygósnál kicsit szélesebbre nyitott ajakból elôvillanó fogsoron
megcsillanó, majd a tágra nyitott szempár pupilláján „refrénszerûen” visszaverôdô lámpafény, amit még fel is erôsít a szemüveglencsén
és a keret felsô szélén tükrözôdô két szabálytalan négyszög – talán egy ablak vagy egy egyszerû fürdôszobatükör fényjátékai. Ahogy a
keret, úgy maga a kép is ellenpontozásból építkezik: a komoly és férfiasan sötét háttér elôtt
világos tónusával kiemelkedik a „félfüles” portré, amelyrôl kíváncsiság, életöröm, elnézô emberszeretet és hajszálnyi irónia árad felénk – a
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lap alja felé haladva, a szürkéskék egyre világosabb színárnyalataiban.
Az életkora szerint idôsödô, beállítódása
és önjellemzése szerint azonban örökinfantilis
író-pszichológus-iskolateremtô fôhôs huncutkás mosolyához – a portré tulajdonképpeni
középpontjához – azután további kellékek is
társulnak. Az arc kifejezése ugyanis könnyen
világidegen grimasszá merevedne a hozzátartozó kigombolt nyakú, de nyitva is csaknem az
állig felérô, puha gallérú csíkos fehér ing nélkül, ami – látjuk még ezt is – a háttér színénél
egy árnyalattal sötétebb, viselôjével mintegy
egybeforrott zakóra hajlik rá. Fontos: nem pulóverre, ahogy a nyolcvanas évek fesztelenséget és világfiságot árasztó értelmiségi divatja
diktálta volna, nem is kitömött vállú, modern
menedzserfelöltôre, hanem magára a „Vekerdy-zakóra”, amiben a fôszereplôt akár a tv képernyôjén, akár elôadásokon vagy társasági öszszejöveteleken látja az ember, és amiben látta
mindig is. Mindez így együtt igen erôteljes.
Póztalan portré, mellkép az árnyalatok játékáról és üzenet a könyv tartalmáról: vegyük komolyan, hogy érdemes és fontos némi komolytalansággal végiggondolni dolgainkat.
Mi pedig engedünk a felhívásnak. Belelapozunk, majd egy ültô helyünkben végigolvassuk a hét fejezetre tagolt beszélgetésfolyamot.
Rögtön a kezdôsoroknál meghökkenünk.
Az interjú készítõje, Jámbor Judit ugyanis indításképpen szokatlanul fogalmazott, árnyalatnyit szemtelen kérdést tesz fel: „Kicsoda Ön
tulajdonképpen, mi az igazi szakmája?”
„Nagy emberrel” így nem szoktunk beszélni. De így kérdez a tapasztalt kérdezõ, ha elsô pillanattól jelezni kívánja, hogy magára
nézve is elfogadja partnerének Karinthy nyomán kialakított és személyiségjeggyé formált
hallgatólagos játékszabályát: „humorban nem
ismerek tréfát”. Így aztán már a magnó bekapcsolása elôtt tudja és élvezi, hogy beszélgetôtársának válasza érdekesen szabálytalan lesz,
hiszen érdekesen szabálytalan az egész életútja, és érdekesen szabálytalan a világlátása. A
fôhôs szépírói és tudományos munkásságát jól
ismerô, sôt a vele készült korábbi interjúkat
is gondosan áttanulmányozó kérdezô jó elôre tisztában van azzal is, hogy vállaltan rejtôzködô személyiséggel van dolga (ezt puhatolja a
kérdés elsô fele), aki igazában a teljes nyíltságot
választotta élete rejtekhelyéül. Hogy így mond-
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juk: a nyíltság a „szakmája”. A szokatlan „auftakt” tehát ezeket az elôzetes tudásokat közvetíti, a hatás pedig nem várat sokáig magára.
Mert valóban: Vekerdynek a hallgatólagos
szabály szemlátomást kedvére való, pontosan
be is tartja, mi több, rejtôzködôen nyílt válaszával tökélyre csiszolja: „Hétéves koromtól... gyerekorvos akartam lenni, de egyszer hirtelen rájöttem,
hogy mégis inkább költô lennék. Tíz-tizenegy éves lehettem, kilépek a fürdôkádból, vagyis felteszem az
egyik lábam a fürdôkád peremére, és elkezdem törülgetni, és akkor eszembe jut elsô költeményem... Ezen
indíttatás után... lettem végül is gyerekpszichológus,
tehát nem gyerekorvos, és lettem valamiféle író vagy
literátus ember... Jogot végeztem, jogi véna is van
bennem, de ennek ellenére inkább valamiféle pszichológus, tanár és író-írogató ember vagyok... Elég
rosszul vagyok, ha életem huzamosabban úgy alakul,
hogy nem írok, és tüstént jobban leszek, ha hozzákezdek a mindennapos rendszeres íráshoz. De ugyanakkor életem úgy is alakult, hogy állandóan kiszippant
valami... folyton van még tanítás, Waldorf-iskola,
egyebek, amiket nem tudok igazán abbahagyni. Aztán van még olyan is, amit talán abba kéne hagyni,
a hivatal, de ezt se bírom egyelôre, mert egyrészt fontosnak tartom az alternatív pedagógiák létezését,
másrészt mint öreg apának kellene keresnem egy kis
pénzt, mivel legkisebb gyermekem 12 éves.”
A sokoldalúság szabálytalan szakmatársításainak gazdag leltára itt áll tehát elôttünk –
egyelôre tréfásan elmesélt élettények mintegy
bevezetôül tálalt halmazaként. Kérdés mármost, hogy mit kezdjünk e tényhalmazzal, hogyan értelmezzük azt? A huszonegyedik századra megôrzött reneszánsz ember portréját
kell-e kibontanunk belôle, vagy a talaját vesztett kelet-európai tehetség ûzöttségét és mindig tovatûnô hûtlenségét? – Finom kérdéssorával erre tapogatózik tovább a kérdezô, és
rácsodálkozó ôszinteségével magából a finom
kérdéssor mélyén rejtôzô csapdából vágja ki
magát a válaszoló, hogy a második fejezetben
elmondja nekünk hûtlen-hûséges szépírói pályájának történetét, és közben bôvebb kifejtését adja életrajzi beszámolója egy félmondatban valahol elszórt alaptézisének: „a mûvészet
nem egy játék, aminek semmihez semmi köze, hanem egyfajta valóságot ragad meg, amit nem látunk, és kihozza a látható világba, és felmutatja oly
módon, hogy nem lehet megmagyarázni, mi az tulajdonképpen”.
A mûvészet tehát: erkölcsi kérdés és szociológia, de ha jobban megnézzük, színészkedés

és Waldorf-pedagógia is1 – magyarán, létforma. Ha egy mondatban akarnánk összefoglalni, azt mondhatnánk, hogy a VEKERDY regénybe illô megjelenítése annak a nagy kalandnak,
amely kanyargós és sokszínû életútján afelé
tereli-hajtja a fôszereplôt, hogy minduntalan
ennek a létformának keressen új meg új kifejezési módokat. És mire végigolvastuk, rájövünk: bár semmiképp sem esetlegesek, maguk
a foglalkozásnak választott különbözô kifejezési módok mégis másodrendûek az ôket egységes egészbe fogó legfôbb esztétikai törekvés,
Vekerdy percrôl percre megalkotott életmûvészete szempontjából. Az életet mint mûvészi
produktumot pedig valóban csak a személyiség
és a hivatás egysége révén lehet megteremteni. Innen nézve aztán már könnyen felfejtjük
a polihisztor hûtlen-hûséges pályájának vezérfonalát. Az egyéni létezés esztétikumát célzó alkotómunkájának nem következménye, hanem
elôfeltétele, hogy miközben tudatosan felrúgja azokat a határokat, amelyek a konvenciók
szerint elválasztják egymástól a tudományt és a
szépirodalmat, az istenhitet és az ateizmust,
a politikát és a barátságot, a pedagógiát és az
ismeretterjesztést vagy a közszereplést és a magánéletet, az egyidejû építkezés nagyívû gesztusával ugyanakkor igyekszik mindezt egyetlen személyiség egyetlen életébe, annak egyet-

1 Az elsô pillantásra talán meghökkentô fogalomtár-

sítást szépen megvilágítja Tar Sándor Vekerdynek a
színházhoz való viszonyáról néhány évvel ezelôtt készített interjúja. Ebben Vekerdy a Waldorf-pedagógia kapcsán a következôket mondja: „Ha Waldorfiskolát alapítasz, legelôször színháztermet építs, ez ugyanis az iskola szíve. A gyerekek aztán majd ellesznek valami barakkban, elôtérben is, amíg felépülnek az osztályok...
Mert az iskola színháztermében történnek a fontos dolgok,
például a hónapünnepek... amelyekre a gyerekek nem készülnek, hanem megmutatják egymásnak és a szülôknek,
hogy az elmúlt idôszakban mit is csináltak... A Waldorfiskolákban megünneplik az adventet, Izraelben a hanukát, vagyis az adott kultúra ünnepeit, de a színdarabok
esetében szó sincs semmiféle áhítatról, netán szenteskedésrôl, nem: már tíz-tizenöt-húsz éve is Ionescot, Beckettet,
.
Mrozeket játszottak, amit a végzôs 12-dikesek rendeznek
– tehát bele a közepébe, keményen. A színháznak, a színrelépéseknek, a jelenlét megtanulásának rendkívül fontos
szerepe van a Waldorf-iskolákban tanuló gyerekek – még
az ellenzôk által is elismert – fellépésében: jön a gyerek, megáll elôttem, köszön, bemutatkozik, megkérdi, hogy én ki vagyok satöbbi.” (Tar Sándor: MIKOR AZ EMBER A SZÍVÉVEL
LÁT. Színházi esték, 2001/2002.)

