




SZABOLCSI MIKLÓS 

JÓZSEF ATTILA KÖLTÖI NYELVÉRŐL 

I. 

„Nyelvünk ízei gazdagon kiforrtak. A magyar szóból f inom műszer 
lett, zajtalan sebességű gép, mellyel a mérnöki elme könnyedén alakít-
hatja fogalmait. De a lélek homályos vidékeit is lágyankiemeli mélyeiből 
költőink ihlete. Nyelvünkkel megmintázhatjuk a kővágó motorok pergő 
zaját s az udvar sarkában gubbasztó maroknyi szalmaszemét alig-alig 
zizzenő rebbenését. Egyszóval nyelvünk ősi és modern, erdei, mezei és 
városi, ázsiai és európai. Mi is ősiek és modernek vagyunk, európai 
magyarok. Mérnökök, üzletemberek, szántóvetők és költők népe. '" 

Költő volt, — de bölcsészhallgató és kicsit nyelvész is. Mint 
egyik mestere és példaképe Arany János, ő is tudatosan foglal-
kozott anyanyelvvel, kutatta lehetőségeit, felmérte és ele-
mezte. Prózai írásaiból nyelvre, nyelvhasználatra vonatkozólag 
egész breviáriumot lehetne összeállítani. Egy, 1929 decemberi 
bírálatában például kifejti a felesleges idegen szavak elleni 
érveit, — a megértés akadálya, a hatni akarás gátja használatuk 
— és bár az érvelés akkor kicsit parasztromantikus indoklását 
utóbb nem is vállalta —, később maga is igyekezett kerülni az 
idegen szavak túlzott használatát. A szó, — a költői szó — 
keletkezéséről is már korán írt —, szinte minden esztétikai, 
kritikai írásában szól a nyelvről, stílusról. De most nem erről 
—, költészete nyelvéről szólunk. 

Már kortársai tudták: József Attiláról nem lehet úgy írni, 
hogy költői nyelvéről ne ejtsenek szót. És valóban, az első 
kritikáktól máig sokan írtak már nyelvének sajátosságairól. Az 

'József Attila Összes Müvei III. Bp. 1958. 272. 

1 Irodalomtörténet 10/3 



594 Szabolcsi Miklós 

erre érzékenyek legkivált: különösen Fejtő Ferenc korai tanul-
mányait említhetném, Bóka László esszéit, - utóbb Gyertyán 
Ervin és Levendel Júlia-Horgas Béla könyvét, Fodor András 
elemzését. Mezey Katalin szép vallomását. És Török Gábor 
tollából négy könyvnyi tanulmány, elemzés is született már 
József Attila költői nyelvével összefüggő kérdésekről.2 Wacha 
Imre még készíti a József Attila szótárt. A Magyar Nyelvőr 
szerkesztői is évek óta sorozatosan közölnek nyelvi szempontú 
elemzéseket verseiről. Szabó Zoltán K i s m a g y a r s t í l u s -
t ö r t é n e t é b e n szép fejezet szól róla. És éppen legutoljára jelent 
meg a kecskeméti Forrásban Szekér Endre cikke e kérdésről.3 

Van hát mire támaszkodnunk —, bár költői nyelvéről rend-
szeres összefoglaló mű még nem született meg. Az évforduló 
alkalom arra, hogy elgondolkozzunk arról, hogyan érzékeljük, 
jellemezhetjük költői nyelvét ma, amikor nyelvhasználatunk 
változóban, amikor a magyar nyelvet a valóság s idő részéről új 
és új ,kihív ások" érik, - amikor a nyelv „szétrétegződése" van 
folyamatban. De adhat-e bármilyen nagy költő nyelve támaszt, 
segítséget, példát, — a ma embere számára gondolatai és gond-
jai, helyzete és kívánságai kimondására? 

II. 

Mindenekelőtt: néhány módszertani kérdésről. József Attila 
költői nyelvének jellegzetességeiről szólva, elsősorban érett 
líráját vettem tekintetbe, tehát nagyjából az 1929 utáni ver-
seket, s különösen az 1933 után születetteket. Mert bármilyen 
érdekes is a korai időszak, és tudjuk, mestermű is született már 

2 Török Gábor: A líra: logika (J. A. költői nyelve). Bp. 1968. - uő., 
Lirai igefilggvények stilisztikája. Bp., 1974. - uő . ,Köl tő i rébuszok. Bp., 
1974. - \iö., József Attila kommentárok. Bp., 1976. 

'Szekér Endre: Jegyzetek József Attila költői nyelvéről Forrás, 
1980 /4 .51 -55 . 
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az első években - , nyelvi és poétikai szempontból mesterei és 
kortársai, Ady és Kassák, Szabó Dezső és Juhász Gyula, Chr. 
Morgenstern és a francia szürrealisták nyoma még nagyon erős 
rajta - , úgyhogy nem egy jelenség, amelyet az ő kizárólagos 
jellegzetességének vagy leleményének tartanánk, s úgy elemez-
nénk, inkább a még igazi hangját kereső fiatalember tanuló-
éveinek sajátja. Igaz, a későbbi évekre vonatkozóan is fenn-
állhat az aggály: mi a sajátja, s mi az, amiben közös kor-
társaival. (Főleg Szabó Lőrinccel és Illyés Gyulával való össze-
vetés lenne fontos.) Másrészt, már az addigi, József Attila 
nyelvére vonatkozó irodalomnak is buktatója —, s ennek a ta-
nulmánynak a megfogalmazása során is előkerült a minden 
stOuskutatót fenyegető nehézség: a költői nyelv vizsgálatánál 
nehéz elválasztani a poétikai és a nyelvi vizsgálatot —, meg-
jelölni, mi az, ami egy adott verssorban poétikai eszköz, s mi 
nyelvi kifejezés - , mi minden tartozik a k ö l t ő i n y e l v körébe. A 
továbbiakban tehát óhatatlanul poétikai jellegzetességekről is 
kell szólnom. 

III. 

József Attila érett lírája költői nyelvének egyik jellegzetes-
sége, hogy nincs első pillantásra feltűnő, kiötlő sajátsága. Mint 
sok más kortársa, ő is —, visszahatásul az előző nemzedék és 
saját ifjúsága ellen —, igyekszik „mindennapi" lenni — egy 
bizonyos lehiggadt, látszólag tárgyilagos és józan költői köz-
nyelven írni. Ez jellemző 1932 utáni műveire. 

Csak közelebbi odafigyelés fedheti fel: az a „normalitás", ez 
a szabályosság, ez a köznapiság csak látszat, mögötte, alatta a 
nyelv lehetőségeinek végsőkig feszítése, kényes egyensúlyban 
tartott grammatikai feszültség, szabálytalan szabályosság jel-
lemzi. Ezért olyan ismerős és érthető — és ezért oly sokrétű és 
meglepetést keltő az a kései költészet. „ . . . és az ő jelentése 
megváltoztatta a nyelv egész anyagát" — úja Vas István róla írt 

1* 
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Rapszódiájában. De hogyan? Ennek néhány összetevőjéről 
szólok a továbbiakban: 

a.) ,Sürü csönd ropog a havas mezőben" — induljunk ki a 
Holt vidék e nagyon is ismert soraiból. Együttesen vehetjük itt 
szemügyre nyelvének sajátságait: a sűrítési, a tömörítést, az 
egységben ábrázolást. A mondat rendkívül szabályos szerkeze-
tében nagy ellentétet tömörít, arányos pontossággal feszít ki 
nagy távlatokat. Az ige érzékletes, szemléletes, hangutánzó-
hangfestő jellegű —, s középpontként köti össze a két jelzős 
szerkezetet. Közülük a második a szokott, leíró, köznapi 
jellegű kapcsolás, — az'első alanyi rész jelző-jelzett összetétele 
már nagyon is sajátos: különböző érzékterületekről vett jelző 
és jelzett szó —, s egyúttal gazdagítása mindkét jelentéskörnek. 
A „sűrű" újabb távlatot ad a „csönd"-nek — a „ropog" ige 
pedig életre kelti a „csönd"-et, az élőlénnyé válik, aktívvá, 
önálló szereplővé. Tömörítés, sűrítés egyfelől —, bonyolult 
vonatkozások, nagy távlatok belepréselése arányos-pontos, 
szűkszavú mondattagokba —, ez a József Attila-i érett költői 
nyelv egyik legfeltűnőbb sajátsága. És ezekben a tömör nyelvi 
formákban egy emberiesített tárgyi világ, egy megelevenedett 
fogalmi rendszer feszeng. (Sokat írtak már József Attila-i 
megszemélyesítésről, Török Gábor részletes kategóriarend-
szert állított fel és időbeli statisztikát is közölt róla. Hadd 
jegyezzük meg, hogy költészete, nyelve a legfeltűnőbb saját-
ságával kapcsolatban még hátravan a lélektani és az össze-
hasonlító irodalomtörténeti vizsgálat.) E kettő együtt: a világ, 
a jelenségek, a fogalmak, a folyamatok emberiesítése, élővé 
tétele, mintegy felrobbantása —, majd kemény és józan nyelvi 
formákba kényszerítése; a József Attila-i tömörítés és nyelv-
használat egyik jellegzetessége és egyik oka annak, hogy olyan 
sok formulája, mondata, arányos-pontos verssora vált szálló-
igévé, behelyettesíthető mondattá. Már korábban feltűnik ez a 
sajátsága, hogy bonyolult élettények sorát, események sorát 
tudja mértanian pontos, arányos mondatokba tömöríteni. 
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Bevezető 

Lidi nénémnek öccse itt, 
Batu khán pesti rokona, 
kenyéren élte éveit 
s nem volt azúrkék paplana; 
kinek verséért a halál 
öles kondérban főz babot -
hejh burzsoá! hejh proletár! -
én, József Attila, itt vagyok! 

Itt nyelvtanilag is segít e forma kialakításában a magyar 
népdal, népballada, — és a középkori francia balladai forma is, 
— Villon átfogalmazásában. 

Érett költészete antropomorfizálásának félig ironikus meg-
hirdetése ez a néhány, 1929 végi sor lehetne: 

. . . egy hűvösen heverő 
répa, egy jámbor meszelő 
meg én hallgatjuk gondolkodva. 

Amikor azután a jelenségek bonyolultsága fokozódik, amikor 
„fecseg a felszín", akkor a beszélő és író egyénnek szüksége 
van arra, hogy redundancia-mentesen, pontosan, tömören 
fogalmazzon —, s az ehhez szükséges „modell"-t nyújtja — 
számunkra is - , a József Attila-i költői nyelv. „A lét dadog, 
csak a törvény a tiszta beszéd" — mondta maga — s „a terme-
lési erőket odakint és az ösztönöket idebent", „a dolgozó nép 
okos gyülekezetében hányni-vetni meg száz bajunk", „ren-
dezni végre közös dolgainkat", — a „Tejfoggal kőbe mért 
haraptál? ", csak néhány példa ezekre a ma már klasszikussá 
érett, szinte köznyelvivé lett „érmékre", formulákra. 