107

748 • Figyelô

len kohézív szabályrendszerébe sûríteni. Így
lényege szerint maga a megélt pillanat lesz a
mûvészi alkotás, és az már csak ráadás, hogy
ami kijön belôle, az mások számára is esztétikai öröm forrása.
Vekerdy gyermekkortól datálódó örök vonzódása a színházhoz mintegy természet adta
fejleménye, ugyanakkor adekvát megjelenítése ennek a pillanatesztétikának. Mindegy, hogy
nézôként, statisztaként, darabíróként vagy pedagógusként vesz részt benne, a színház számára a személyes létezésnek valóban az egyik
legfontosabb formája. Akkor is, ha – igazi rejtôzködô módjára fogalmazott félmondatos sûrítéseinek egyikében – színházi karrierjének
kezdetét merô véletlenként állítja elénk: „1958ban kaptam meg a diplomámat. Nem mentem el
ügyvédjelöltnek, hanem elmentem... statisztának...
Olyan állást kerestem, ami csak este foglalja el az
embert, hogy írhassak.” Aztán persze kiderül,
hogy a racionális idôökonómiával kiválasztott foglalkozás mégis maga lesz az élet – mint
Vekerdy kezén csaknem bármi. Major korabeli Nemzetije ugyanis a vaskos pártfegyelem
színfala mögötti renitens értelmiségi szövetkezések színhelye, a pályájukról elkóborolt és
börtönükbôl frissen szabadult ötvenhatosok
búvóhelye, továbbá mesterségbeli mûhely, fontos dramaturgiai tanulmányok iskolája, életre szóló irodalmi élmények kincstára és a tetejébe még a világlátást formáló gyakorlati terep
is a felnôttpedagógiáról. Mi más tehát, mint
klasszikus értelemben vett mûvésziskola a legjavából.
De ha fontos is, a mások közegében megélt
pillanatok esztétikuma önmagában mégsem
elegendô. Vekerdy számára az életmûvészet kiteljesítésének elsôdleges terepe a külvilágot kirekesztô egyszemélyes létforma: a naponkénti
dialógus a fehér papírral. A literátusmunka, az
írás – láttuk – fiziológiás szükséglete. És bár
fontos, hogy az írott szó révén kapcsolatokat teremt a világgal, mégsem az az elsôdleges a számára, hogy a köztudat íróként tartja-e számon.
Sôt a személynek szóló áhítat kifejezetten irritálja, miközben a mû mint élô-lélegzô valóság iránti figyelem elragadtatja: „Egyszer volt
egy lány, akit el akartam venni feleségül, ô valamiféle rajongással nézett rám és a mûveimre. Ez engem egészen elképesztô módon idegesített, a létbizonytalanság érzésével töltött el, és az egyik fontos
oka volt a szakításnak... Ugyanakkor természetesen
az ember hihetetlenül boldog, amikor megjelenik a

108

NAGYAPÁM IRATAI a Szépirodalminál sok cécó után,
és valahogy el is fogy, és már nem lehet kapni.”
Az írás az alázat terepe. A kezdô író nyugodtan másoljon – tudjuk meg. Lehet, hogy a
jog nyelvén plágiumnak hívják, ami így létrejön, de nagyobb idôtávlatból és nagyvonalúbb
megközelítésben inkább a szó szépségét és a
mondatfûzés ritmusát elsajátíttató ujjgyakorlatnak nevezhetnénk. És ha e tanulási alázat
vezérli, akkor Arany János korai költeményeinek szöveggondozása a legmagasztosabb irodalmi tevékenységek közül való, amire az ’56
utáni hivatalos világ elôl elzárkózni kívánó értelmiségi vágyakozhat.
A szöveggondozás persze nemcsak az irodalommal fenntartott rejtôzködô kapcsolat nyilvános megjelenítési formája, hanem a rezsimmel szembeni ellenállásé is, emellett garanciája az irodalmi életben való jelenlétnek, és –
mindenekfelett – mentelmi levél. Mert miközben „a Kádár-rendszerben nemzeti identitását
ápolja Arany nyelvével”, aközben Vekerdy szabadon és elfogulatlanul alkothat az íróasztala
fiókjának: felfedezheti két XII. századi orosz
vértanú elkeseredett harcát az igazságos hatalomgyakorlásért; újraélesztheti a XIV. századi
japán színész-filozófust mint az életmûvészetre nevelô színházmesterség szellemi atyját; kora Nagy Imréjeként képzelheti maga elé a forradalmi szerepvállalásba belesodródó, majd
a forradalommal együtt naggyá növô XVIII.
századi fejedelmet; újragondolhatja patriotizmus és kozmopolitizmus viszonyát a történelmi csapdahelyzeteibe és tisztességébe beleôrülô XIX. századi arisztokrata levelezései
és naplójegyzetei kapcsán, és regénnyé desztillálhatja a maga harcias hajdúkból, köztiszteletben álló református papokból, nagy tudású tanárokból, zsidó üzletemberekbôl és a joggal szemben az igazság oldalára helyezkedô
ügyvédekbôl álló huszadik századi családjának történetét, amelyet a generációkon át
megújított tréfa és a távolról sem vicces öröklött történelmi hazugságok szimbolikus sûrítményének tekint.
A regények idôvel nyomtatásban is megjelennek, de sorsukban ez akcidentális fejlemény: Vekerdy számára természetes közegük
a mából visszapillantva is az otthon négy fala. Azok ugyanis nem a publikálás reményében, hanem a megfogalmazás ellenállhatatlan kényszerétôl vezetve születtek: „...a Kádár-rendszerben átélt mindennapi düheimet az utol-
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só tíz évben effektíve a SZÉCHENYI-be írtam bele szó
szerint. Rosszul voltam, ha egy reggel nem tudtam
az aktuális düheimet oda kiokádni, amit nagyon
megkönnyített a Széchenyi-féle szöveg, a döblingi
hagyaték. Ilyen értelemben én vagyok, aki ott dühöng és ôrjöng...”
Az aktuális indulatok levezetésén túl a szövegeket megfogalmazni és regénnyé formálni pedig egy általánosabb hovatartozás jegyében kellett. Azért kellett, mert a huszadik század Magyarországán a szépirodalom erkölcsi
norma, a történelemformáló nemzetazonosság
egyetlen igazán adekvát kifejezési módja. Vekerdy persze túlontúl szerény – ôszintén szerény – és túlontúl szemérmes (ôszintén rejtôzködô) ahhoz, hogy az erkölcsi normává emelt
írásmûvészetet a saját ars poeticájaként fogalmazza meg. Ehelyett a gondolat kifejtését nagy
ugrásokkal elôadott történelemleckébe sûríti,
idôben is eltávolítja, majd – a Nyugat huszadik
századi meghatározó szerepének bemutatásával – szellemtörténeti ténnyé szublimálja. De a
nagyívû és impozáns gondolatsorból nem nehéz kibontanunk az élettörténeti meghosszabbítást: „...a magyarságnak van néhány nagy korszaka. Az elsô az Árpád-ház... ez egy rejtélyes, beavatott, ihletett család volt. Utána jöttek a maguk
sajátos nagyságával az Anjouk. Aztán a Hunyadiak, akikrôl miért kéne tagadnunk, hogy román eredetûek vagy román eredetûek is... A következô korszak Erdély: Bocskai–Bethlentôl Rákócziig... Erdély,
a magyarság ôrzôje a maga kálvinizmusában és toleranciájában – elôször Európában minden vallás egyformán tolerált. Majd jött igazi erôvel a reformkor, ez öt, a hatodik: a Nyugat. Furcsa, hogy
egy irodalmi folyóirat a hatodik, de van egy ilyen
tendencia, hogy míg az Árpádoknál teljesen birodalmi törekvések vannak, majd egyre inkább szellemi törekvések fontosak... Azt kell látnunk, hogy egyre spirituálisabb módon jelentkezik újra és újra, egyre kevésbé jelent igazán anyagi erôt, hanem egyre inkább jogalkotásban, majd költészetben jelentkezik ez
a különösség, amit nemzeti nem tudom minek kell
nevezni. Az utolsó nagy korszak a Nyugat... Számomra a nemesi oklevél, a »másik Magyarország«,
mint Ottlik mondja, a Nyugatban eredeztethetô. Ha
hülyéskedni akarnék, de félig komolyan mondom,
hogy Esterházy azzal, hogy leírja egy rajzlapra az
ISKOLA A HATÁRON-t, teljesen tudatosan kapcsolódik
Ottlikhoz, ezáltal kapcsolódik a Nyugathoz; szóval
ami érvényes Magyarországon, irodalom elsôsorban,
tágabban a Nyugathoz kötôdik, és ezért tekintettem
én az egyedül érvényes nemesi oklevélnek... az Ott-