Nemcsak a bonyolult valóságdarabok, hanem azokat össze-
kötő felé- és alárendelő logikai viszonyok, a sokszorosan össze-
tett, egymást feltételező cselekvési és lélektani vonatkozások 
pontos, árnyalt, kifejezése szinte a végsőkig feszítette a magyar 
nyelv addigi lehetőségeit: 
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Szegényember akkor lop, ha éhes, 
Akkor se lop, dehát nagyon éhes 

• 

Kit anya szült, az mind csalódik végül, 
vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. 
Ha küzd, hit abba, ha pedig kibékül, 

ebbe fog belehalni. 
• 

Légy, ami lennél, férfi 

Bár velük voltam volna én boldogan 

A tömörítéshez, a pontosan csattanó fogalmazás szükség-
leteihez hajlítja a szavakat - , József Attila költői nyelvében a 
szóalkotás eszközei közül talán ezért elsősorban nem a szó-
összetétel, talán nem is a szóképzés, hanem két másik eszköz 
az uralkodó: a szóelvonás (ebben ismét Török Gábor elem-
zéseire hivatkozom); a „leh, a kecs, csin" típus;és főleg a szavak 
jelentéskörének bővítése, módosítása, alakítása, - azaz a nyelv-
nek nem robbanásszerűen, Ady módján történő alakítása, ha-
nem belső lehetőségeinek tágítása, - a bevezetőül idézett 
szavai szellemében. 

b ) . J i a n y a g t á r s a d a l m u n k r a s z a b a t o s s z a v a m v a n " — írta, és 
valóban nyelvének másik sajátsága: a világ új jelenségeire, a 
tudomány, a társadalom és természettudomány új fogalmaira 
„szabatos szó" keresése. Talán nem vulgarizálás itt sem, ha arra 
utalunk: mintha itt is előre megérezte volna a ma gondját: 
amikor a tudomány új eredményei, a technika új szükségletei 
szinte naponta követelnek új és új szavakat, fogalmakat jelen-
tenek új kihívást a nyelv számára. József Attila a magyar 
nyelvet, mint ez a bevezetőül idézett sorokból kiderül, alkal-
masnak látta erre a feladatra. Költői művében a fogalmak 
megelevenednek, szemléletessé válnak - , prózai müveiben 
pedig egyik fő törekvése a szabatos magyar fogalmi nyelv 
kidolgozása. Költői nyelvébe már korán beemeli a nagyváros, a 
gyár szavait — az „elevátort" és a „frászkarikát" —, ebben 
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azonban még Kassák, olykor Szabó Dezső útját követi. Ám 
amikor érett éveiben a marxista közgazdaságtan, a politika, a 
szociológia, a lélektan, a néprajz, a történelem, utóbb a mate-
matika, és a fizika fogalom- és gondolatrendszerét dolgozza át, 
fogalmazza meg szemléletesen, akkor valóban egy újfajta 
magyar nyelvi eszköztár megteremtése felé tesz lépést. Nem az 
idegen szavak használatát választja, nem is a körülírást, hanem 
a megelevenítést, a szemléletessé tételt, azt az utat, amelyen 
voltaképpen a filozófia f o g a l m i nyelve máshol is kialakult. 
Csak néhány, nagyon ismert példa szemléletes fogalmiságára: 

Bölcsebb, korod előtt hajolj 
* 

kis,búvó országokra rálehel a tőke sárga szája . . . 

a munkabér, a munkaerő ára, cincog zsebünkben . . . 

A történelem futószallagára szerelve ígyen készül a világ . . . 
* 

Meg fogjuk alkotni csiszolt kövön a dolgozók finom fém-államát 

Bársonyon futnak perceim, vagy Köszörűn sikló idő, 

A szabadság sétára megy 
kit könny s véi teremtett, 
s ő kézenfogva vezeti 
szép gyermekét, a rendet. 
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Egy pillanat, s kész az idő egésze 
* 

ös patkány teijeszt kórt miköztünk 
a meg nem gondolt gondolat 

A semmi ágán ül szívem 
kis teste hangtalan vacog 

* 

a világ a táguló űrben lengve 
jövőjének nekivág . . . 

Ez a szemléletes fogalmiság, a fogalmak antropomorfízálása 
voltaképpen — a nyelvalkotás egyik módja. „Fogalmad úgy 
világít, mint ott kinn a nyers t é l . . . " — írta egy vázlatában. 

Persze: a szemléletessé vált fogalomhálózat költői meg-
jelenítése és az absztrakt tudományos-szakmai nyelv szó-
készletének tudatos felépítése, megalkotása között még nagy a 
távolság. De a József Attila-i út mégis rávilágít a nyelv szem-
léletes alapú fogalmi gazdagításának egy lehetőségére, (érdekes 
módon: más irányból indulva Németh László is erre tett kísér-
letet metaforizált esszényelvében.) 

c) ,fizüst derűvel ráz a nyír egy szellőcskét és leng az ég". — 
József Attila költészetének ismerői tudják, hogy mindezt, a 
valóság mélyeinek megragadását, az ellentétekben való látást, 
szabatos világmagyarázatot —, ellenpontozza és erősíti nála a 
báj, játékosság, kecsesség, könnyedség. Vajon van-e ennek 
nyelvi megfelelője, jelentkezik-e ez a költői sajátság a nyelv-
ben? Valószínűleg igen: a könnyedség, báj nyelvi értékeit 
olyan jelenségekben kereshetjük, mint a kicsinyítés gyakori-
sága (itt is Török Gábor szorgalmas munkájára, statisztikájára 
utalok), mint a hangutánzás, hangfestés tudatos-játékos, ki-
számított alkalmazása, amely igen gyakran kellemesség kép-
zetét kelti („és lágy a tanya, langy az ól") olykor a kemény-
séget („törékeny termetét a tőke megtörte. . ."). Leginkább 
azonban szókincsében. Erről eddig csak egyes versekkel kap-
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csolatban szóltak, egész művére vonatkozóan nincs összeállítás 
—, de valószínűnek látszik, hogy szókincsének egy jelentős 
része a régi magyar nyelv és a népdalok nyelvének felfrissítése, 
új kontextusba állítása; egy más része a „városi népnyelv" 
átalakítása. Éppen a természet- és társadalomtudományi 
szabatosság, az érzékletesség és a folyton megújulni képes 
frissesség jellemzi ezt a költői nyelvet: („Szalad a puli pilla-
nat. . . , Az öntőműhely vasladik. . .") 

A későbbi években viszont egyre inkább a teljesen köz-
nyelvi jellegű, illetőleg a „normál" költői nyelvből vett szó-
kincs az uralkodó, a pontosságot, arányosságot, szemléletes-
séget egyre inkább konvencionált eszközökkel tudja már 
elérni. 

Langy, permeteg eső szemerkél, 
uj búza pelyhe ütközik. 
Kéményre gólya s a levert tél 
jeges csúcsokra költözik. 
Zöld robbanásokkal kitört 
a kikeleti víg erőszak. 
Asztalos műhelye előtt 
remény legyint meg, friss fenyó'szag 

Mit ír a hírlap? Dúl a banda 
Spanyolhonban és fosztogat; 
Kínában elűzi egy bamba 
tábornok a parasztokat 
kis telkükről. Had fenyeget, 
vérben áznak a tiszta vásznak. 
Kínozzák a szegényeket. 
Hadi uszítók hadonásznak. 

d) Mindehhez mintegy alapfeltétel, hogy a költő a nyelv 
belső lehetőségeit kibontsa, hogy behatoljon a szó és mondat 
bensejébe, hogy higgyen a szó erejében. Az 1920-as évek 
közepén a későszimbolista és utóbb a szürrealista nyelv-
szemlélet hatására „a költészet, a szó, mint mágia, mint bűbáj 
és varázslat" elvét és gyakorlatát is kipróbálja; (nem le-
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becsülendő szerepet játszik a közvetítésben Németh Andor), 
így is keletkeznek nyelvi játékai: 

Mikor a szeretők veszekednek, 
akkor hajlongva magasodnak, 
mikor a szeretők ölelőznek, 
akkor a földdel elsimulnak. 

Énekeljünk -
haja ha! 
Bömbölődjünk 
bom-bom-bom! 
Susogjunk, hogy 
sususu -
üss egyet a 
hátamba! 

Innen is magyarázhatók a groteszk, a kancsal szépség, a 
szójáték kedvtelése a korai években, a bűvölő-bájoló jelleg. 

Holott náddal ringat, 
holott csobogással, 
kékellő derűvel, 
tavi csókolással. 

Lehet, hogy szerelme 
földerül majd mással, 
de az is ringassa 
ilyen ringatással. 

És mindebből később is megmarad a ritka szavak ízlelő kedv-
telése, a hangzás titkainak fürkészése : 

Bennem a mult hull, mint a kő 
az Űrön által hangtalan. 
Elleng a néma, kék idő. 
Kard éle csillan: a hajam -

Bajszom mint telt hernyó terül 
elillant ízű számra szét. 
Fáj a szívem, a szó kihűl. 
Dehát kinek is szólanék -
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És a szó hatalmát újból és újból megfogalmazva versben és 
prózában (a F a l u és a S z e r k e s z t ő i ü z e n e t soraira gondolunk 
— avval persze, hogy a „szó" itt már csak jele — vagy meta-
forája — az „értelmes beszéd"-nek a „kommunikáció képes-
ségéinek, sőt a „szabadságinak). 

A nyelv lehetőségeinek végső kibontása pedig az utolsó 
években már a ,.nyelvtani-logikai asszociációk" (Mezey Katalin 
igen találó megjelölése) formájában valósul meg: 

„Nyelvtani-logikai asszociáción azt a fajta képzettársítást értem, 
amikor nem a fantázia hívja elő a pszichológia mélységében gyökerező 
kép társulásokat, hanem a végiggondolás, a megfogalmazás folyamata 
teremt kapcsolatokat a mindennapi szemlélet számára távol fekvő 
fogalmak között, felmutat csak egy-egy szövegkörnyezetben érvényes 
vagy éppen filozófiai, mélyen gyökerező fogalomkapcsolatokat. Jelleg-
zetes példája ennek a Le vagyok győzve második-harmadik strófája: 

Szurkálnak, óvnak tudós orvosok, 
írnak is nékem, én hát olvasok. 
S „dolgozom", ímhol e papírhalom -
a működésben van a nyugalom. 

Én állat volnék és szégyentelen, 
nélkületek, kik játszotok velem -
köztetek lettem bolond, én a véges. 
Ember vagyok, így vagyok nevetséges. 

Az „írnak is nékem, én hát olvasok" jellegzetes nyelvtani asszociáció. 
A harmadik versszak ellenpontozása viszont logikai-fogalmi társításokon 
alapszik."4 

A s z ó sajátos szerepére, önálló, a műalkotásban születő-
keletkező voltára utolsó versei egyikében érzékeny elemzéssel 
mutat rá újabban két fiatal kutató.5 

4 Mezey Katalin felszólalása a József Attila öröksége c. kötetben 
(Bp., 1974. 38.) 

'Kapitány Ágnes—Kapitány Gábor, Literatura 1979/1. 
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A szó hatalmát, önállóságát, a nyelv erejét erősíti József 
Attilánál az is, hogy ironikusan —, kívülről nézni is tudja 
önmagát és a nyelvet. Nem egy vers idézőjel-hatásra, a szó 
ironikus idézésére épül (Légy ostoba!). A Születésnapomra 
minden csattanója ilyen, a szó lehetőségeit végsőkig ki-
használó, játékos, — s mégis (vagy éppen azért) mély értelmet 
sugalló szóismétlés. Játszani akar, játszik a leghalálosabb pilla-
natban is. 

íme, itt a költeményem 
Ez a második sora. 
К betűkkel szól keményen 
címe: „Költőnk és Kora". 
Ugy szállong a semmi benne, 
mintha valaminek lenne 
a pora. . . 