lik-féle levelet [a Rákóczi-szövegrôl írt méltatásról van szó – Sz. J.], és úgy éreztem, hogy akkor talán mégis valamilyen íróféle is vagyok...”
„Tudományosan” talán kikezdhetnénk a
több mint ezer évet átfogó gondolatsort, érzelmileg azonban egyszerûen nincs kedvünk hozzá. Mert reményt adó, ha a magyar nép históriáját így is el lehet mesélni. És aki korán megtanulta, hogy a történelem csak a maga megélt valóságában ér valamit, aki tudja, hogy az
igazi életmûvészet az a képesség, hogy újra meg
újra saját mindennapjaink részévé tegyük, ami
elôttünk volt és ami talán utánunk lesz, az derûsnek és reményt adónak találja a történelem
mint szobrászmûvészeti alapanyag kezelését: a
játékot, amit a beleérzô fantáziával megelevenített elôdök és a régmúlt erkölcsi teljesítményeivel felruházott kortársak együvé gyúrása
állít elô. Hamar megértjük persze, hogy Vekerdy történelmi szobrászata nem öncélú: bár
mûveltségi próbatételnek és empátiagyakorlatnak sem volna megvetendô, a lapokon felvillanó gondolatjátékokból, az idôsíkok állandó keverésébôl és a szavakba bújtatott folyamatos színészi szerepcserékbôl valójában új
mûvészi látásmód keletkezik. Mert a tényszobrászi szabadság és a történelemnek kijáró alázatos tiszteletlenség jegyében – vallja szerzônk
– „kitalálhatunk” ôsöket a nagypapának, sôt
más országba és régmúlt korba helyezhetjük
ôket, de ha az évszázadokon átívelô nemes öszszetartozás lényegét értjük, akkor világos lesz
az is, hogy aki e fontos ôsöktôl van, az „nem
foghatja fel” a kijárási tilalmat, és este hatkor
még akkor is lesétál a nap nap után felkeresett
kávéházba, ha a tradíciók iránti kitartó hûségéért aztán Auschwitzcal fizet. Az unoka –
a szobrász elbeszélô – pedig nem egyszerûen érti, de éli a történetet, amitôl úgy írja le
az „Auschwitz” szót, hogy ugyan beleborzongunk, de mégsem erre a szóra, hanem a sakkozó nagypapa kezébôl áradó kellemes szivarszagra emlékszünk még hónapok múltával is.
És így vagyunk a többi Vekerdy-figurával is: a
gyönyörûséges pongyoláiban a díványon heverô, könyveket faló Bözsivel, akiben hajdani
grófok és grófnék kelnek e századi életre, vagy
Rákóczi hadvezérével, Károlyi Sándorral, akinek alakjában a szerzõ a bukott forradalmak
utáni kétes konszolidáció századokkal késôbbi
két híres figuráját, az 1849-ben kapituláló Görgeyt és az orosz tankok árnyékában jólétet teremtô Kádár Jánost sûríti metaforává – igaz,
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a rokonítás révén egyenlõségjelet téve az árulás mikéntjében azért markánsan különbözõ
történeti szerepeik közé.
A szellemi kiteljesedés felé törô nemzeti fejlôdéstörténet elôbbiekben idézett vázlata azonban nemcsak a szépírói ars poetica és Vekerdy regényhôseinek értelmezése szempontjából
érdemel figyelmet. Hanem azért is, mert ez a
gondolatsor összegzi talán a legpontosabban
az író-pszichológus sajátos világlátását: az emberek, eszmék, dolgok megszületését mint magasztos állapotot és mint régi értékek újakba
átfolyó metamorfózisát szemlélô antropozófiát. Összefüggô fejtegetések formájában kevés
szó esik errôl a könyvben, de Vekerdy más írásaiból – különösen a Waldorf-pedagógia alapvetéseit és eszmeiségét taglaló tanulmányaiból
– tudjuk, hogy az antropozófiának fiatal korától fogva jelentôs szerep jutott az életében.
Ezekbôl az írásokból tudjuk azt is, hogy az ô olvasatában és napi tanári gyakorlatában az antropozófia az élet örömének filozófiája – ennyiben pedig nem más, mint az életmûvészeti létforma gondolati reflexiója.
Élet és gondolkodás e ritka egységét Vekerdy Török Sándor révén fedezte fel magának,
akit mindmáig mestereként emleget, és akit a beszélgetésekben minden adandó alkalommal
megidéz. Apján kívül talán senkirôl nem kerül
annyi szó a könyvben, mint róla. Ennek pedig
jó oka van. Hiszen ahány Vekerdy, annyi kapcsolódás: Török Sándor volt a kezdô szépíró
elsô olvasója és kiadói próbálkozásainak elsô
mentora; Török Sándor titkos antropozófiai
repülôegyeteme volt a késôbbi tanár Waldorfpedagógiával való ismerkedésének elsô fóruma; Török Sándor fôszerkesztôi védernyôje
alatt lett riporter-újságíró – és ezzel újabb szaktudások birtokosa – a Kádár-rendszer látóterébôl kikerülni kívánó, de értelmes munkára
vágyó renitens értelmiségi; Török Sándor indította el az egyetemi stúdiumok felé a jogot
a pszichológiáért a formális passzusok tekintetében is hátrahagyni kívánó késô harmincas
lázadó hobó-diákot; végül, halála után négy
évvel Török Sándor emblémává lett az egykori
tanítvány tanodájában – felköltözik a névtáblára, hogy mindig szem elôtt legyen a tradíció,
amelynek jegyében az iskolaalapító 1989-ben
létrehozza a „Török Sándor” Waldorf-pedagógiai
Alapítványt, az alternatív pedagógia és az életörömelvû új tanárképzés ma legrangosabb
hazai intézményét. Az meg aztán szinte már
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„magától értôdik”, hogy ebben az intézményben Török Sándor KÖKÖJSZI ÉS BOBOJSZÁ-ja a
gyermek-felnôtt viszonyt a gyermeki látásmód
többlete felôl közelítô tanácsadói munka alapmûve, egyúttal pedig a leendô Waldorf-tanárok és kisiskolás tanítványaik elsô közös kötelezô olvasmánya.
Török Sándor tehát mindenütt ott van Vekerdy Tamás életében, ahol atyai jó barát –akár
holtában – jelen lehet. Míg élt, minden bizonynyal ott volt az élet kevésbé nyilvános – mondhatnánk akár: titkosan magánéleti – színterein
is. Két kíváncsi természetû és a kamaszos csínytevés csipetnyi örömével minduntalan játékos
vállalkozásokba kezdõ férfi barátsága – kisregénybe és nem recenzióba illô téma. De amit
ez a barátság teremt, arról azért érdemes egypár szót szólni. Nem a nyilvánvaló irodalmi
hatásokra gondolok elsôsorban. Bár Vekerdy
humorral elegy melegséget árasztó tömörítéseiben és pár szavas emberábrázolásaiban nehéz fel nem fedezni a rokonságot Török Sándor egybekezdéses drámai fordulataival, a valós és a képzeletbeli határát súroló mulatságos
szituatív leírásaival.
A barátság hatósugara azonban messze túlnyúlik az irodalmon: ez a két ember – akár tudta akkor, akár nem – kultúrát teremtett. Tágra
nyílt szemmel és a jócselekedet tisztaságával
intézményesítették a gondolat szabadságának
közösségi formáit, amikor a rendszer mindent
tûrt, csak ezt nem; minôséget hoztak létre az
igénytelenségbôl, amikor az „oktatás-nevelés”
szótársítás hallatán mindenkin az ásítás lett
úrrá; életformát építettek különös gondolkodású és radikálisan egyet nem értô emberek
összejöveteleinek toleranciagyakorlatain, amikor a forradalom utáni évtizedek az értelmiséget inkább az egymás iránti bizalmatlanság
zárt klikkjei felé sodorták.
Mindebben pedig az a különleges és varázslatos, hogy nem voltak mozgalmár ellenzékiek: elemi sodrású underground tevékenységüket a föld fölött ûzték. Olyan helyeken, mint
a Család és iskola címû havilap vagy késôbb a
Gyermekünk – két olyan folyóirat szerkesztôségében, ahová rang volt meghívást kapni. Emlékszem, életem egyik elsô publikációja „a család és az iskola képeslapjában”, az akkor még
Török Sándor fôszerkesztésében megjelenô,
rossz minôségû papírra „szocialista” pirossal
és jellegtelen fekete betûformákkal nyomtatott Gyermekünkben látott napvilágot. A cikk a
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családi munkamegosztásról szólt. És amíg a
Thököly úti lepusztult bérház gangról nyíló
füstös szobájában Horgas Béla finom szerkesztôi útmutatásait hallgattam, úgy éreztem, a
szerencse kegyeltje vagyok: engem, a közgazdászhallgatót magától értôdô természetességgel fogadnak be egy körbe, ahol anyanyelven
beszélik a pszichoanalízist, szó esik Kassákról
és a Lukács-iskoláról, izgatottan boncolgatják
Pilinszky költészetét meg a frissen bemutatott
francia filmeket, közben pedig halálosan komolyan veszik, hogy amit csinálnak, azt azért
teszik, hogy egy kicsit épebbek és derûsebbek
legyenek az „itt honos” felnôttek és gyerekek.
A kis szerkesztôségi iroda mágnesként vonzotta az embert: a két pedagógiai lapnak hatalmas holdudvara és hatvan-hetvenezres olvasótábora volt. Az „anyaggazdálkodást” és a világban szétszórandó muníció osztását Török Sándor végezte, a többiek – a szellemi élet tudós
és szépíró vezéralakjai – pedig lázas megilletôdöttséggel sertepertéltek körülötte. Mintha
a mese kelt volna életre: „az volt az elismervényben: mi, alulírott törpék, Kököjszi és Bobojsza, elismerjük, hogy átvettünk kilencmillió álmot, tizenegymillió nótát és hatvannégyezer mesét – s kezet fogtak a raktárossal”.
Ebbôl a „raktárból” aztán egyenes utak vezettek tovább, még ha százfelé is. A Horgas–
Levendel házaspár kiadásában megjelenô Liget, a Török Sándor „stiklijével” életben tartott,
majd gyorsan felvirágzó Petô Intézet, Makkai
Ádám immár nemzetközi méretûvé terebélyesedõ szépirodalmi könyvkiadói tevékenysége,
a „karácsonyista” Kontra György tízezreket a
természettudomány felé fordító biológiakönyvei és a Vekerdy Tamás alapította Waldorf-iskola-bokor – mind e közös mûhely rendszerváltás utáni leszármazottai. 2005-bôl visszanézve,
a szellemi épelméjûség megôrzése által vezérelt tudatos-tudattalan összekapaszkodás hatalmas teljesítményének látja az ember, hogy a
Kádár-éra összes bárgyú és agresszív beavatkozása ellenére 1989-ben minden készen állt a
húszas-harmincas évek kényszerûen elhagyott
gazdag szellemi tradíciójának töretlen folytatására és megújítására. Az összekapaszkodás
önmagában azonban nem lett volna elegendô
– kellett mellé az irányt adó tartalom is. A „búvóhelyeken” gyakorolt és a Török Sándor-féle
kevesek által életben tartott igényes pluralizmus meg a vele társuló jól strukturált mûhelydemokrácia nélkül aligha lett volna ugyanis le-

hetséges, hogy a magyar szellemi élet pillanatokon belül tartósan intézményesülô és európai színvonalú liberális demokráciát teremtsen ott, ahol azt már mindenki eltemette: az
iskolában, a terápiában – és persze a lap- és
könyvkiadásban.2
Jól tudjuk: a valamikori újrakezdés lehetôségét röviddel a rendszerváltás elôtt sem lehetett elôre látni. Sôt még remélni is alig. Így az
embernek élete ökonómiáját ahhoz kellett igazítania, hogy itt „Kádár-rendszer” lesz, amíg a
világ világ, és nemcsak mi, de még a dédunokáink is abban fognak meghalni. Rendszerforduló ide vagy oda: Vekerdy mindezt máig nem
felejtette el. Most is pontos szavakkal elô tudja hívni a kilátástalanság mindnyájunk gyomrában évtizedeken át ott ülô érzését. A körvonaltalan szorítás persze kinek-kinek kicsit
mást jelentett. Vekerdy számára két mozzanat
volt különlegesen elviselhetetlen: a mindenfelôl áradó unalom és a villamosjegyet is átitató
hazugságtömeg. Mint beszámol róla, reakciói
önfegyelemmel nem voltak kordában tarthatók: fiziológiás tüneteket váltott ki belôle a
szürkeség látványa, és évtizedeken át mélyen
neurotizálta az ötvenhat el- és lefojtásán pöffeszkedô „legvidámabb barakk”-lét cinizmusa. Védekezésül – láttuk – színes föld alatti világot teremtett magának, és emellett íróasztalfiókjába „okádta”, ami csak szavakkal kifejezhetô volt.
De napi 24 órában nem lehet dühöngeni, és
a társas kapcsolatok sem tûrték a szüntelen indulatkitörést. Az unalom és a hazugság élményét ezért valahogy el kellett távolítani – Vekerdy életmûvészetében erre szolgált a filozófia,
amely megtanította, hogy paradoxonokká formálja és mindegyre relativizálja, amit tapasztal. Ezt persze hallatlan mûveltség és a látszólag egymástól távol álló okfejtések rokonságának felismerésére összpontosító veleszületett
tehetség birtokában tette és teszi mindmáig.
Gondolatvilágában és pedagógiai példatárában így kerül egymás társaságába Aquinói
Szent Tamás és Sartre, Kierkegaard és Goethe,
no meg a pszichoanalitikus dilemma a tudat és
az ösztön, az ész és az érzelem életvezérlô ural2

Bár az igazság kedvéért hozzá kell tennünk: e demokráciák azért mindmáig „folt-demokráciák” maradtak; és különösen azok maradtak ott, ahol a rendszerváltós áttörésre a legnagyobb szükség lett volna
– az oktatásban.
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mának primátusáról. Az alapvetô kérdés persze mindenkor ugyanaz: összeegyeztethetôk-e
és az egyes ember által végigélhetôk-e azok a
konfliktusok, amelyek a lét megfoghatatlan átváltozásai és az e világi élet észelvû berendezését hajszoló modern életvezetés között feszülnek. A kérdést tisztességgel és felelôsséggel megválaszolni nemigen lehet. Vekerdy is
nyitva hagyja – hiszen általános érvényût ô
sem mondhat. Legfeljebb a maga útkeresését
beszélheti el.
Mire a könyv utolsó fejezetéhez érünk, megtudjuk, hogy számára a napi feloldást a tanítás
jelenti, és az jelentette mindig is. Ezen persze
nem a hagyományos okítást, hanem az ô felfogásában a legnagyobb és legmagasztosabb
értéknek számító individuum képességeinek
kibányászását és felszínre segítését kell értenünk. A tanár akkor csinálja jól a dolgát, ha
munkája rásegítésbôl áll – mint a bábáé a
gyermek világrajövetele során. Tudást „átadni” azonban nemigen lehet, legfeljebb emberi közösségben megélt élményt és tapasztalatot gazdagítani – a magunk és a mások örömére. Az élményalapú tanítás pedig sajátos lelki
tágasságot elôfeltételez: hajlamot a transzcendenciára vagy legalábbis a képességet mások
transzcendenciaélményének komolyanvételére. Irracionalitás nélkül ezért nincs hatékony
pedagógia. Sôt. A ráció néha az elnyomás eszköze és fegyvere. De az is igaz: megismerés és
felismerés nélkül éppígy tévelygésekre vagyunk ítélve. Racionalitás nélkül ezért úgyszintén nincs hatékony pedagógia.
Az iskolamester mélyen ambivalens viszonyban van tehát mestersége mindkét alapjával:
az indulattal és a rációval. Bár rejtôzködô természete nem engedi, hogy magára vonatkoztassa, de a recenzens talán mégis megteheti:
Vekerdy egész életútja ennek az ambivalenciának az illusztrálása. Mert csupa észelvû dolgot
mûvel: ír, gyógyít, tanít és iskolát alapít – de
mindezt a tehetség, a szerencse, az intuíció irracionális vezérelve szerint és kellô mértéktartással. Hiszen: „Ha csak racionálisan akarunk
valamit megragadni, akkor sokszor sebeket ejtünk,
netán öldöklünk bizonyos értelemben, míg másfelôl
ha átadjuk magunkat az irracionálisnak, ugyanezt
tesszük, tehát egyszerre kell a ráció és a ráción túlterjedô megragadási képesség...” Aki pedig ezt az
alapparadoxont mindig szem elôtt tartja – és
Vekerdy mindenkor erre törekszik –, az lépésrôl lépésre kimunkálja a maga hüvelykujjsza-
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bályát: a rejtôzködô jelenlét racionálisan irracionális távolságtartását. Így azután mindig
olyasmibe keveredik, ami jó neki magának, és
jó másoknak. Örömelvû életmûvész, akit érdemes közhasznú derûfelelôsként számon tartanunk.
Szalai Júlia

AZ IGAZI HEGELI
ESZTÉTIKA NYOMÁBAN
G. W. F. Hegel: Elôadások a mûvészet filozófiájáról
Fordította Zoltai Dénes
Atlantisz, 2004. 373 oldal, 2895 Ft
Négy évvel Hegel halála után (1835-ben) Heinrich Gustav Hotho, Hegel egykori tanítványa
kiadta a háromkötetes hegeli esztétikát. A kiadói munkában Hotho Hegel két jegyzetfüzetére (az egyik a berlini, a másik a heidelbergi
idôbôl származott) és néhány hallgatói jegyzetre – köztük a sajátjára – támaszkodott. E kiadás némileg átdolgozott változata jelent meg
1842-ben, amely aztán a hegeli esztétikaként
vált ismertté.1 Az utókor nagyrészt megfeledkezett Hothónak azokról az elsô kiadás élén álló sorairól is, amelyek óvatosságra inthettek
volna. „A legfôbb nehézséget [...] a különbözô anyagok összedolgozása és egymásba olvasztása jelentette. [...] Kezdettôl fogva arra törekedtem, hogy a meglévô elôadásokat az átdolgozás során egységes könyvvé tegyem, és belsô összefüggéssel ruházzam fel ôket.
[...] Ezért a füzetekben talált mondatokban, fordulatokban és szakaszokban – az elválasztást, az összekötést és a belsô struktúrát tekintve – gyakran kellett
változtatásokat végrehajtanom.”2 A felejtés legfôbb oka valószínûleg az volt, hogy úgy tûnt,
nincs mit tenni, a hegeli ESZTÉTIKÁ-t a maga áthagyományozott alakjában kell elfogadnunk.
És közelebbrôl tekintve Hotho teljesítményét
is dicséretesnek lehetett tekinteni: „A szerkesztôi
1

A történet részletes áttekintéséhez lásd Rózsa Erzsébet A MÁSIK HEGEL címû tanulmányát, Vulgo, 2000/
1–2. 353–372.
2 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: VORLESUNGEN ÜBER
DIE ÄSTHETIK, III. köt. (WERKE, 15. köt.) Suhrkamp
Verlag, 1986. 576.
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teljesítmény nemcsak a végleges szöveg belsô harmóniája és olvashatósága miatt bámulatos, hanem azért
is, mert semmit sem enged a gondolatmenet színvonalából, és hûségesen visszaadja a hegeli spekuláció
szubsztanciáját. A szöveg teljes bizalmat érdemel, még
ha nem is eredeti.” 3 Ez a helyzet alapvetôen megváltozott, miután a kilencvenes évek közepétôl
sorra jelentek meg azok a jegyzetek, amelyeket
Hegel diákjai az esztétikai elôadásokon készítettek.
I
Hotho tehát maga is elárulja, hogy a szerkesztôi munkában két tekintetben is nagyfokú önállóságot kellett érvényesítenie: az anyag összegyúrása, illetve a spekulatív összefüggések helyreállítása és megteremtése tekintetében.4 Ez
az „önállóság” azonban mégsem tekinthetô teljesen önkényesnek, hiszen Hotho az ENCIKLOPÉDIA mûvészetre vonatkozó fejtegetéseire támaszkodott. Ebben a mûben Hegel kijelölte a
mûvészet helyét az abszolút szellemen belül,
és meghatározta a mûvészet elemzésének legfontosabb kategóriáit. A mûvészet Hegelnél az
abszolút szellem legelsô alakja, e szellem közvetlen megjelenése, amely majd a vallásba fog
átmenni.5 Ha megkülönböztetjük egymástól a
mûvészet helyének kijelölését az abszolút szellem kibontakozásának folyamatában és a mûvészet belsô sajátosságainak megragadását,
akkor azt kell mondanunk, hogy ezzel az utóbbi aspektussal az ENCIKLOPÉDIÁ-nak mindössze
egyetlen paragrafusa foglalkozik.6 „A mûvészetnek az általa megalkotandó szemléletekhez nemcsak
külsôleg adott anyagra van szüksége, amelyhez a
3

Rüdiger Bubner: ZUM TEXT. In: G. W. F. Hegel:
ÄSTHETIK I/II. Reclam, 1971. 31.
4 „Nem arról volt szó, hogy egy Hegel által kidolgozott kéziratot vagy egy hitelesített jegyzetet [mint például a vallásfilozófiai elôadások esetében] néhány stiláris módosítással kinyomtassak, hanem a legkülönbözôbb, gyakran
egymásnak ellentmondó anyagokat a lehetô legóvatosabban és a lehetô legfélénkebb javításokkal egységes egésszé
olvasszam össze.” Georg Wilhelm Friedrich Hegel:
WERKE, 15. köt. I. k. 575.
5 „A szépmûvészetnek... az igazi vallásban van a jövôje.”
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A FILOZÓFIAI TUDOMÁNYOK ENCIKLOPÉDIÁJÁNAK ALAPVONALAI, III. köt. Akadémiai Kiadó, 1981. 563. §. 351. (Fordította Szemere Samu.)
6 Lásd ehhez Hans Friedrich Fulda: GEORG WILHELM
FRIEDRICH HEGEL. Verlag C. H. Beck, 2003. 252–253.

szubjektív képzetek is tartoznak, hanem a szellemi
tartalom kifejezéséhez az adott természeti formákra
is jelentésük szerint, és ezt a mûvészetnek sejtenie és
ismernie kell.”7 Ebbôl jól látható, hogy a mûvészet belsô sajátosságait Hegel elsôsorban a tartalom és a forma fogalmainak kidolgozásában
és a köztük lévô viszony megragadásában látta. Hotho azonban azt feltételezte, hogy a mûvészet belsô sajátosságainak kidolgozásakor is
ugyanannak a szisztematikának kell érvényesülnie, mint a mûvészet helyének kijelölésekor. Az archívumi kutatások alapján kiderült,
hogy Hotho a hegeli esztétika „összeállításakor” (szövegszerûen) a leginkább a saját (az
1823-as elôadásokon készült) jegyzeteire támaszkodott. Ezek a jegyzetek Annamarie Gethmann-Siefert szerkesztésében 1998-ban jelentek meg nyomtatásban; a magyar olvasó is e kötet fordítását kapta kézbe.8 A kötet áttanulmányozása során egyértelmûen kiderül, hogy
Hotho szerkesztôi munkája nemcsak hogy nem
bámulatra méltó, hanem egyenesen problematikus. Kiderül ugyanis, hogy Hegel érvényesnek tekinti a mûvészet elhelyezésére vonatkozó (az ENCIKLOPÉDIÁ-ban kifejtett) gondolatait,
de nem készült a mûvészet belsô sajátosságainak olyan típusú kifejtésére, mint amilyent Hotho exponált. (Nem gondolt a „spekulatív szubsztancia” érvényesítésére.) Ezt jól jelzi a BEVEZETÉS következô szöveghelye: „Itt, ahol az egészbôl kiemeljük ezt a tudományt, közvetlenül kezdünk
hozzá kifejtéséhez; itt ez a tudomány nem eredményként áll elôttünk, mert elôzményeit nem tárgyaljuk.
És ezért kezdünk hozzá közvetlenül; eleinte nem támaszkodhatunk többre, mint arra a képzetre, hogy
mûalkotások léteznek.” (59.) Ebbôl egyértelmûen
következik, hogy Hegel az esztétikát (legalábbis 1823-ban) nem a szellem önmozgásának derivátumaként, hanem a mûalkotások sokszínûségét (és a mûvészettörténet tarkaságát) szem
7 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A FILOZÓFIAI TUDOMÁNYOK ENCIKLOPÉDIÁJÁNAK ALAPVONALAI,