Szinte legutolsó percéig tud játszani a nyelvvel: az élettől is 
szójátékkal búcsúzik: „Megállapíthatom magam" - írja. 

IV. 

József Attila költői nyelvének egy néhány jellegzetességéről 
szóltunk - , de egy alkotó költői nyelve és a mindennapok 
rétegzett nyelve között általában is, de a mai magyar irodalom-
ban is, ha kisebb szögű, de azért „rés", écart áll fenn. És mégis: 
talán egy alkotó költői nyelve — igaz, nem rövid idő alatt, 
kismértékben alakítólag hat előbb más írók nyelvére —, ezen 
keresztül a tanulmány, az esszé írott nyelvére, majd az újság-
nyelvre —, általában a tömegkommunikációs eszközök 
nyelvére. Végül — nem utolsósorban —, legalább egyes elemei 
behatolnak a köznyelv rétegeibe is az iskola közvetítésével. (A 
„város pereme"-szerű kifejezések már beleivódtak a nyelvbe; 
ugyanígy az „Ember vörös csillaga" is vagy a „proletár utó-
kor", „szabadság és rend" összefüggését az ő szavával 
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mondjuk, „fehérek közt egy európait" vele keresünk). Talán 
éppen azért alakíthatta, befolyásolta költészetünk nyelvét, de 
tágabban az irodalom nyelvét, a tanulmány nyelvét, általában a 
magyar nyelv lehetőségeiről való tudásunkat József Attila 
költői nyelve, mert a magyar nyelv lehetőségeit kutatta - , azt 
igyekezett tágítani. És talán azért is, mert az ő lírája — mint 
másutt utaltam rá —, bár mindenestül új költészet, mégsem járt 
a mallarméi hermetizmus útján —, sőt: már indulásakor köze-
lebb van a köznyelvhez, mint Adyé —, egyébként egész nem-
zedékével közös törekvésként. 

A századelejei nagy nyelvrobbantás — nálunk az Adyéké és 
az expresszionistáké - után József Attila és kortársai látszólag 
kiegyensúlyozottabb „normálisabb" nyelvállapothoz tértek 
vissza —, közelebb a népnyelvhez (vagy inkább a népdalok és 
népballadák nyelvéhez) s a köznapok nyelvéhez. De már ez is 
„idézőjeles" nyelv volt —, nem innen, de túl a nyelv relati-
vizálásának forradalmain. József Attila úgy volt egyszerű, hogy 
tudta, könnyebb bonyolultnak lennie, tudta, hogy a nyelvet 
lehet és kell is formálni és alakítani (ne feledjük például, hogy 
Bécsben K. Bühlert hallgatta); tapasztalta is hogy viszony-
lagosabb, mint gondolták - de ő egy új rend, egy új értel-
messég, egy újjáteremtett, újjáteremtendő nyelvi konvenció 
érdekében alakította tovább. A Költőnk és Kora, utolsó 
szakasza lehetne példa erre mindenentúli, bonyolultságon túl-
levő egyszerűségre : 

Piros vérben áll a tarló 
s ameddig a lanka nyúl, 
kéken alvad. Sír az apró 
gyenge gyep és lekonyúl. 
Lágyan ülnek ki a boldog 
halmokon a hullafoltok. 
Alkonyúl. 

A nyelv egyszerűsítésével s ugyanakkor lehetőségeinek tágí-
tásával, a pontos szó, szabatosság keresésével József Attila 
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nemcsak a magyar, de az európai irodalomban is egy jelentős 
áramlatba kapcsolódott. 

Az európai baloldali — szocialista vagy radikális, humanista 
— költők egy olyan sorába, akik éppen ezt az új érzékletes 
pontosságot —, racionális alapú, de metaforikus szabatosságot 
keresték, akik hazájuk költői nyelvét a népmesék és a modern 
városi nyelv szavaival dúsították: Rafael Alberti, vagy Paul 
Éluard, vagy Stephen Spender lehetne erre az újrafogalmazó új 
költői nyelvre a példa. 

Költészetének tartalmai mélyen érintenek ma is minket, — 
nyelve azért is hat, alakít, formál még nyelvünkön. 



TVERDOTA GYÖRGY 

JÖZSEF ATTILA ADY-VÍZIÓJA 

Nem magától értetődő és nem is közismert tény, hogy az 
Ady-vízió József Attila egyik legtanulságosabb írása.1 Ez a 
körülmény nagymértékben meghatározza az elemzés irányát. 
Célom átfogóan jellemezni a vitacikk sajátos tárgyát és termé-
szetét, feltárni gondolatmenete logikáját, hogy ezáltal be-
bizonyosodjék jelentősége a költő esztétikai elveinek, normái-
nak és művészi gyakorlatának megismerése szempontjából. 

Az Ady-vízió gondolatmenete első megközelítésre a követ-
kező mozzanatokra tagolódik: 1. A költő mérlegre teszi a 
húszas évek Ady-irodalmát és értékeli az Ady-revíziós vita 
során megjelent hozzászólásokat. 2. Ismerteti saját Ady-képét. 
3. Levonja e konkrét irodalmi anyagból számára adódó művé-
szetbölcseleti konklúziókat. E három mozzanat háromféle 
megközelítési gyakorlat kialakítására adott lehetőséget, attól 
függően, hogy a kutatók a költő Ady-képe, a vitában résztvevő 
kortársairól alkotott véleménye vagy esztétikai nézetei iránt 
érdeklődtek. Ennek megfelelően az írás sajátos összefüggés-
rendszerekbe illeszkedett, s így gondolatmenetének egységes-
sége mindannyiszor felszámolódott, igazi természete homály-
ban maradt. Melyik mozzanatból kell tehát kiindulnunk, ha a 

'Megjelent A Toll 1929. augusztus 18-i számában a 16-26 . lapon, 
mint a költő hozzászólása az Ady-revíziós vitához. A továbbiakban a 
József Attila összes Művei III. Bp. 1958. kötetének szövegközlésére 
hivatkozom. Továbbiakban: JAÖM III. 
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tanulmányt mint egészt, mint egy koncepció megvalósulását 
akaijuk megérteni? 

Bármily furcsa, az Ady-vízió nem elsősorban mint József 
Attila Ady-képének dokumentuma érdekes. Nincs benne tag-
lalva a költőnek a nagy elődhöz fűződő eddigi vagy ekkori 
viszonya, amit erről itt megtudhatunk, még összefoglalásnak is 
szegényes, töredékes. Sőt, a legtöbb, a költő által máról-hol-
napra meghaladott nézetre épp az Adyra vonatkozó meg-
állapításai között bukkanunk. Az Ady-vízió gondolatmeneté-
nek megértéséhez tehát nem elegendő, ha ügy fogjuk fel azt, 
mint József Attila kísérletét Ady-modelljének kialakítására.2 

Vajon nem az volt-e inkább a szándéka, hogy az Ady-ankét 
ürügyén kifejtse véleményét kortársairól, az egykorú irodalmi 
életről? Erre a feltételezésre a cikk legnagyobb részén végig-
vonuló polémiák kettőssége ad alapot. Noha a költő köz-
vetlenül csak a kortársak Adyról alkotott nézeteit méltatja, a 
háttérben eléggé jól kitapintható véleménye, olykor még a 
vitát vagy az egyetértést keresztező személyes ellen- és rokon-
szenvei is a méltatott író és kritikus iránt.3 így tehát ahány 
méltatás, annyi néhány mondatos kisportré, annyiszor lépi át a 
szerző az értekezés tárgyául és ürügyéül szolgáló Ady-
probléma kereteit. Egész arcképcsarnok kerekedik így e kis-
portrékból és azok hálózata mögött halványan körvona-
lazódik a költőnek a húszas évek irodalmi-szellemi életéről 
alkotott átfogó, de vázlatos képe, ami egyben saját évtizedes 
művészi pályája alakulásáról vont mérleg is. Ez a kép és ez az 
ítélet azonban semmivel sem kevésbé utalásszerű, mint az 
Adyra vonatkozó mondatok s éppúgy rászorul arra, hogy az 
utalások rejtett tartalmait a kutató utólag fejtse ki, mint az 
előbbi esetben. Szegényessége és töredékessége világosan 
mutatja, hogy az írói arcképcsarnok és az irodalmi életről 

*Vö.: Balogh László: József Attila Ady-képéről ItK 1977. 6 7 9 - 6 8 6 . 
3 Az értekezésnek ezt a sajátosságát világosan felismerte Kenyeres 

Zoltán Milyen vers írassék? című tanulmányában, fó'leg a nyugatos írók 
vonatkozásában. Kritika, 1967/11. 5 0 - 5 4 . 
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alkotott átfogó kép spontánul, nem tudatosan, hanem többlet-
ként jött létre. E második tényező sem visz közelebb a cikk 
megírása legfontosabb motívumainak megismeréséhez. 

József Attila írása teoretikus jellegével ütközik ki az Ady-
revíziós vita szellemes vagy szenvedélyes, zsurnalisztikus vagy 
érzelmes, de semmiképp nem szaktudományos objektivitásra 
törekvő többi írásai közül.4 Ez a teoretizáló célzat adja meg a 
kulcsot a gondolatmenet megértéséhez. Az anyagból szervesen 
kinövő végkövetkeztetések álruhájába bújtatott, de helyenként 
leplezetlenül föltörő, a témától el-elszakadó tiszta művészet-
bölcseleti fejtegetések csak egy esztétikai szakszerűségével és 
eredetiségével dicsekvő, vizsgázó-versenyző, újdonsült költő-
esztéta észjárása szerint képezik szerves részét egy, az Ady-vitá-
hoz hozzászóló értekezés szerkezetének. József Attilában 
1929-ben fogalmazódott meg egy művészetbölcseleti rendszer. 
Csak az alkalom hiányzott, hogy előálljon vele. S ez az alkalom 
akkor következett el, amikor egy lényeges és az egész közvéle-
ményt foglalkoztató tárgyról sok rangos kortárs hallatta 
hangját. A 24 éves fiatalember nem mulasztotta el, újonnan 
kialakított elméleti fegyverzetét összemérni a tekintélyes 
pályatársak tudásával, hogy szakszerűsége, elméleti elmélyült-
sége folytán fölébük kerüljön, a legtudományosabb választ 
adja az Ady-revízió során felvetődött kérdésekre. Fel-
tételezésünk szerint tehát a cikk megírásának egyik leg-
fontosabb indító oka és motorja az ifjú költő versengő hajlama 
volt. Az Ady-vízió a költő művészetbölcselete, egy aktuális 
irodalmi feladat megoldására mozgósítva, valójában annak 
ürügyén kifejtve. 

Ezt a fonákságot érzékelte úgy Zsolt Béla, A Toll részéről 
lezárva az Ady-vitát, mint ,szertelenséget".s A nagyon is 

4Forgács László: József Attila esztétikája. Bp. 1965. című 
könyvének A névvarázstól a tárgyilagosságig ( 3 6 - 5 2 . ) című fejezetében 
elemezte az Ady-vízió művészetbölcseleti aspektusát. 

5 Zsolt Béla: Az Ady-ankét vége. A Toll , 1929. aug. 25. 

2 Irodalomtörténet 1980/3 
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konkrét irodalmi, olykor a személyeskedésig gyakorlati 
szférákban mozgó Ady-revízió felől nézve a cikk gondolat-
menete valóban szeszélyesnek, belső rendje és arányai valóban 
bizarrnak tűnhettek fel. Ha azonban a szöveget a művészet-
bölcseleti „konklúziókból" kiindulva értelmezzük, szertelen-
ségének benyomása egy csapásra eloszlik, s kiderül, hogy a 
szerkezet szilárd, a gondolatmenet szerves, az állítások végig-
gondoltak, a részletek a helyükön vannak és a szóhasználat 
pontos. 

József Attilát — legalábbis részben - Benedetto Croce: Az 
aesthetika alapelemei című könyve győzte meg arról, hogy az 
irodalmi életben fölmerült bármely aktuális problémáról csak 
filozófiai megalapozottsággal, végiggondolt művészetbölcselet 
birtokában szabad véleményt nyilvánítani, mert az egyes kér-
désekre adott válaszok igazságértéke közvetlenül és szorosan 
függ a kritikus művészetbölcseleti nézeteitől. 

„Ezért a művészeti kritika mindig együtt fejlődik, nő, szűnik meg és 
együtt támad fel újra a művészeti filozófia keletkezésével, virágzásával 
és hanyatlásával. Mivel a kritika a művészet fogalmától függ, annyiféle 
hamis kritika van, ahány hamis művészetfilozófia." - írja az olasz 
gondolkodó.6 

Elfogadva ezt az alapelvet és hozzászólásra jelentkezve az 
Ady-revíziós vitához, kettős elméleti feladattal találta magát 
szemben a költő. Ady művészetének kritikájához — úgy vélte 
- tisztáznia kell a művészet mibenlétének kérdését. A Toll 
ankétja során megjelent kritikai vélemények megítéléséhez 
pedig a művészetről való helyes gondolkodás, azaz a kritika 
mibenlétének tisztázása volt szükséges. Az adott keretek 
között az első probléma megoldására, tulajdonképpen József 
Attila művészetbölcselete első változatának elemzésére nem 
vállalkozhatom. Ez a tárgy önálló tanulmányt érdemel. Az 

6 Benedetto Croee: Az aesthetika alapelemei Bp. 1917. 1 0 4 - 1 0 5 . 
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Ady-vízió természetének, felépítésének megértése érdekében a 
második probléma vizsgálatára van szükség. A művészet miben-
létére vonatkozó elképzelései közül csak azokat érintem, 
amelyek nélkül a kritikát illető nézetei sem érthetők meg. 

A kritika mibenlétének, a művészetről való helyes gondol-
kodásnak az esztétikai vizsgálata végsősoron olyan normák 
tudatosítását jelentette, amelyeknek minden érvényességre 
számot tartó kritikai vélemény formálisan köteles eleget tenni. 
Melyek tehát a költő szerint a helyes kritikai gyakorlat formai 
előírásai? Az összefoglaló formula így hangzik: „ . . . a kritika 
. . . csak annyira az, amennyire... azt állapítja meg, hogy ez és 
ez a költemény stb. műalkotás-e vagy sem."7 Croce esztétiká-
jában megtaláljuk e gondolat forrását, sőt, még a megfogal-
mazás módja is hasonló a magyar költőnél és az olasz gondol-
kodónál: „így az egész művészeti kritikát röviden abba a mon-
datba lehet összevonni...: — A műalkotás vagy . . . A nem 
műalkotás."8 Mit jelent ez a követelmény? Azt a képtelen-
séget, hogy a kritika egyetlen mondatból álljon? 9 Termé-
szetesen nem erről van szó. 

A matematikából vett hasonlattal érzékelhetjük legjobban a 
formula jelentését és összefoglaló jelentőségét. Ahogy egy 
hibátlan matematikai levezetés végén letisztultán előttünk áll a 
helyes megoldás, valahogy úgy kell megfogalmazódnia a 
kritikusi tevékenység és a kritika gondolatmenetének konklú-
ziójaként — mondjuk — az ,/1 műalkotás" tiszta tételének. De 
— és ez a lényeg - e helyes eredmény csak akkor „jön ki", ha a 
kritika felépítése teljesít bizonyos feltételeket. 

Mivel a fenti mondat állítmánya a ,műalkotás" szó, az első 
feltétel — mondja Croce — hogy helyes fogalmunk legyen a 

7 József Attila: Ady-vízió. JAÖM III. 16. 
"В. Croce: i. m. 103. 
'Erre a kérdésre József Attila - álláspontja itt nem egészen 

pontosan értelmezhető' - az Irodalom és szocializmusban is visszatér. 
JAÖM III. 82. 

2 * 
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műalkotás mibenlétéről általában, azaz helyes művészet-
filozófiai álláspontot foglaljunk el. A második feltétel az 
„A"-ról, az ítélet alanyáról, az adott, individuális műről ki-
alakított helyes felfogás. E felfogás a műalkotásra irányuló 
előzetes kritikusi munka eredménye. Croce szerint a kritikus 
szempontjai csak tisztán művészetiek lehetnek, mert különben 
nem tisztán jön ki a végeredmény, s az „A műalkotás" for-
mulát moralizáló, politikai, stb. szempontok zavaiják meg. 
Másrészt a kritikusnak lelkileg az alkotó helyébe kell tudnia 
képzelni magát, rendelkeznie kell azzal a műérzékkel, amellyel 
az alkotó munkája közben elvetette a helytelen és elfogadta a 
legjobb megoldást, csak éppen a kritikai munkának a már kész 
műalkotásra kell irányulnia. Hogy bele tudjon helyezkedni az 
alkotó állapotába, reprodukálnia kell az eredeti körülményeket 
s ez történeti, irodalomtörténeti ismereteket, egzegézist tesz 
szükségessé. Végül: a kritikus munkája során a gondolattal 
gyűri le a képzeletet, tehát nem pszichologizálhat, nem lehet 
szubjektív, nem hagyatkozhat érzéseire.10 

Milyen képe volt József Attilának az Ady-vízió írása idején 
az ,A műalkotás" ítélet állitmányáról, a költői műalkotásról 
általában? Verseszményét közvetlenül az alábbi sorokban 
fogalmazta meg: 

„Ha e két sort ítéletnek tekintem, - írja Az Illés szekerén kezdő-
sorairól - észre kell vegyem, hogy több ítéletet foglal magában. Ez 
ítéletek azonban különbözőek és széthullanának, ha e két sor össze nem 
tartaná őket. De éppen az összetartás által már nem különülnek el, nem 
különböznek s minthogy mint különböző ítélethez illik, különbözniük 
kellene, hogy legyenek, megszűnnek ítéletek lenni. Azt mondhatni, 
hogy ezáltal csak egy ítélet van jelen. Igen ám, de a vers egész s ha 
egészében elolvassuk, azt látjuk, hogy ez az ítéletelemzés végig meg-
ismételhető. De — és ez fontos — így a végén az egész vers egyetlenegy 
ítélet volna - ha volna alanya és állítmánya. Azonban nincsen. . "Majd 
így folytatja: „. . .a költemény által megsemmisített ítéletek. . . 
nagyobbrészt valóságokra vonatkoznak s egymáshoz való kapcsolatukat 

, 0 B . Croce:i. m. 93-111 . 
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jelentik. Miután azonban megszűnnek ítélet lenni, az alany és állítmány 
is megsemmisül mint olyan, hiszen azokká, tehát egyben különválókká 
éppen az ítélet tette őket. Eggyé olvadnak, aminthogy a világegészben is 
egyek. A költemény pedig, minthogy a dolgokat nem a maguk valóságá-
ban tartalmazza mint esetleg a zsák, nem más, mint neve annak a dologi 
csoportnak, amelyet bontatlan egységbe foglal. . ." Az illés szekerén 
című verset aboól a szempontból értékeli, hogy „milyen karakterű íté-
leteket semmisít meg, vagyis minő dolgokat állít, lényegit vissza a szel-
lemiségben eredeti, univerzális . . . egységükbe. Ady e két sora legben-
sőbb valóságokra vonatkozó. Szintetikus autothetikus ítéleteket pusztít 
össze, de ugyanakkor lényeges résznek mellékmondatba való fogla-
lásával külsőleg is lódít az összeálláson.'" 1 

Az idézett fejtegetésekkel egybevág annak a két rendkívül 
érdekes vázlatnak a tartalma, amelyeket a költő a N é h á n y 
é j j e l r e p a d r a , k ő r e illetve a C s ü n g ő j e v o l t a m című versek 
hátoldalára írt le: 

„6. Az ihlet az ítélettétel ítélésbeli mozzanatának megsemmisítése 7. 
Az alany és állítmány különvalóságának megszűnte az ihletben"; „A 
szinthetikus ítélet mindig a két ismeretforrás, a gondolkodás és szem-
lélet kapcsolata. Az appercepció szintézise. A szürke ólom — képzet -
Az ólom szürke - ítélet. Egy tétel értelme, mint önálló lelki jelenség 
csak alany és állítmány nélkül, vagyis nem logikailag szerepelhet. A 
költemény tételei tulajdonképpen olyan tétel-értelmek, amelyek csak 
utólagosan, azaz pusztán formailag válnak tételekké.'"1 

Hasonló értelmű megfogalmazásokat még idézhetnénk a 
költő értekező prózájából, de azok későbbi keletűek. 
Számunkra itt a kezdeti állapot rekonstruálása és elemzése a 
fontos. 

József Attila verseszménye ekkor az idézetek tanúsága 
szerint az esztétikai monizmus versmo^fifljének egy sajátos 
változata volt. E versmodellt Németh-Àndor a maga-szigorú 
formájában a következőképpen íija l e / j ^ ^ •: \ 

2 
József Attüa: Ady-vizió JAÖM III. 2 
József Attila kézirat-katalógus (PIM) 
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„Az új elv ez volt: a költészet, mint a szellem öncélú tevékenysége, 
merőben más, mint a közlés. E meggyőződés folyományaként a költő-
nek kerülnie kell az elvont kifejezéseket, általánosságokat, a reflexiót. A 
próza technikája a kifejtés, a költészeté a kifejezés. Eszményünk a 
tömény vers volt, mely nem oldja, nem hígítja fel az élményt, hogy az 
mindenáron - érthető — legyen. A versnek az élvezőben kell fel-
oldódnia. Az ilyen versnek minden eleme poétikus." 

Figyelemre méltó, hogy Németh ezt a többes szám első 
személyt - tegyük hozzá: joggal — az 1927-28-as évek fiatal 
József Attilájára is kiteijeszti: 

„Ezt az eszményt - a magyar költészetben - csak József Attilának 
sikerült szinte maradéktalanul megvalósítani." 

De ö maga rögtön hozzáteszi: „Később tágított az elméleten, vissza-
helyezte jogaiba az értelmet, sőt a retorikát i s , . . . '"3 

A fenti József Attila-idézetek egyaránt tükrözik magát az 
„elméletet" és az azon végrehajtott módosítást, tágítást is. A 
költő nagyon hamar, már az Ady-vízió megírása idején polgár-
jogot biztosított a gondolatnak, az eszmei mozzanatnak a 
versben. Tudomásul vette, hogy a vers szövegét ítélet-
elemzésnek vethetjük alá, s ha ilyen szemmel tekintünk az 
alkotásra, az szinte hemzseg a logikai alanyoktól, és logikai 
állltmányoktól. Ennek a szemléletnek a fenntartása azonban 
egyértelmű lenne a tiszta költészet pozíciójának elhagyásával 
és az esztétikai dualizmus álláspontjára történő helyezkedéssel, 
amely szerint a műalkotás valamely eszme érzéki meg-
jelenítése. Csakhogy József Attila ragaszkodik az esztétikai 
monizmus álláspontjához, s hogy a költészet tisztasága meg-
maradhasson, paradox módon elpusztítja a versbe beengedett 
reflexív elemet. Csak azért bocsátja be a műbe a gondolatot, 
hogy aztán megsemmisíthesse. 