III. köt. I. k.
558. §. 348.
8 A kötet fordítója (Zoltai Dénes) kiemelkedô munkát végzett; nemcsak a terminológia visszaadása, hanem a szöveg stiláris megmunkáltsága is példaértékû. A fordítás részletes értékelésére egy késôbbi – a
legújabb magyar Hegel-fordításokat vizsgáló – recenzióban szeretnék visszatérni. Átfogóan itt csak
annyit szeretnék megjegyezni, hogy az utóbbi idôben
többen is lényeges erôfeszítéseket tettek arra, hogy a
„magyar Hegelt” kiszabadítsák a Szemere Samu által meghatározott fogalmi világból.
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elôtt tartva próbálta kidolgozni. Kétségtelenül ez a hegeli esztétikai elôadások legmeglepôbb vonása. Ebbôl az elmozdulásból következnek az 1823-as elôadásoknak a nyomtatott
változathoz képest kimutatható sajátosságai:
1) A nyomtatott ESZTÉTIKA egyik legismertebb
és legalapvetôbb gondolata az, hogy a mûalkotás nem más, mint az eszme érzéki megjelenése. „A mûalkotásban az érzéki [...] puszta látszattá emelkedett. A mûalkotás középen áll egyrészt a közvetlen érzékiség, másrészt az eszmei gondolat között.”9 „Az érzéki szemlélet formája mármost
a mûvészethez tartozik, s így a mûvészet az, ami
az igazságot a tudat számára érzéki alakítás módján tünteti fel...”10 A mai tudásunk alapján egyértelmûen állítható, hogy ez a gondolat nem
Hegeltôl, hanem Hothótól származik. Hotho
talán úgy gondolta, hogy ez a formula sikeresen fogalmazza újra az ENCIKLOPÉDIÁ-nak azt
a gondolatát, mely szerint a mûalkotás nem
más, mint az abszolút szellem közvetlen megjelenése. Közelebbrôl tekintve azonban ez az
a gondolat, amelyet Hegel kritikusai többször
bíráltak a benne rejlô esztétikai platonizmus
miatt. Ha a mûalkotás nem más, mint az eszme
érzéki megjelenése, akkor a mûvészet ugyanúgy, mint Platónnál, csak árnyékszerû léttel
rendelkezhet, méghozzá a leghomályosabb
és legzavarosabb árnyékszerû léttel.11 Ez a
kritika egészen biztosan nem találja el Hegel
intencióit. Az 1823-as elôadásokból kiderül,
hogy Hegel másképp határozta meg a mûalkotások és a látszat viszonyát.12 Az elôadásokban
Hegel sokkal inkább azt hangsúlyozza, hogy a
mûvészet a látszat közegében létezik. (54.) A mûvészet által létrehozott látszat pedig túlmutat
önmagán, valami magasabb rendûre utal, mégpedig a gondolatra. (55.) „A közvetlen érzékiség
viszont önmagáért véve nem utal a gondolatra, hanem beszennyezi, és elrejti azt.” (Uo.) Ebbôl Hegel az alábbi következtetést vonja le: „A mûvészetet nem a látszat ténye különbözteti meg az igaz-

9 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: ESZTÉTIKAI ELÔADÁSOK, I. köt. Akadémiai Kiadó, 1980. 39. (Fordította
Zoltai Dénes.)
10 I. m. 103.
11 Lásd Annamarie Gethmann-Siefert: EINFÜHRUNG
IN DIE ÄSTHETIK. Wilhelm Fink Verlag, München,
1995. 208.
12 Annamarie Gethmann-Siefert szerint ezt a formulát egyetlen elôadói jegyzetben sem lehetett felfedezni.

114

ság más fajtáitól, hanem egyedül az általa teremtett látszat módja.”13 (55.) 2) Alapvetô eltéréseket tapasztalhatunk az 1823-as elôadások felépítése és a nyomtatott változat struktúrája között. A nyomtatott változat három fô részbôl
áll: A MÛVÉSZI SZÉPSÉG ESZMÉJE AVAGY AZ ESZMÉNY –
AZ ESZMÉNY KIFEJLÔDÉSE A MÛVÉSZI FORMA KÜLÖNBÖZÔ ALAKJAIVÁ – AZ EGYES MÛVÉSZETEK RENDSZERE.
Az 1823-as elôadások felépítése viszont a következô: a bevezetést követôen egy általános,
majd egy különös rész következik. Ha az egyes
részeket összevetjük egymással, akkor azt láthatjuk, hogy az általános rész nagyjából megfeleltethetô annak, amit Hegel (illetve Hotho)
a nyomtatott változatban a mûvészi formák
alakjaiként elemez, a különös rész pedig összhangban van a mûvészetek általános rendszerével. Az eltérés mégis óriási. A mûvészi szépség eszméjérôl szóló fejtegetések kitágításával és önálló résszé emelésével Hotho hallatlanul felerôsíti a koncepció egészének spekulatív irányultságát. Ez azonban kiegészül egy
újabb szerkesztôi elképzeléssel: a linearitás
vagy a deduktív kifejtés elvének érvényesítésével. A nyomtatott változat a következôképpen
képzeli el ezt a linearitást: Az elsô rész a szépség általános fogalmával és valóságával foglalkozik, vagyis az eszménnyel, amelynek vonatkozásában az alapmeghatározottságok még
nem alkotnak teljes egységet. A mûvészi szépségnek ez a kezdetleges egysége a második lépésben a mûvészi formák totalitásává fejlôdik
ki. E folyamat során a mûvészi szellem az isteni és az emberi dolgok ábrázolásának artikulált
rendszerévé válik. A harmadik rész pedig egy
olyan alapvetô hiányosságot korrigál, amely
benne rejlik az elôzô kettôben: bevezeti a valóságot a külsôdlegesség formájában. Talán
azt mondhatnánk, hogy ezzel a lépéssel jutottunk el a konkrét mûalkotásokhoz. Hotho következetesen érvényesíti azt a Hegel különbözô munkáiból jól ismert elvet, hogy az elemzések metodológiájának közvetlenül egybe
kell esnie az ontológiai-keletkezési folyamattal. Emiatt rendkívül felerôsödik az a gondolat, hogy a mûvészet nem önálló, hanem
az abszolút szellem közvetlen megjelenése. 14
13

Jellemzô, hogy Hotho ezt némi érzéketlenséggel
így értelmezi: „A mûvészet keltette látszat [...] elmarad
a tiszta gondolkodás létezésmódja mögött.” (55.)
14 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: ESZTÉTIKAI ELÔADÁSOK, II. köt. 189.
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Ezzel szemben az elôadások felépítése azt sugallja, hogy a mûvészet filozófiai elemzésének
elvileg két útja van: kiindulhatunk spekulatív-filozófiai fogalmakból, és kiindulhatunk
a konkrét alkotásokból. Ez a két út nem hierarchizált, hanem egymást egészíti ki. Hegel
mintegy azt sugallja, hogy ezek együttese vezethet el a mûvészet igazi megértéséhez.15
3) Végül Hotho szerkesztôi munkájára vezethetô vissza az ESZTÉTIKA nyomtatott változatában állandóan felbukkanó ítélkezô hangütés.
Ha Hegel az elôadásokban arra törekedett,
hogy a mûalkotások világát a maga végtelen
tarkaságában vegye szemügyre, akkor ez azt
követeli, hogy átadjuk magunkat ennek a világnak. Még akkor is, ha Hegel általános öszszefüggéseket elemez, mindig arra törekszik,
hogy visszacsatoljon a konkrét alkotásokhoz.
Ennyiben a mûvészi ítéletek nemcsak az egyes
alkotásokat, hanem magát a koncepciót is próbára teszik. Az ESZTÉTIKA nyomtatott változatában ennek már természetesen nyoma sincs.
A belsô gondolati-spekulatív tendencia felerôsödése az ítélkezések felerôsödéséhez és eldurvulásához vezet. Gethmann-Sieferttel szemben
én azonban nem gondolom, hogy az elôadásokból teljesen hiányzik mindenféle ítéletalkotás.16 De ha van is, ritkán fordul elô, és egyfajta finom óvatosság jellemzi. Tekintsük például a fiatal Goethére vonatkozó következô
kritikai megjegyzést: „Goethe számos ifjúkori mûvében megfigyelhetô, hogy a költôt anyagának szegényessége arra késztette, hogy a tárggyal össze nem
függô, betoldásszerû elemekbôl illessze össze alkotását. A Götz von Berlichingenben számos ilyen betoldás található.” (168.) – Ezek az elemzések végül ahhoz a következtetéshez vezetnek, hogy az
ESZTÉTIKA nyomtatott változatának szisztemati-

kája nem a források gondos tanulmányozására
épül, hanem a kiadó „zseniális beavatkozásának”
köszönhetô.17 Ez a következtetés természetszerûleg roppant módon felértékeli a szerkesztésben felhasznált, szövegszerûen legjelentôsebb jegyzetet, vagyis az 1823-as elôadásokat.
Gethmann-Siefert (szinte kötetnyi terjedelmû) elemzései egyértelmûen abban a tézisben
kulminálnak, hogy Hegel igazi ESZTÉTIKÁ-ját
nem a Hotho által szerkesztett és eltorzított
nyomtatott változatban kell látnunk, hanem
az 1823-as elôadásokról készült jegyzetekben.
Ezt a beállítottságot tovább erôsítendô, a kötet
bevezetésében Gethmann-Siefert még egyszer
nyomatékosan összefoglalja meggyôzôdését.
Az olvasó örülhet, mert úgy érezheti, most valóban kézbe kapta a hegeli ESZTÉTIKÁ-t. Érdekes módon a magyar kiadás ezt a benyomást
még tovább próbálja erôsíteni. Elsôsorban talán azzal, hogy azt sugallja, az elôadások egy valóságosan megírt könyv státusával rendelkeznek. A magyar kiadás belsõ címlapjáról hiányzik mindenféle utalás arra vonatkozóan, hogy
voltaképpen Heinrich Gustav Hotho jegyzeteirôl van szó, amelyeket Annamarie GethmannSiefert kiadásában olvashatunk; hiányzik a német kötet végén szereplô rész a kézirat állapotáról és sajátosságairól. Aki kézbe veszi ezt
a könyvet és belelapoz, egyértelmûen úgy fogja érezni, hogy Hegel egyik mûvét tartja a kezében. Ezt tovább erôsíti egy (megoldhatatlannak látszó) probléma: a német szöveg tele van
lapalji jegyzetekkel, amelyek Hotho kiegészítéseit és széljegyzeteit, a szöveg javításait és a
nyelvtani hibákat tartalmazzák. Ezek eltûnése
is azt az érzést erôsíti, hogy stilárisan jól megkomponált könyv fekszik elôttünk.18