E műalkotás-modell kialakításában láthatóan két, egymással 
ellentétes esztétikai tendencia vett részt. Az egyik szerint a 

1 3 Németh Andor: József Attila (Cserépfalvi, 1944) 76. 
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logikai gondolkodásnak minden szellemi termék létre-
hozásában szerepe van. A másik szerint a művészi alkotó 
munka a logikus gondolkodást „megelőző" megismerési tevé-
kenység, azaz intuíció. József Attila gondolkodásában a húszas 
évek végén mindkét esztétikai tendencia jelenléte egyértelműen 
kimutatható. A költemény tiszta művészeti jellegének, az alkotó 
munka intuitív természetének kifejtése során a fiatal költő 
támaszkodhatott azokra az ismeretekre, amelyeket Benedetto 
Croce esztétikájából merített. A nyelvi műalkotás logikai szem-
pontú megközelítésében pedig a Pauler Ákos filozófiájának 
tanulmányozása során elsajátított logikai ismeretek voltak 
segítségére. A pauleri filozófia és a crocei esztétika befolyásá-
nak részletes filológiai kimutatása és elemzése csak önálló 
tanulmányban történhet.14 Itt a József Attila-féle műalkotás-
modelt érintő kérdések vizsgálatára kell korlátoznunk figyel-
münket. 

Croce a művészetről alkotott felfogásában ismételten 
száműzi a fogalmat, mint a művészet tartalmát, hogy ne 
maradjon más tartalom, mint a tisztán a maga őszinteségében, 
közvetlenségében, élénkségében, érzelmében felfogott realitás, 
vagyis a tiszta intuíció. Ez a művészet mint tiszta intuíció tana, 
amelynek a lényege a mi szempontunkból az, hogy az alkotó 

„nem terheli magát fogalmi meghatározásokkal és nem tesz különbséget 
a való és a nem való, . . . között . . . egyedül a képzeletre támaszkodik. 
Nem osztályozza a tárgyakat, . . . nem minősíti, nem határozza meg: 
érzi és ábrázolja." 

1 4 Benedetto Croce és József Attila esztétikája közötti kapcsolattal 
részletesen tudomásom szerint ezidáig Forgács László (i. m.) és Peter 
Diener foglalkozott (Pour une esthetique comparée: Benedetto Croce et 
Attila József. Rivista di Studi Crociani, anno VIII - fasc. IV. Napolj, 8. 
10. 1971. 3 9 5 - 4 0 3 . 1) - Pauler Ákos befolyását József Attilára a 
kortársi visszaemlékezéseken (Németh Ahdor, Komlós Aladár, stb.) 
kívül Forgács László említi és érinti több ízben (i. m.) 
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Az így megalkotott művel szemben semmi helye az igaz-
téves megkülönböztetésnek, mivel „nem egy ítéletnek alanya, 
mert nincsen hozzá való állítmány."1 s A művészet — tiszta 
intuíció elve következetesen monista esztétikai álláspont. Meg-
felel azoknak a gondolatoknak, amelyekkel a fenti idézetben 
Németh Andor, József Attila 1927-28-ban vallott nézeteit 
jellemezte. 

Az Ady-vízióban azonban a költő már az ellenkező oldalról, 
a gondolat felől közelítette meg az esztétikumot. Az „elem-
zett" vers minden sorában ítéleteket fedezett föl. Idézett vázla-
taiban is a művészi alkotás egyik aspektusává általánosította az 
ítélés tevékenységét. Ha műalkotás-modelljének egyik ki-
indulópontja a crocei tiszta intuíció, akkor másik, ezzel egyen-
rangú kiindulópontja a pauleri pánlogizmus, a spekuláció 
elve. Abban, hogy a fiatal József Attila esztétikájában és költői 
gyakorlatában rehabilitálta a gondolkodást, az értelmet, nagy 
szerepet játszott a kortárs magyar bölcselőnek a húszas évek 
végén frissen megismert filozófiája. A költőtől nem állhattak 
távol — például - ilyen gondolatai: 

„egyes dolgot megismerni már annyit tesz, mint egyetemességet 
tudatosítani. A kategória a logikai priusz az egyes tartalommal szemben, 
s az egyetemes teszi lehetővé az egyest, nem pedig az egyes az egye-
temeset.'" 6 

Az Ady-vízió szerzője láthatólag nagy erőfeszítéseket tett 
arra, hogy verseszményének kialakítása érdekében főképp 
Pauler gondolkodástanának és kategóriatanának eredményeit 
hasznosítsa. Pauler az ismeretgyarapítás szempontjából az 
ítéleteket három csoportra osztja: analitikus, szintetikus és 

1 s Az idézetek B. Croce magyarul megjelent esztétikai írásaiból 
valók: Esztétika. Elmélet és történet. Bp. é. n. 20. A tiszta intuíció és a 
művészet lírai jelleme. Bp. 1912. 24. - Az aesthetika alapelemei Bp. 
1917. 24. 

1 6 Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába. Bp. 1 9 2 1 . 2 8 1 - 2 8 2 . 



József A ttila A d y • víziója 617 

autothetikus ítéleteket különböztet meg. Míg az első csoportot 
ismerettaglaló ítéleteknek nevezi, az utóbbi kettőnek az 
ismeretbővítés funkcióját tulajdonítja. Talán ez a többlet az 
oka annak, hogy a költő e két utóbbi ítéletfaj jelenlétét 
fedezte föl Ady versében, aki szerinte „szintétikus 
autothetikus ítéleteket pusztít össze". 

A tanulmány szövegébe véleményünk szerint már A Toll-
beli megjelenés során nyomdahiba csúszott. Pauler filozófiájá-
ban sehol sem beszél szintetikus autothetikus ítéletfajról. A 
kéziratban feltevésünk szerint „szintetikus és autothetikus" 
ítéletekről volt szó. A költő a szemlélettől függő szintetikus és 
a tisztán gondolati, spekulatív-filozófiai autothetikus ítélet 
összepusztításával az érzéki és az intellektuális szféra tökéletes 
egymást áthatását akarta érzékeltetni. Erre utal az egyik 
idézett töredék is, amelyben a költő a szintetikus ítéleten belül 
kísérli megtalálni „a gondolkodás és szemlélet" szerves egy-
ségét. 

Az olasz és a magyar bölcselő gondolatrendszere döntő 
kérdésekben élesen ellentétes egymással. Egyiküktől a gondo-
lat előtti közvetlen szemlélet, a tiszta intuíció elvét kölcsönzi a 
költő, másikuktól a végtelen regresszus lehetetlenségének elvét 
és ennek következtében azt a gondolatot, hogy minden meg-
ismerés végső logikai alapelveken nyugszik. Az Ady-vízió mű-
alkotás-modellje, az összepusztítási formula nem más, mint a 
két oldal tökéletes közvetítése, a crocei intuicionizmus és a 
pauleri pánlogizmus tudatos egyeztetése. József Attilának 
mindazonáltal nem két tisztán ellentétes rendszer össze-
kényszerítését kellett végrehajtania. A két filozófia között 
bizonyos érintkezési pontok voltak és „csak" ezeket kellett 
megtalálnia, hogy az intuíció és a spekuláció elvét összeegyez-
tethesse és így mindkettőt ,.meghaladhassa". Az érintkezési 
pontok közül csupán azokra az előzményekre hívjuk föl a 
figyelmet, amelyek mindkét oldalról megalapozták az Ady-
vízió „összepusztítási" formuláját. 
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Magában Croce művében számtalan ösztönzést kaphatott és 
nyilván kapott is a költő az intuició eredendő tisztaságának 
felszámolására. Croce esztétikája ugyanis nem jól zár a fogalmi-
sággal szemben. Az olasz bölcselő szerint mindannak, ami 
kifejezés, tehát egy tudományos munkának is, van esztétikai 
oldala: A S c i e n z a n u o v a és A s z e l l e m f e n o m e n o l ó g i á j a alkotója 
is költő „ . . . mert ezekben a művekben ugyanannyi szenve-
dély, ugyanannyi előadásbeli erő, ugyanannyi lyra rejlik, mint 
akármilyen sonetben . . . " A gondolkodó „ítéletei, mivel az 
őket burkoló szenvedéllyel együtt fejeződnek ki, tudományos 
jellemükhöz művészit is nyernek, melyet mindig élvezünk, ha 
csak aesthetikai formáját is szemléljük."17 

Egy olyan gondolkodónál, aki a filozófiai szöveg járuléka-
ként, akaratlan többleteként is elképzelhetőnek tartja az esz-
tétikum kisaijadását, nem kell csodálkoznunk, ha rátalálunk a 
József Attila-féle összepusztitási formula közvetlen előz-
ményeire is. 

Az intuícióba belévegyült fogalmak sorsáról Croce a követ-
kezőket úja: 

„A fogalmak, melyeket az intuíciókba vegyülve találunk, amennyi-
ben valóban belevegyültek, többé nem fogalmak, mivel minden függet-
lenségüket és önállóságukat elvesztették. Fogalmak voltak, de most már 
az intuíció egyszerű elemeivé váltak. A bölcs mondások, melyeket egy 
tragédia. . .személyétó'l hallunk, már nem fogalmakul állanak eló'ttünk, 
hanem azon személy jellemzői. . .Az egész az, ami meghatározza a 
részek minőségét. Egy műalkotás tele lehet filozófiai fogalmakkal; nagy 
bőséggel és mélyebben járók lehetnek ezek benne, mint egy bölcseleti 
értekezésben . . . Mégis mindé fogalmak ellenére a műalkotás eredménye 
egy intuíció . . * 

Az alábbi Croce idézetet különösen az összepusztítás 
mechanizmusának rendkívül érzékletes leírása teszi érdekessé: 

1 'B. Croce : Az aesthetika alapelemei Bp. 1917. 83, 84. 
1 * В. Croce: Esztétika. Elmélet és történet. Bp. é.n. 4. 
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a kifejezés olykor más kifejezésekben alapszik: ily formán 
vannak egyszerű és vannak összetett kifejezések. Bizonyára el kell 
ismernünk valamelyes különbséget a „heuréka" között, mellyel 
Archimedes kifejezte minden elragadtatását fölfedezésén és egy szabály-
szerű (5 felvonásos) tragédia kifejező ténye között. De nem: a kifejezés 
mindig egyenesen a benyomásokon alapszik. Aki egy tragédiát ír, az az 
olvasztótégelybe . . . nagy mennyiségű benyomást tesz: maguk a más 
alkalommal fogant kifejezések egy tömeggé olvadnak az újakkal; ép-
úgy, mint egy öntőkemencébe bedobhatnak alaktalan bronzdarabokat 
és igen kecses szobrokat, de hogy új szobrunk legyen, a legkecsesebb 
szobroknak az alaktalan darabokkal együtt egybe kell olvadniok. A régi 
kifejezéseknek impressziókká kell újra válniok, hogy másokkal együtt 
egy új, egyetlen kifejezésbe összerakhassuk őket.'" ' 

Croce esztétikájában számos alkalommal kifejti ezeket a 
gondolatokat. A Sokrates utáni kor új vígjátékáról — Vico 
nyomán — elismeri, hogy „telítve van bölcseleti eszmékkel, 
értelmi egyetemesekkel", de hozzáteszi, hogy „szerzőik annyi-
ban voltak költők, amennyiben a logikait képzeletivé tudták 
változtatni."20 A szimbolikus alkotásmód jellemzése kapcsán 
kiemeli, hogy „az eszme teljesen feloldódik az ábrázolásban . . . 
Ámde az idea, mely eltűnt, mely teljesen ábrázolássá vá l t , . . . 
már nem idea többé, hanem csak jele a művészi kép újra megta-
lált egységelvének."21 A tiszta intuíció fogalmának egyik rugal-
mas meghatározásában a művészet szükségszerű előfeltételeiül 
ismeri el a fogalmakat, de csak mint elsüllyedt, elfeledett előfel-
tételeket „engedi be" azokat a versbe.22 Problémánk körébe 
vágna a nyelv logikai és művészi felhasználásának alternatívája, 
de ez önálló elemzést érdemel. A műalkotás fizikai létének kér-
dése szintén ide tartozna, de közvetlenül kapcsolódik József 
Attila és Croce rendszere, illetve az ihlet és az intuíció közötti 
viszony bonyolult problémájához és ezért itt nem érinthetjük. 

" B . Croce: i. m. 22. 
3 0 V . Croce: i. m. 225.' 
1 1 B. Croce:Az aesthetika alapelemei Bp. 1917. 3 5 - 3 6 . 
" В . Croce: i. m. 81. 
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Az összepusztítási formulára azonban a költő nemcsak 
Crocénál láthatott példát. Az a mód, ahogyan Pauler a foga-
lomképzés folyamatát leírja, eltekintve attól, hogy itt tisztán a 
logika területén vagyunk, nagyon erősen emlékeztet az Ady-
víziónak arra az idézett gondolatmenetére, amely során eltűnik 
az ítélet alanya és állítmánya és a vers egyetlen, egységes 
„szimbólummá", névvé integrálódik: 

„ . . . az ember előbb ítél, semmint határozott fogalmai volnának, sőt 
a szabatos és világos fogalom már számos helyes ítélet nyomán alakul 
k i . . . az ítélés mindig kiegészítő müvelet, . . . Vagyis ítélni annyit tesz, 
mint felismerni, hogy valamely dolog (az alany) logikai teljességéhez 
egy másik dolog (az állítmány) is tartozik, miközben e két dolgot 
gondolatilag egységbe fűzzük. Az ítélet dualisztikus szerkezete is tehát a 
„kiegészített" és „kiegészítő" fogalmi kettősségében gyökerezik . . . a 
fogalom . . . már produktuma az ítéletnek. Vagyis a fogalom helyes 
ítéletekből elvont eredménye azon ismereteknek, melyeket valamely 
tárgyra vonatkozólag szereztünk. . . .egységes szimbólummal jelöltetik, 
pl. szóval,. . 

Súlyosan tévednénk tehát, ha azt hisszük, hogy a gondolati 
elem versbe bocsátása, majd elpusztítása üres játék a szavakkal, 
nem több, mint a költő spekulatív hajlamainak öncélú kiélése. 
A crocei és pauleri gondolkodásmód egyeztetésének ered-
ményeként az Ady-vízió idézett részletében olyan művészet-
bölcseleti fejtegetés áll előttünk, amely nemcsak József Attila 
egész későbbi esztétikai-kritikai munkásságának egyik magvát 
alkotja, hanem érett költészete versmodelljének elvi-gondolati 
megalapozását is jelenti. Németh Andor félbeszakított fenti 
idézete így hangzik teljes formájában: 

„Később tágított az elméleten, visszahelyezte jogaiba az értelmet, sőt a 
retorikát is, de verstechnikája nem változott. Ami másnál közlés, nála 
mindig kifejezés maradt. S hogy programverseivel is sikerült a közlést 
kifejezéssé integrálnia, a legnagyobb intellektuális teljesítmények 
egyike."114 

»3Pauler Ákos: i. m. 47. , 4 9 - 5 0 . 
1 4 Németh Andor: i. m. 7 6 - 7 7 . 
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József Attila az Ady-vízió ban fogalmazta meg azt a vers-
eszményt, amely képes gondolatokat (köztük a tudományos 
szocializmus terminológiáját is), politikai-társadalmi 
mondandókat magába foglalni, de úgy, hogy a mű megfeleljen 
a tiszta költészet követelményeinek. Tehát az Ady-vízióban 
olvasható ö s s z e p u s z t i t á s i f o r m u l a a nem-eredeti, hanem helyre-
állított tiszta költemény elve József Attila művészetbölcseleti 
gondolkodásának egyik legfontosabb és legmaradandóbb vív-
mánya. Amikor Ady verseivel szemben felállítja az ,/1 mű-
alkotás" — nem műalkotás" alternatív értékítélet-párosát, 
akkor műalkotáson az itt leírt, részteleimé feloldott nyelvi 
egészt érti, amelynek minden mozzanata poétikus, varázslatos, 
tökéletes kell legyen. Nézzük meg a továbbiakban, mennyiben 
és mi módon tett eleget a költő az ítélet alanya, az „A" 
megismerésének? 

Az előzetes kritikusi munkáról vallott nézeteiben csak 
részben követte Croce útmutatásait. Az Ady-vízióban nem szól 
az alkotó lelkiállapotába való helyezkedés aktusáról, másrészt 
elutasítja a történelmi kommentárnak tulajdonított magyarázó 
szerepet: „Koráról beszél, holott azzal Ady verseinek csak 
anyaga válik érthetővé. Másrészt nem is a kor jellemző a 
közepes költőre, hanem a jó költő jellemzi a kort."25 El-
fogadja viszont Crocetól a tiszta irodalmi szempont érvénye-
sítését, s — ezt külön hangsúlyoznám — Ady költészetét tiszta 
művészeti szempontból tartja megvizsgálandónak! 

Az előzetes kritikai munka legjobban hangsúlyozott mozza-
nata József Attilánál az a követelmény, hogy a kritikus gondol-
kodva, elemzően nyúljon a műalkotáshoz. Ezen a ponton 
intellektualisztikus irányban fejleszti tovább Crocénak a 
kritikusi munka ítéleti mozzanatát elismerő véleményét: 

ahelyett, hogy úgy bánnának a verseivel, mint az orny-
thologus a kakaduval, saját sas- vagy pacsirtavoltukat vijjogják, 
csevetelik az egyes írástudók." — veti az Ady-ankét hozzá-

J 5 József Attila: Ady-vízió. JAÖM III. 23. 
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szólói szemére.26 Az ebbe a mondatba foglalt hasonlatot 
Croce minden szubjektivizmus-ellenessége dacára is túlzottan 
logicistának tartotta volna. E ponton ezért a költő újra egy 
Crocénál radikálisabban pszichologizmus-ellenes kalauzt 
választ: Pauler Ákost. 

Pauler a műalkotás kritikai megítélésével kapcsolatban így 
ír: 

„Midőn valamit szépnek mondunk, nem csupán azt fejezzük ki, hogy 
nekünk tetszik, hanem ezzel a tárgy oly vonását jelöljük meg, melynél 
fogva kell, hogy az minden embernek tessék. . . . az esztetikai meg-
állapítás . . . nem merőben érzelmi visszahatás, hanem ítélet, vagyis 
valaminek felismerése a tárgyon."27 

József Attila Szász Zoltán Adyra vonatkozó pozitív és 
negatív ítéleteinek igazolását teljesen ebben az értelemben 
hiányolja: 

„Jobb szeretném, ha kimutatná azokat a törvényeket, amelyeknek 
következtében Ady istenes költeményeinek muszáj untatniok, szeret-
kezési lírájának minden lelkesedést muszáj derékba törni, aminthogy a 
'néhány félig dadogó strófának' is igazolnia muszáj, akár akarom, akár 
nem, hogy 'Ady igazi költő'."2 • 

Pauler így folytatja gondolatmenetét: 
„E képességnek (t. i. a kritikai jóízlésnek - TGY) mértéke . . .a 

tárgyban van: azon kell valamit felismerni tudnia annak, akit illetékes 
műbírálónak fogadunk el. . . . az esztétikai objektivizmus álláspontjára 
kellett helyezkednünk, mely a tárgy szépségét ennek objektív határoz-
mányaiban keres(i). E határozmányokat a szemlélő meglátja, de nem 
teremti, valamint a tudós az igazságot felfedezi és megformulázza, de 
nem hozza létre."3® 

2 6 József A.: i. m. 16. 
3 1 Pauler Ákos: i. m. 155. 
3 "József Attila: i. m. 23. 
3 9 Pauler Ákos: i. m. 155. 
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A követelmény, hogy a kritikai munkának a műalkotáson 
felismerhető határozmányokat kell tudatosítania és a műre 
vagy az alkotóra vonatkozó állításokat ezzel kell tudni iga-
zolni, következetesen végigvonul az egész Ady-vízión. Márai 
Sándor hozzászólásában azt kifogásolja a költő, hogy az meg 
sem kísérli elemezni, „hogy miféle varázslat is rejtőzik abban a 
versben, ami őt arra kényszeríti, hogy jónak tartsa. Kosztolányi 
indokolni próbál, Márainak eszébe se jut ." Kassáknak vála-
szolva kijelenti: „Csak magára a műre hivatkozhatunk, ha 
tévedéseinket a minimumra kívánjuk korlátozni." A tekin-
télyekre hivatkozó Fenyő Miksával így vitázik: „Mert a műben 
orrunk előtt a csoda, a varázslat, hogyne markolnám hát föl az 
eszemmel is!" Ignotus cikke kapcsán azt fejtegeti: „soha ilyen 
szükség és alkalom, hogy valahány Ady-vers van, az végig-
elemeztessék . . ."3 0 

Ezek voltak József Attilának az műalkotás" ítélet ala-
nyának megismerésére, az előzetes kritikai munkára vonatkozó 
elvi elképzelései. Az Ady-vízió második részében ennek az 
elméletnek az Ady költészetére való alkalmazására vállalkozik. 
Láthatóan meg akarja röviden mutatni vitapartnereinek, hogy 
néz ki az olyan kritika, amely megfelel a művészetről való 
helyes gondolkodás formai kritériumainak. így hát József 
Attila ekkori kritikai elveit működésükben szemlélhetjük és 
minősíthetjük. 

„Engedtessék meg, hogy végszavam ne kinyilatkoztatás 
legyen, hanem következtetés." — kezdi a költő Ady-képének 
kifejtését a pauleri „esztétikai objektivizmus" szellemében. S 
valóban, a tanulmányrészlet a szillogizmus formája szerint épül 
föl. A műalkotás mibenlétének vizsgálata képezi kiinduló-
pontját: , Д költemény nem intuíció..." stb. Aztán a költő 
kiemel Az Illés szekerénbői két sort, s a műalkotásról általá-
ban elmondottakat az idézetre vonatkoztatja (és meg-
állapításait kiterjeszti a vers egészére.) Ez adja következteté-

3 0 József A.: i. m. 16-22. 
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sének első premisszáját, a szillogizmus ün. felső tételét: „Az 
Illés szekerén (két idézett sora) - műalkotás." Miután ezzel — 
úgy véli — példát adott a helyes kritikára kicsiben, Ady élet-
műve egészére (műalkotásait értve ezen) általánosítja ítéletét: 

„De ha többi versét e két sorhoz hasonlatosan végigelemezzük, amit 
itt természetesen meg nem tehetek, úgy a következő értékmegállapítá-
sokat szögezheti le mindenki, függetlenül attól, hogy tetszik-e néki a 
vers:" stb. 