17
15

De természetesen azt is látnunk kell, hogy Hegel
maga már az 1823-as elôadásokban is megteremtette a linearizálás feltételeit. A bevezetô részben már
elôfordulnak olyan meggondolások, amelyek az elôadások egészét próbálják megelôlegezni, a két rész
pedig ugyanarra a gondolati struktúrára épül: a
szimbolikus, a klasszikus és a romantikus mûvészeti
forma elkülönítésére. Pontosabban az általános rész
épül erre, a különös rész pedig úgy jár el, hogy paradigmatikus mûvészeteket rendel ezekhez a korszakokhoz.
16 Annamarie Gethmann-Siefert: ÄSTHETIK ODER PHILOSOPHIE DER KUNST. Hegel-Studien, Bd. 26, 1991. 108.

I. m. 106.
A nyomtatott változat problémáinak feltárása természetesen sokkal visszafogottabb és szerényebb válasz megfogalmazásához is elvezethetett volna. Mivel az elôadásokról készült jegyzeteket Hegel nem
autorizálta, és ráadásul – mint ahogy Hothótól tudjuk – a különbözô jegyzetek élesen el is térnek egymástól, az alapos filológiai és kritikai vizsgálatok
elôtt be kell érnünk azzal, hogy a hegeli esztétikából
egyelôre csak az ENCIKLOPÉDIA vonatkozó paragrafusai állnak rendelkezésünkre. Ezt a beállítottságot
látszik képviselni Hans Friedrich Fulda közelmúltban megjelent monográfiája. Lásd GEORG WILHELM
FRIEDRICH HEGEL. C. H. Beck Verlag, 2003.
18
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II
Rüdiger Bubner 1971-ben fogalmazta meg (a
ma már figyelmeztetésként ható) mondatot:
„Szem elôtt kell tartanunk, hogy Hegel sohasem írt
esztétikát, és sohasem gondolt egy esztétika megjelentetésére.”19 Ha errôl nem feledkezünk meg,
akkor a fenti történetet egészen másképp kell
elmesélnünk. Mégpedig a következô felütéssel: Hegel Berlinben négy alkalommal tartott
esztétikai elôadásokat: 1820/21-ben, 1823ban, 1826-ban és 1828/29-ben. Hotho ezeket
az elôadásokat kompilálta össze egységes mûvé; és mint láttuk, a legnehezebb feladatának
éppen ezt az összeolvasztást tekintette. Hotho
szerkesztôi munkájának legvakmerôbb mozzanata ekkor nem a kifejtés spekulatív karakterének megteremtésében, hanem a belsô különbségek eltüntetésében áll. Vagyis Hotho azt
sugallja, hogy ezek a különbségek esetlegesek,
és Hegel maga is eltüntette volna ôket. (Bubner nyomán úgy is fogalmazhatnánk, hogy Hegel nem jutott el az esztétikai nézeteinek lezárásához és koherens rendszerbe öntéséhez.)
Ilyen körülmények között nem marad más választásunk, mint a fennmaradt elôadások gondos, komparatív tanulmányozása. (Ezzel természetesen nem akarom azt mondani, hogy
az elôadásokat csak szigorúan történeti perspektívában szabad szemügyre venni.)20 A négy
elôadás közül az elsô (Von Ascheberg feljegyzésében) 1995-ben, Helmut Schneider kiadásában már megjelent; érdekes módon mindenféle különösebb feltûnés nélkül. A második elôadás (Hotho feljegyzésében) 1998-ban jelent

19 Rüdiger Bubner: ZUM TEXT. I. k. 31. (Kiemelés tô-

lem.)
20 A történeti és a teoretikus-szisztematikus érdeklô-

dés különbségét és feszültségét fedezhetjük fel, ha
összevetjük egymással Helmut Schneider (az 1820/
21-es elôadások kiadójának) tanulmányát Annamarie Gethmann-Siefert legkülönbözôbb dolgozatainak alapintenciójával. Schneider a következôképpen fogalmaz: „Hegel emez elsô Berlinben tartott esztétika-elôadásairól készült jegyzet jelentôsége abban áll, hogy
most teljesen áttekinthetôvé vált a berlini esztétika fejlôdése. Eddig éppen az elsô két berlini év volt homályban.”
Helmut Schneider: ÄSTHETIK, 1820/21. Hegel-Studien, Bd. 26, 1991. 92. Számomra rokonszenvesnek tûnik természetesen Annamarie Gethmann-Siefert pozíciója, aki az elméleti-szisztematikus szempontokat
helyezi elôtérbe, de azt szeretném állítani, hogy ez
csak egy komparatív elemzésre épülhet.
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meg Gethmann-Siefert kiadásában, valószínûleg a rendkívül gondos elôkészítésnek köszönhetôen óriási sikert aratva. A harmadik elôadásról több feljegyzés is fennmaradt, ezek közül kettô közvetlenül a megjelenés elôtt áll, az
egyik Von Kehlen, a másik Von der Pfordten
feljegyzésében. Gethmann-Siefert mindkettô
kiadásában fontos szerepet játszik. A negyedik
elôadásról (amelyrôl szintén több feljegyzés is
fennmaradt) pedig egyelôre csak ismertetések
állnak rendelkezésünkre. Most a négy elôadás
rövid tematikus bemutatásával megpróbálom
felvázolni azt az utat, amelyen Hegel Berlinben az esztétikai koncepció kidolgozásán fáradozva végighaladt. 1) Már az elsô berlini
elôadások két részben tárgyalják az esztétika
rendszerét: egy általános és egy különös részben. Az elôbbi rész foglalkozik a szimbolikus,
a klasszikus és a romantikus mûvészeti formával, az utóbbi pedig a mûvészet különbözô válfajait veszi szemügyre, az építészetet, a szobrászatot, a festészetet és a zenét. E felosztás kialakításának az volt a feltétele, hogy Hegel a
perzsa, az indiai és az egyiptomi természetvallásokat a fejlôdés legalsó szintjén helyezi el, és
„szimbolikus mûvészi formaként” határozza meg.
Ennek hátterében pedig az áll, hogy Hegel
Berlinben különös erôfeszítéseket tett a szimbólum fogalmának újraértelmezésére.21 A jegyzet jelentôségének megítélésében azonban már
élesen eltérnek a vélemények. Gethmann-Siefert azt hangsúlyozza, hogy Hotho igazából
nem is használta ezt a jegyzetet, mert úgy gondolta, hogy az 1823-as elôadások már sokkal
árnyaltabbak és részletesebbek.22 Schneider viszont azt állítja, hogy ez az elôadás tartalmazza a leghûségesebben annak a berlini füzetnek
a tartalmát, amelyet Hotho még ismert, késôbb elveszett, de amelyet Hegel minden bizonnyal az összes esztétikai elôadásának bázisaként használt.23 2) Az 1823-as elôadás Hotho feljegyzésében maradt fenn; ehhez az elôadáshoz Hotho széljegyzeteket készített. Mivel
az elôzô részben részletesen beszéltem errôl a
szövegrôl, ezen a helyen csak a széljegyzetek

21 Lásd Helmut Schneider: VORWORT. In: G. W. F.
Hegel: VORLESUNG ÜBER ÄSTHETIK, BERLIN, 1820/21.
Peter Lang Verlag, 1995. 13–14.
22 Annamarie Gethmann-Siefert: ÄSTHETIK ODER PHILOSOPHIE DER KUNST. I. k. 94.
23 Helmut Schneider: ÄSTHETIK, 1820/21. I. k. 92.
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rövid jellemzésével szeretnék foglalkozni.
A széljegyzetek – ha jól látom – alapvetôen kétféle funkciót töltenek be: egyrészt bizonyos
megállapításokat ismételnek (vagy élesebben
fogalmaznak meg), másrészt az átmenetet
próbálják felvázolni. A széljegyzetek jelentôsége mindenekelôtt abban áll, hogy voltaképpen ezek alkotják a legalapvetôbb kapcsolatot
az 1823-as elôadások és az ESZTÉTIKA nyomtatott változata között. Ezért is meglepô, hogy
Gethmann-Siefert sehol sem foglalkozik velük
részletesebben. E széljegyzetek kiemelkedô
jelentôsége abban áll, hogy itt tanulmányozhatók a legegyértelmûbben Hotho szerkesztôi
munkájának problematikus vonásai. Ha összegyûjtjük Hothónak az átmenet megteremtésére irányuló széljegyzeteit, akkor azt láthatjuk,
hogy ezekben már benne rejlenek egy önálló
szisztematika csírái. 3) Az 1826-os elôadások
kínálják a leggazdagabb forrásanyagot. Ezek
az elôadások sok esetben jóval részletesebben
érvelnek, és tartalmilag is új súlypontokat alakítanak ki. Például már a bevezetés elején feltûnik egyfajta fokozott módszertani tudatosság. „A filozófiai tudomány egy bizonyos tárggyal
kezdôdik, mégpedig annak a fogalmával, amirôl
szól, és ezt a fogalmat mint szükségszerût kell bemutatnia. A mûvészet a szellem megvalósulásának sajátságos formája, a szellem különös módja önmaga megjelenítésére. A különös mód lényegében eredmény; az elôrehaladás vagy a bizonyítás egy másik
tudományba tartozik. Egy filozófiai tudomány ezzel szemben totalitás, itt nincs abszolút kezdet; az abszolút, tisztán elvontan tekintve, kezdet, amely csak
kezdet. A filozófiai tudománynak ez a kezdete mindenütt eredmény, lényegében mint önmagába viszszatérô kört kell megragadni.” 24 Ezenkívül jóval árnyaltabb az esztétika legalapvetôbb fogalmának, a mûvészi szépnek a meghatározása is. „Mindenekelôtt a szép elméletéhez szeretnénk kapcsolódni; a szépet magán- és magáért valóan kell szemügyre vennünk, és nem a szépséget,
amely mindig a külsô tárgyakban áll. Ezt az eszmét
önmagából kell kifejtenünk, és így jutunk el a legkülönbözôbb formákhoz és alakzatokhoz, mégpedig
úgy, hogy a maguk szükségszerûségében mutatkoznak meg; ezek alkotják a szemléletünk tárgyait.”25
Tematikus szempontból a legjelentôsebb a

24

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: PHILOSOPHIE DER
KUNST, 1826. Kézirat 4.
25 I. m. 6.

szimbolikus mûvészeti forma tárgyalásában
rejlô belsô struktúra átalakítása. Az 1823-as
elôadásokban Hegel ezt a mûvészeti formát
három lépésben tárgyalta: a szimbolikus közvetlen egysége, a közvetlen egység szétbomlása, visszatérés a szétbomlásból az egységbe. A
második forma (a kezdôdô különbségek forrongása) megfelelôje most az indiai kultúra,
a harmadik (a természetesség halála) megfelelôje a szíriai és az egyiptomi kultúra, míg végül Hegel bevezet egy negyedik formát is (a
különbözô mozzanatok szétesését), amely a
fenséges poézisének történetét fogja át. Ez a
tematikus átstrukturálás már olyan alapvetô
sajátosságot implikál, amely az elôadások egésze számára is meghatározó: az elôadást átszövi a konkrét alkotások hallatlan felértékelése.
Az általános elemzéseknek egy kiterjedt mûvészettörténeti anyag fényében kell igazolódniuk.26 4) Az 1828/29-es elôadásokban Hegel
levonja a példák elburjánzásából adódó következményt: az egyedi mûveknek külön részt
nyit, amelyet „individuális résznek” nevez. E rész
önállósodása azonban egészen nyilvánvalóan
azt az érdeket követi, hogy az egyedi példákat
el kell rendezni a szisztematikus felépítésben.
Hotho ebben a vonatkozásban „pedagógiai zavarról” és „kétségbeesésrôl” beszél.27 Ez azonban
valójában nem zavar – mondja Gethmann-Siefert –, hanem „az anyag re-prezentációja, radikalizált szisztematikus premisszák alapján”.28 – Hegel „igazi” esztétikája e négy elôadás együttese lenne, egyetlen komparatív kritikai kiadásban. A komparatív elméleti megközelítés nagy
valószínûséggel egy sajátos fejlôdéstendenciát
rajzolna ki: Hegel egyre határozottabban felismerte, hogy a konkrét alkotások elemzésének
a lehetô legnagyobb szerepet kell kapnia egy
elvont esztétikai koncepció kidolgozásában.
(Ennek következtében nem az 1823-as, hanem
inkább az 1826-os elôadások kerülnének a
középpontba.) Hotho maga ezt a tendenciát
egyetlen hanyatlásfolyamatnak tekinti. Nem
mintha ô ellene lett volna a konkrét alkotások figyelembevételének, hanem inkább azért,

26 Annamarie Gethmann-Siefert elôszava a fenti kiadáshoz, XXI.
27 Gethmann-Siefert: ÄSTHETIK ODER PHILOSOPHIE DER
KUNST. I. k. 100. (A szerzô nem nevezi meg a Hothónak tulajdonított kifejezések forrását.)
28 Uo.
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mert úgy gondolta, hogy Hegelnek nem voltak
meg az elméleti eszközei a konkrétum megnövekedett dimenziójának kezelésére. Ezért
erôsítette fel a hegeli koncepció spekulatív
irányultságát.29
III
Gethmann-Siefert különbözô elméleti írásaiban gyakran úgy tesz, mintha az esztétikai elôadás (vagy elôadások) publikálása és gondos
tanulmányozása automatikusan megoldaná
mindazokat a problémákat, amelyek az ESZTÉTIKA nyomtatott változatának megjelenése óta

29

Ezt a képet a Hothóra vonatkozó információink
alapján pontosítanunk kell. (Lásd Annamarie Gethmann-Siefert: H. G. Hotho: KUNST ALS BILDUNGSERLEBNIS UND KUNSTHISTORIE IN SYSTEMATISCHER ABSICHT.
Hegel-Studien, Beiheft 22, 1983. 229–261.) Hotho
munkáinak nagy része mûvészettörténeti írás; különösen sokat foglalkozott festészettel (Van Eyckkel és
Dürerrel), irodalommal (Schillerrel és Goethével, de
mindenekelôtt az utóbbival), és rendszeresen írt zenekritikákat a berlini Morgenblattnak. Némileg félrevezetônek tartom a következô átfogó jellemzését:
„Hotho kutatómunkája kevésbé önálló, és kevés hozadékkal rendelkezik. A tevékenysége Hegel szolgálatában áll. A
kortársainak mindenekelôtt [...] a hegeli esztétikát szeretné közvetíteni.” (I. m. 237.) Ezzel szemben azt hiszem,
hogy Hothónak igenis volt egy eredeti kérdésfeltevése: mégpedig az, hogy hogyan lehet összekötni
egymással a spekulatív esztétikát és a mûvészettörténetet. Ez a szétválasztás ugyanis a mûvészetfilozófia általános válságát jelzi. Hogy viszonyul Hegel
ehhez a programhoz? Hotho szerint erre a problémára Hegel megtalálta a választ, mégpedig a következô tézissel: „A mûalkotásokban a szellemnek a világtörténelemben megtett útja csapódik le.” (I. m. 241.) Minden egyes mûalkotásban egy átfogó-univerzális, a
történelemben kibontakozó szellem jelenik meg. Ez
a gondolat nemcsak a mûalkotások filozófiai elemzését teszi lehetôvé, hanem garantálja az egyes és az
általános pólusából kiinduló elemzések szintézisének lehetôségét is. Hegel ezt a programot nem tudta megvalósítani. E kudarc értelmezése azonban már
nem egyértelmû. A kudarc egyrészt értelmezhetô
úgy, hogy Hegel elemzése nem volt elég mélyreható abban az értelemben, hogy a mûvészettörténeti
példák megszaporodásával az elméleti vonulat már
nem tudott lépést tartani; a mûalkotások puszta
egzemplaritások, már ritkán lehet látni, hogy pontosan hogyan is függnek össze a szellem általános menetével. A hegeli esztétika átdolgozása az ebben az
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felmerültek. Az elôzô rész végén jelzett probléma – a spekulatív esztétika kidolgozásának
és a konkrét mûalkotás-elemzések integrálása – olyan nehézség, amely Hotho szerkesztôi
munkájának alapjául szolgált. De látnunk kell,
hogy Hotho ezt a problémát (amelyet Hegel
különbözô esztétikai elôadásaiban észlelt) már
megoldani próbálta. Ez a nehézség azonban
nem kizárólag a hegeli koncepció sajátja, hanem az esztétika mint diszciplína számára
egyetemes kihívás.30 (Úgy gondolom, ebben
az esetben is érvényes Rüdiger Bubner egy
másik vonatkozásban megfogalmazott állítása: „A gondolatmenet szubsztanciális súlya játssza

értelemben vett hiányosságot próbálja korrigálni a
levezetések rendszerének kidolgozásával. Ez azonban furcsa következményhez vezetett: a mûvészettörténeti szempont integrálása az esztétikai koncepció spekulatív jellegét erôsítette. („Hegel elôadásait
Hotho a rendszer lezárt részeivé konstruálja, a hegeli kifejtés nagyon gyakori tentatív jellegével szemben [...], Hegel saját szisztematikus koncepciójával szemben.” Annamarie Gethmann-Siefert: ÄSTHETIK ODER PHILOSOPHIE
DER KUNST. I. k. 104.) Másrészt azonban egy fundamentálisabb ellenvetés is megfogalmazható: Hotho
egy helyen azt írja, hogy a mûvészettörténet az egyes
alkotásokat nem példáknak tekinti, amelyek csak akkor kapnak szerepet, ha bizonyos fejlôdéstendenciákat akarunk szemléltetni. A spekulatív vonások felerôsítése azonban egyértelmûvé teszi, hogy a mûalkotások csak ebben a funkcióban léphetnek fel. Hotho az esztétikára vonatkozó elképzeléseit Hegelbôl
meríti, de a hegeli koncepciót emez elképzelések fényében egyértelmûen lerontja.
30 Roppant félrevezetônek tartom Gethmann-Siefert terminushasználatát ebben a tekintetben: a fenomén versus rendszer (amely az 1823-as elôadások
elôszavában is elôfordul) ugyanis meglehetôsen elmosódott kérdésfeltevés. Mégpedig azért, mert a
fenomén (ebben a tekintetben) kétértelmû fogalom, ugyanis a konkrét alkotások kétféle felhasználását is megengedi. Egyrészt ezek az alkotások szerepelhetnek puszta példákként, amelyek az általános koncepciót megvilágítják, sôt helyenként próbára teszik. Kétségtelen, hogy Hegel általában ebben az értelemben hivatkozik a konkrét alkotásokra. Másrészt azonban már Hotho koncepciójának
bemutatásakor felmerült az alkotások önmagáért
való elemzésének lehetôsége és jelentôsége. Gethmann-Siefert egy elmosódott terminológiahasználattal úgy tesz, mintha Hegel ezt az utóbbi jelentésaspektust is le tudná fedni. Lásd PHÄNOMEN VERSUS
SYSTEM. Hegel-Studien, Beiheft 34, 1992. 9–40.
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a fôszerepet. A kiadói részletek ismerete itt nem segít
tovább.”)31 A spekulatív esztétika és a konkrét
mûalkotás-elemzések ugyanis hajlamosak arra, hogy a tematizálás két pólusává essenek
szét, és mint ilyenek szilárduljanak meg. Most
két Hegel-értelmezés kapcsán próbálom bemutatni ezt a polarizálódást. (Igaz, mindkét
értelmezés az ESZTÉTIKA nyomtatott változatára vonatkozik, és ennyiben tulajdonképpen
Hotho munkájához köthetô.) 1) Az elsô kísérlet Rüdiger Bubnertôl származik, aki még a különbözô elôadásjegyzetek felbukkanása elôtt
(1971-ben) összeállította a hegeli ESZTÉTIKA rövidített változatát. A kiindulóponton a hegeli
koncepció jelentôségének felmérése áll. Ha
Hotho ezt a jelentôséget abban látta, hogy Hegel kísérletet tett a mûvészettörténeti perspektíva integrálására, akkor Bubner a maradandó
teljesítményét a mûvészet általános fogalmi sajátosságainak explikálásában látja. „Jelenleg nem
állhat fenn kétség azt illetôen, hogy az esztétika mint
a mûvészet filozófiai elmélete elég rossz helyzetben
van. A hegeli és a kanti klasszikus koncepciókat
követôen ezen a területen nem látható több nagy és
meggyôzô kísérlet. Igaz, hogy a filozófia nem némult
el teljesen a mûvészettel szemben, de az elemzések általában [...] a mûvészetre irányuló alkalmi érdeklôdés gyümölcsei.”32 Ebbôl mindenekelôtt az következik, hogy az ESZTÉTIKÁ-nak az a része, amely
közel megy a konkrét alkotásokhoz, elveszti jelentôségét. Ezért hagyja ki Bubner a teljes harmadik részt. Az elôadások ismerete után most
már azt mondhatjuk, hogy ez a rész az elôadások mindegyik változatában szerepelt, mint az
egyes mûvészetek rendszere. Az 1826-os elôadástól kezdve azonban ez a rész kiegészült
a romantikus mûvészetek (a festészet, a zene és a költészet) külön és részletes elemzésével. Ezek az elemzések azonban – Bubner szerint – már semmivel sem járulnak hozzá ahhoz
az általános fogalmi struktúrához, amelyet a
könyv addig kidolgozott. Talán megkockáztathatnánk, hogy Bubner igazából úgy véli,
már ezekben az elemzésekben is jelen van némi „alkalmi érdeklôdés”. Utólag megállapíthatjuk, hogy Bubner nagyon is következetes volt,