A gondolatmenetnek ez a része felel meg a második pre-
misszának, a szillogizmus alsó tételének. Ezután végkövet-
keztetés gyanánt megismétlődik az első tétel: „A műalkotás", 
de most Ady műalkotásainak összességére, illetve szerzőjük 
művészi képességeire alkalmazva: Ady a költők között — 
,.manapság páratlanul áll". A képlet lerövidítve így néz k i : A z 
I l l é s s z e k e r é n műalkotás. Ady nagyszámú ilyen műalkotást írt. 
Tehát Ady „a tiszta ész finnyássága előtt is tiszta költő 
. . . amint az a fentiekből következik." Ez persze a tanulmány-
részletnek csupán ideális képe, „nem a való", hanem „annak 
égi mása", de ha nem is követheti egy eleven szöveg pontosan a 
mintának tekintett logikai sémát, ennek vezérlő szerepe arra 
nézve nyilvánvaló. A gondolatmenet szertelennek semmi-
képpen nem nevezhető. Nincs az Ady-ankétnak még egy olyan 
dokumentuma, amely ennyire szigorú (persze merev, iskolás) 
logikával építkeznék. 

De nemcsak ez a részlet épül föl ilyen módszeresen, hanem 
a vitapartnerek nézeteinek az első részbe foglalt kritikája is. A 
helyes kritika előírásait a költő mindenegyes hozzászólásra 
alkalmazza, s mindegyik esetében azt a kritériumot emeli ki, 
amely azt elsősorban (többnyire negatíve) minősíti. Esztétikai 
objektivizmusából, kritikai intellektualizmusából kifolyólag 
legnagyobb következetességgel és kíméletlenséggel pszicho-
logizmus-ellenes álláspontját viszi végig. A pszichologizmus-
elleni küzdelmében támaszra talál Croce ilyen kijelentéseiben: 
„Az egyik elválasztja a tartalmat a formától és psychológiai-
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nak szereti magátnevezni és a műalkotások helyett a művészek 
emberi oldalának psychológiájával foglalkozik"31 éppúgy, mint 
Pauler Ákos egész rendszerének és filozófiatörténetének a 
lélektanosság és szubjektivizmus fölött gyakorolt éles kritikájá-
ban. 

i 
így visszhangozta nézeteiket: 

„Hiszen módszernek ott az az áldott psz icholog izmus . . . a Nyugat 
. . . Ady lelkén . . . csügg-eseng, . . . a művész ilyen-olyan értékű, de 
embertelen teljesítményét, a művet, mellékesen. kezelik annak külső 
vagy belső, természetesen történeti eredete mellett. Mert hogy is állunk 
azzal a lélekkel? Minden emberi lélek egyívású, különben emberi lélek 
nem is volna. így Kovács Gyurka barátom leikénél semmivel sem 
szenzációsabb a tárgyalt lírikusé."3 3 

Ez a szempont a kritika szövegében lépten-nyomon föl-
merül. Csak két példát említek itt. Kosztolányi Ady-revízió-
jával a költő éppen azért nem ért egyet, mert az a helyesen 
megítélt rossz sorokból lélektani tények alapján, tehát jog-
talanul általánosítja az Adyt egészében elvető ítéletét. 
Ugyanezt veti Kassák szemére is: „Nagy baj, hogy Kassák is 
pszichologizál. Holott a lélektan csak lelki tényekről szolgáltat 
ismereteket, de véle értékelni nem tudok." 

Babits véleményével való vitájában egy másik szempont 
kerül előtérbe. Mivel József Attila számára — mint láttuk — az 
egyes költemény az elsődleges, annak végigelemzése és mű-
alkotássá vagy nem-műalkotássá minősítése alapján lehet csak 
általánosító ítéletet mondani a költőről, ezért visszautasítja 
Babits álláspontját, aki szerint „Adyt csak egészében lehet 
megítélni", mint egy, az egyes verseken túlnövő „hatalmas 
szimbólumépület alkotóját". Ignotus álláspontját pedig azon a 
ponton vitatja, ahol az túllép a tisztán művészeti szempontú 
ítélkezésen: 

3 1 B . Croce: i. m. 105. 
" J ó z t e f A.: i. m. 15. 

3 Irodalomtörténet 1980/3 
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„Ignotus okfejtése Ady mellett világos, szabatos, mégsem helyesel-
hetem irodalom-politikai meggondolásai miatt. Helyt állni Adyért álta-
lánosságban ma már nem kell s a művészettől merőben idegen kisajátító 
törekvésekre való tekintettel nem is tanácsos."®3 

Látható tehát, hogy József Attila szempontrendszere, mint 
egy háló terül rá A Toll ankétjának keretében nyilvánított 
minden véleményre. 

A módszeresség azonban nemcsak a részadatokban, de a 
tanulmány egészének felépítésében nagyban is érvényesül. 

„Ezért legcélszerűbb a helyes etikai értékítéletek rendszerének meg-
állapításában azt az utat követni, hogy ama különböző kísérletek bírála-
tából indulunk ki, amelyek a történeti fejlődés folyamán felmerültek 
arra nézve, hogy a legértékesebb emberi cselekvési mód megjelöltessék. 
Ezek fokozatos kiküszöbölése nyomán remélhetjük, hogy mind 
közelebb jutunk célunkhoz."34 

— íija Pauler Ákos könyvének erkölcstani fejezetében, s ezek a 
mondatok az Ady-vízió szerkezetét is pontosan jellemzik. 

Az ilyenfajta kritikák szerzője rendelkezik egy megoldással, 
s azt normative előzetesen is összefoglalhatja. Majd a cáfolandó 
álláspontokat hozzáméri ehhez a ,jó megoldáshoz". Ki-
mutatja, hol és milyen irányban térnek el tőle, azaz miben 
hibáznak. Ezután fejti ki részletesen a maga pozitív gondo-
latait. A kifejtésnek ezt a módját nagyon kedveli Benedetto 
Croce. Az E s z t é t i k a é s A z E s z t é t i k a t ö r t é n e t e óriási arányok-
ban és azon belül kisebb egységekben is jó példa erre. Az 
esztétikai nézeteket az antik kezdetektől a huszadik századi 
szerzők rendszereivel bezárólag tárgyilagosságtól és toleranciá-
tól messze elrugaszkodva aszerint osztályozza, mennyire álltak 
közel a művészet — intuíció felfogásához, és Croce egyéb, ez 
alaptételből levont, olykor igencsak végletes következtetései-
hez (elmélet-ellenesség, a művészetek felosztása jogosult-
ságának tagadása, stb.) De megtaláljuk ezt a szerkesztési módot 

3 3 József A.: i. m. 22. 
3 4 Pauler Ákos: i. m. 121. 



József A ttila A d y • víziója 627 

valamilyen változatban Az aesthetika alapelemei és A tiszta 
intuíció és a művészet lírai jelleme című könyveiben is. József 
Attilának tehát az Ady-vízió felépítéséhez modellül a legfőbb 
forrásait jelentő filozófiai-esztétikai művek gondolatmenetei 
szolgáltak. 

A tanulmányban az Ady-víziónak csak egyik aspektusát, a 
költőnek a kritikára vonatkozó nézeteit elemeztük, de azzal a 
szándékkal, hogy láthatóvá váljék: az 1929 augusztusának 
elején íródott Ady-vízió jelentős állomás a költő gondolkodói 
fejlődése útján. A legkorábbi művészetbölcseleti gondolat-
menet, amelynek alapján már rekonstruálhatjuk a költő 
esztétikai nézeteit. Korábban megjelent néhány kritikájában is 
találunk fogódzókat e rekonstrukcióhoz. Nézeteit a költészet-
ről a Galamb Ödönhöz írott híres 1923 végén kelt levele óta 
levelezésében is szívesen fejtegette. Ilyen típusú leveleit sok 
esetben az önkifejezési igény elemi megnyilvánulásaiként, érte-
kezés-pótlékok gyanánt értékelhetjük. De míg levelei, kritikái 
különálló, magukban töredékes, rendszerré összeilleszthetetlen 
gondolatokat, eszme-gócokat tartalmaznak, s így belőlük 
adalékokon túl nem kapunk átfogó képet művészetfilozófiai 
gondolkodásmódjáról, még kevésbé tudjuk végigkövetni fej-
lődésének fonalát, addig az Ady-vízió eszmefuttatásai — 
minden lakonikusságuk ellenére — egy zárt, végiggondolt rend-
szer jelenlétére utalnak és a kutatót ennek explicitté tételére 
serkentik. Másrészt - bár kétségtelenül fellelhetők a szövegben 
pillanatnyi érvényű, efemer, másnapra már módosuló állás-
pontok, — megpillanthatjuk az értekezésben több tartós, a 
költőt egész életén végigkísérő szellemi törekvés kezdő-
pontját is. 

A költő 1929-ben jutott el eszmei fejlődésében arra a 
pontra, amelyen a sokféle korábbi művészetbölcseleti tenden-
cia egységes rendszerré, későbbi esztétikájának előképévé állt 
össze. A vitacikk tehát mind a megelőző, mind a rákövetkező 
József Attila-írásokhoz képest önálló fejlődési stádiumot kép-
visel. Mint egy koordinátarendszer origója, elválasztja és Össze-

ír 
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köti fejlődése korábbi és későbbi szakaszait. Gondolkodásának 
megelőző stádiuma csak retrospektive, erről a pontról vissza-
tekintve, mint az Ady-vízióhoz vezető folyamat vázolható fel. 
Másrészt a költő későbbi eszmei fejlődési fokait és fejlődése 
természetét is hozzá, mint kiindulóponthoz viszonyítva mér-
hetjük le és minősíthetjük legpontosabban. Az írásról-írásra 
haladva egyre terebélyesebbé és egyre szövevényesebbé váló 
képletet itt még egyszerűbb, áttekinthetőbb állapotában szem-
lélhetjük. 

A költő későbbi művészetbölcseleti nézetei nemcsak gondo-
lati elmélyülésről, módszertani fejlődésről tanúskodnak, 
hanem tükrözik a közben végbement világnézeti fordulatot is. 
Az Ady-vízió a költő húszas évek végi szellemi tájékozódásá-
nak, elsősorban polgári radikális értelmiségi körökkel való kap-
csolatának domumentuma. Az illegális mozgalom sodrába 
kerülve, közelebbről megismerkedve a marxizmus tanításaival 
ezt a gondolatrendszert marxista szellemben fejlesztette 
tovább. Az Ady-vízió ebben az értelemben az Irodalom és 
szocializmus gondolati előkészítője. 



BÉCSY ÁGNES 

AZ A L T A T Ó ÊS AZ ALTATÓ MINT MŰFAJ 
JÓZSEF ATTILÁNÁL 

Az Al ta tó talán József Attila legszélesebb körben ismert 
verse, ezen belül is sajátos státusa van: mintha nem is egészen 
költeményként (legalábbis „igazi" József Attila-versként) 
tartanánk számon; eredendőbb, névtelenebb hagyományként 
él sokakban annál, semhogy észrevétlen jelenléte ne akkor 
tűnjön elő érdeme szerint, ha elképzeljük hiányát. Ám a versre, 
e természetes jelenlétre irányított kérdező figyelmünk újra és 
újra tudatosíthat valamit, ami már-már önrejtő evidenciájának 
is alapja: hogy a nagy versekhez hasonlóan az Altató sem 
„természetes" és „magától értetődő", hanem „mű"-valóság, s 
így több síkon is érthető, több síkon nyújthat más-más, elvben 
csonkítatlan képet. 