31

Rüdiger Bubner: ÜBERLEGUNGEN ZUR SITUATION DER
HEGELFORSCHUNG. Hegel-Studien, Bd. 36. 2001. 53.
32 Rüdiger Bubner: EINFÜHRUNG. ZUR LAGE DER ÄSTHETIK. In: G. W. F. Hegel: ÄSTHETIK I/II. I. k. 3.

amikor megdicsérte Hotho szerkesztôi munkáját, amely alapvetô szerepet játszott a könyv
spekulatív struktúrájának kialakításában. 2) A
hegeli ESZTÉTIKA nyomtatott változatával szemben (vagyis részben Hotho munkájával szemben) már nagyon korán megjelent az az ellenvetés, hogy igazából nem hagy helyet a konkrét alkotások magáértvaló értelmezésének. Ez
az ellenvetés már Christian Hermann Weiße
egyik, az ESZTÉTIKA nyomtatott változatáról szóló bírálatában is megjelent. Weiße arról ír,
hogy a hegeli koncepció a dialektikának egy
olyan merev szerkezetét használja, amely végsô soron azt eredményezi, hogy az esztétika egész rendszere megalapozatlanként jelenik meg.33 Weißének ez az ellenvetése szinte szó szerint visszaköszön Adorno ESZTÉTIKAI
ELMÉLET-ének egyik leghíresebb passzusában:
„Hegel a mûvészet szellemét, mint meghatározott
megjelenési módot a rendszerbôl vezette le, amely
ugyanakkor minden mûfajban és potenciálisan minden egyes mûalkotásban egyértelmûen a sokféleség
esztétikai attribútumának kárára érvényesül. Az
esztétika azonban nem alkalmazott filozófia, hanem
önmagában filozofikus.”34 Ez az ellenvetés úgy
is megfogalmazható, hogy Hegel nem tekinti
autonómnak az egyes konkrét alkotásokat. Ezt
már abból is lehet látni, hogy nem választja
el határozottan egymástól a mûvészetet és a
konkrét mûalkotásokat. Miközben az elôadások35 során egyre jelentôsebbé válnak a konkrét alkotások, a kiindulóponton a szép, mint

33

Lásd Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft
und Kunst. Kritiken, Charakteristiken, Correspondenzen, Übersichten, Nr. 210–215. (1838. szeptember.)
34 Theodor W. Adorno: ÄSTHETISCHE THEORIE. (GESAMMELTE SCHRIFTEN, 7. köt.) Suhrkamp Verlag, 1970.
140–141.
35 Idézzük fel röviden a három rendelkezésre álló
elôadás kezdetét kronológiai sorrendben: 1) „Ezeket
az elôadásokat az esztétikának szenteljük, és ennek terepe a szép, fôként a mûvészet.” Hegel: VORLESUNG ÜBER
ÄSTHETIK. BERLIN, 1820/21. Peter Lang Verlag, 1995.
21. 2) „Vizsgálódásaink tárgya a szép birodalma, közelebbrôl a mûvészet területe.” (53.) 3) „Ezeket az elôadásokat a mûvészi szépnek szenteljük, nem a természeti szépnek. Minden tudomány önkényesen határozhatja meg a
maga kiterjedését. De ez mégsem önkényes meghatározás.”
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: PHILOSOPHIE DER
KUNST, 1826. Kézirat 4.
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általános, vagyis mint a mûvészetre vonatkozó
fogalom áll. Tegyük fel, hogy sikerülne integrálnunk ezt a két pólust:36 ebben az esetben
olyan esztétikai koncepció jönne létre, amely

sok vonatkozásban ugyan eltérne a hegeli elmélettôl, az intenciókat tekintve mégis Hegel
legjelentôsebb öröksége lenne.37
Weiss János

36

mutatni Gethmann-Siefert értelmezését: „Hegel tézise a mûvészet múltjáról, illetve múltkarakterérôl [...] a
következôket jelenti: Mihelyt az ember a modern állam körülményei között él, mihelyt a vallását nem egyedül a mûvészeten keresztül tartja életben, a mûvészet elveszti univerzális jelentôségét, de nem az általában vett jelentôségét.
A mûvészet a modern államban nem az egyetlen és végérvényes orientációs hatalom, de a különbözô világnézeti
javaslatokban nagyon is életben tudja tartani egy emberi
élet lehetôségét. A mûvészetre a modern világban a formális képzés feladata hárul. Ez azt jelenti, hogy a modern világ polgárát a cselekedeteiben nem a mûvészet vezérli...”
Annamarie Gethmann-Siefert: EINFÜHRUNG IN DIE ÄSTHETIK. Wilhelm Fink Verlag, 1995. 230–231. Nem
lehet tagadni, hogy ez a leírás helytálló, de azt is látni kell, hogy a magyarázat átcsúszott egy társadalmitörténelmi dimenzióba. Az alábbiakban a mûvészet
vége tézisét a spekulatív struktúrája szerint és a fentiekben meghatározott alapprobléma fényében próbálom újrafogalmazni: 1) Hegel – minden várakozással szembeszállva – az elôadásokban sem adta fel
ezt a tézist. Az 1823-as változat zárósoraiban írja:
„Végigjártuk a mûvészet teljes körét. A maga komolyságában vett mûvészet számunkra olyasmi, ami a múlthoz tartozik. Számunkra más formák szükségesek ahhoz, hogy
tárggyá tegyük az istenit.” (371.) Ez a gondolat valójában a mûvészet általános elhelyezésébôl következik,
amelyet Hegel az ENCIKLOPÉDIÁ-ban dolgozott ki, és
amelyhez mindvégig ragaszkodott. 2) A konkrét alkotások súlyának felértékelése viszont egyre valószínûtlenebbé teszi azt, hogy a mûvészet vége a mûalkotások sorának megszakadásaként jelenhetne meg.
Ez a két gondolat ily módon visszavezethetô a fenti
két pólusra. Tulajdonképpen mindkettô legitim, és
most már azt is láthatjuk, hogy ez vita miért maradt
lezáratlan.

Talán az egyik legelsô ilyen kísérlet, amely a Hegel-iskolából nôtt ki, Christian Hermann Weißétôl
származik. Weiße elsôsorban a kisebb írásaiban a stílus fogalmával próbált kijelölni egy ilyen közvetítô
síkot: A stílus a mûvészi ábrázolások olyan eleme,
„amely mindannyiukban közös, amennyiben [...] minden
különös mûvészeti formán belül éppúgy, mint minden másikban, a minden egyes szóban megjelenô akaratlagosság
és szándékosság mellett egy nem kifejezetten akartat és
szándékoltat juttat kifejezésre. A mûalkotás különös tartalmát és tárgyát átfogó szellem elôször is mindenütt maga a mûvész, a mû mesterének személyes szelleme, a talentumából, a képzettségébôl, a szellemébôl és az erkölcsi jellemébôl adódó individuális képességek összessége.” ÜBER
STIL UND MANIER. In: uô: KLEINERE SCHRIFTEN ZUR ÄSTHETIK UND ÄSTHETISCHEN KRITIK. Georg Olms Verlag,
1966. 303.
37 Véleményem szerint ez a hegeli koncepcióból
(és annak átszerkesztésébôl) adódó legjelentôsebb
probléma. Bár az elôfordulás gyakoriságát tekintve
biztosan a mûvészet végére vonatkozó tézis vihetné
el a pálmát. E tézis megközelítésében két út lehetséges: vannak, akik e koncepció pozitív tartalmát dolgozzák ki, és azt állítják, hogy a tézis lényegében helytálló. (E megközelítés példaszerû tanulmánya: Márkus György: HEGEL ÉS A MÛVÉSZET VÉGE. In: uô: METAFIZIKA – MI VÉGRE? Osiris–Gond Kiadó, 1998. 189–
218.) Ezzel szemben az értelmezôk nagy része azt állítja, hogy ez a tézis mélyen problematikus, és hogy
ez állja útját a hegeli esztétika aktualitásának; egy viszonylag korai tanulmányában már Dieter Henrich
is abban látta a hegeli esztétika aktualitásának kulcsát, hogy hogyan vélekedünk a mûvészet végének
tézisérôl. (Lásd ZUR AKTUALITÄT VON HEGELS ÄSTHETIK.
Hegel-Studien, Beiheft 11, 1983. 295–301.) Én most
ehhez a tanulmányhoz kapcsolódva szeretném be-
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