Olvasóját — különböző életpillanatokban ugyanazon 
személyt is — tapasztalatai, ismeretei másként készítették fel a 
vers értésére, de végső soron a vers szabja meg értésének 
jogosult különbségeit. A több szinten, különböző mélységben 
adekvát befogadó élmény nem kizárólagosan, de arányos teljes-
ségként realizálja a művet, miközben nem szükségképp reali-
zálja tudatosan mű voltát, működését, önnön arányos el-
sajátításának elvi biztosítékát. A róla való tudás nyilván nem 
azonos a műélménnyel, nem helyettesíti azt. De a vers 
értésének tudatosuló kiteqesztéséhez hozzá tartozik. 

Éljen bár kiben-kiben a legeredendőbb naiv versélményként 
az Altató — vagy épp: mert így él — nemcsak spontaneitásában 
„megőrzendő", de a legkézenfekvőbben továbbépíthető 



630 Bécsy Ágnes 

élmény és értés is lehet - önmaga oly sokszoros lehetőség, 
felszólítás és példa a megértve újraformálás (ön)tudatosságára. 

Az értelmező újraalkotás minden műalkotás szükségszerű 
sajátja. Az egyedi mű: létében minden mű, a műnem, a műfaj 
megszüntetése és újrateremtése, s mutatis mutandis érvényes 
ez a szerzője életművében betöltött helyére is (ha nem rendel-
kezne ezzel a kizárólagossággal, közlése esetleges lenne, s léte 
lényegtelen). De a mű kontextuális jelentése így e meg-
szüntetve megőrzött tágabb összefüggések, értelmező elvonat-
kozások szerint adódik, ezek egymásba érése, érleltsége jelöli 
ki a mű egyediségét. 

Eszerint indulunk ki az Al ta tó értelmezésében két — egy-
másra közvetlenül nem vonatkoztatható - tényből mint a vers 
— máris elvben szűkített — kontextusából: 

1. az Altató az „igazi" József Attila verse, legalábbis kelet-
kezési ideje szerint; ismeretes nagy versek sorába iktatva 1935. 
február 2-i dátummal (s az elsőtől csak kis mértékben eltérő 
végső szövegváltozatával) közli a készülő új kritikai kiadás 
eredményeit felhasználó legfrissebb gyűjteményes kötet (Stoll 
Béla gondozásában; Szépirodalmi, 1980.) 

2. az Altató t hangsúlyosan csak önmagára mutató címe a 
gyermekirodalom, ezen belül a gyermekvers körébe utalja, 
szűkebben az altatódal gazdag archaikus, folklór-hagyományá-
ból kinövő műköltészeti műfajba, a bölcsődaléba. Kérdésünk e 
tények művészileg szükségszerű találkozását, eszerinti jelentő-
ségét állítja: Hogyan értelmezi a konkrét vers a költő életművét 
(illetve ennek időben, tematikusan határolt vonulatát); hogyan 
értelmezi a műfajt ; ebben az összefüggésben hogyan értelmezi 
önmagát, önmaga egyszeri kizárólagosságát? 

Kiindulásul kínálkozik a feltételezhető kapcsolat a gyer-
mekség-problematika életműbeli vonulata és az A l t a t ó műfaji, 
szemléleti törvényszerűségei között. Nem a szakirodalomban 
már gazdagon tárgyalt (vagy csak érintett) gyermek-anya 
motívumok mélyebb elemzésébe kívánunk elmerülni, csupán 
szempontunknak megfelelő orientáló támpontokat keresünk. 
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Célszerű így előbb az altatódal lényegesebb jellemzőit vázolni, 
s ehhez rendezni az áttekintést. 

A gyermekvers eredendően a világ megismerését a játék 
formájában biztosító szinkretikus tevékenység részének tekint-
hető, mintegy a társadalomba való bevezettetés eszközének, 
a rítust előlegező gyakorlat verbális elemének. A játékba 
rejtett tanítás, a biztonsággá érő ismeretszerzés, a valóság-
törvények megismerése és személyhez mért szabad elsajátítása: 
többé-kevésbé általános jellemzője a gyermekversnek. Az alta-
tónak is, noha ennek speciális vonását az adja, hogy „el-
mondóját" tekintve „felnőtt"-vers. De a megszólaló és a meg-
szólított egyértelműen megnyilatkozó viszonyában, a dal alap-
szituációjában éppen a világgal megismerő harmóniába kerülés 
dramatizált játékát valósítja meg. Ebben a szituációban a fel-
nőtt (anya): a világ — a megismerendő, a beavatandót mintegy 
testében hordozó közvetlen univerzum, és annak megismer-
tetője is; az idegenségében fenyegető „rend" képviselője, köz-
vetítője, de óvó megszelídítője is egyben. 

Nem téveszthet meg, hogy az altató primitív alakjában (s 
ezt műköltői változatai is részben őrzik) jobbára vokális kép-
ződmény; gyermeknyelvi és ringatószavakra épül, eredetileg 
énekelt, eufóniájával hat elsősorban, kiegészülve a szinkretikus 
„varázslat" nem vokális-verbális elemével: a ringatás kinetikus 
ritmusával. A világba való bevezettetés lényegi értelmében 
mindez „tanítás" és ,játék". A dal gyakorlati célját jelentő 
elalvás akadályozóját: a nem-ismerés, nem-birtokolhatás szülte 
szorongást kell feloldania, egy felfoghatatlan, arányaival 
nyomasztó univerzumot kell a gyerek számára otthonos 
méretűvé formálnia. Ennek alapja eredendően az anya és a 
gyermek közvetlen fiziológiás-pszichés egysége, melynek 
fokozódó szocializálódásával (és verbalizálhatóságával) az 
egyre magasabb értelmi szinteken is együtt kell járnia a gyer-
mekkel való érzelmi, szemléleti, kifejezésbeli azonosulásnak, a 
felnőtt „gyermekhez arányosodásának". Nem a valóság-
törvények elfedését, hazug megcsonkítását jelenti ez, hanem a 
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„rend" szépítetlen közvetítését (az altatók olykor „felnőtt 
ésszel" kegyetlenül szókimondók), de a gyerekhez arányos 
világképben, a feltétlen védettséget biztosító „én-te"-világ inti-
mitása szerint. (így az altatóban bemutatott arányos valóság-
egész is szükségképp magán viseli a megszólaltató alapviszony 
gyengéd személyességét.) 

Az altatódal jellegzetességeit tehát a benne foglalt szituatív 
élettényre épülő tanítás- és játékhelyzet határozza meg; 
funkciójának betöltésére (a világ fenyegető idegenségének a 
személyes szabadság rendezett otthonává arányosítása) csak a 
viszonyszerűség által alkalmas. 

így azonban az anya nem csupán mint egyedüli megszólaló 
tekinthető a dal tulajdonképpeni lírai hősének, hanem olyan 
értelemben is, hogy egyben önmagáról és önmagának szól ben-
ne: saját felnőtt-világát (annak hozzá sem minden arányos rend-
jét) humanizálja, önnön szorongását oldja, miközben oltalmazó 
pozíciójában az azonosulást kívánó „tanítandó játékpartner" 
oltalmazottsága szerint, , gyermekként" éli át. Ebben a szerep-
váltó azonosulásban ugyanakkor a gyerek egyben „tanító 
játékpartnerré" és oltalmazóvá is lesz a felnőtt szempontjából, 
mint a világ személyes viszonyként való, arányos megfogalmaz-
hatóságának alkalmát és közegét biztosító társ. Az altató 
szerepdal, illetve helyzetdal jellege tágabban így is érthető: 
nemcsak a szituatív élettény, hanem a benne adott azonosuló 
játék szerint is. (Ennek tükrében kap mélyebb jelentőséget 
talán az is, hogy az altatódalt a munkadallal és a varázsdallal 
szokták szorosabb genetikus kapcsolatba hozni, formailag-
zeneileg pedig a siratóval.) 

Kérdés tehát, hogy a József Attila költészetében oly jelen-
tősnek tudott gyermekség-problematika mutat-e - s é p p 1935 
körül — olyan általános formai-funkcionális-tartalmi voná-
sokat, melyek az altatódal meghatározó sajátságaiban elvileg 
művészi szükségszerűséggel futhattak össze? 

Ismeretes, hogy a g y e r ( m ) e k (illetve szinonimái) és az a n y a 
motívumszavak egész költészetét végigkísérik. Előbbi száznál is 
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többször, utóbbi körülbelül fele ennyi alkalommal olvasható 
verseiben; jelenlétük azonban 1933—37-ben válik kiemel-
kedővé: a g y e r m e k motívumszó összes előfordulásainak meg-
közelítőleg 50%-a, az anya szavak 70%-a erre az öt évre esik. A 
számszerűség költői jelentőségük növekedésére utal, ezen belül 
minőségi módosulást is sejtet az anya motívum mennyiségi 
felzárkózása a gyerekhez : együtt jár ez a két motívum egyre 
következetesebb együttes jelentkezésével, egymásra vonatkoz-
tatott szerepeltetésével. A g y e r m e k 1933 előtti jelentkezései-
hez képest (gondoljunk például az 1923-26-os avantgarde 
korszak expresszionista-unanimista társadalmi nosztalgiát ki-
fejező, objektív-emblematikus gyerek képére!) egyre törvény-
szerűbben „hívja'" maga mellé az anyát, és viszont. A maguk-
b a n v e t t m o t í v u m o k ( s s z i m b o l i k u s t a r t a l m u k ) f o k o z ó d ó a n 
e g y m á s á l t a l m e g h a t á r o z o t t s á g g á , az e l e m i gyermek—anya 
viszony motivikus szimbólumává alakulnak át a harmincas 
évek elején. 

Fentiekkel kapcsolatos az is, hogy - korábbi szórvány 
példák után - az utolsó öt évben szélesül ki igen erőteljesen 
mindkét (de főleg a gyerek) motívuma a nem szó szerinti, 
utalásos formákkal. A „személyt" nem megnevezése, hanem 
valamely - tágabban a másikhoz tartozása szerint — rá jellemző 
szituáció, tevékenység, megnyilatkozásforma idézi, s így az 
utalás közvetlen metaforaként vetülhet át a valóságnak nem 
anya—gyermeki viszonylataira, másrészt önjellemzően 
személyessé válhat (igen világos példa a B u k j f ö l az á r b ó l 
szülő—gyermek képzetsora). A kései versekben szintén oly 
szimptomatikusán gyakori (vers-, strófa-, sorkezdő) „ m i n t ( a ) 
g y e r f m j e k , . , " hasonlat-formulához képest kevésbé reflexív, 
erőteljesebben önkivetitő, illetve érzelmileg asszimilált világ- és 
önértelmezés képletévé teszi ez a megoldás a motívumot. Az 
utalásos formákban a szülő mindig, a gyermek gyakran csak és 
közvetlenül a másikhoz kötődő legelemibb egzisztenciális, 
szociális, érzelmi viszonyában idéződik meg ( B o l d o g h a z u g ) ; 
emellett a g y e r m e k tágabban ,,szülőt kívánó" vonásaiban: ki-
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csinysége, esendősége félelmében ( N é g y k é z l á b m á s z t a m ), 
a valósághoz aránytalan „tudatlan" megnyilatkozásaiban 
(Karóval jöttél); vagy épp a gondoskodás adta védettség, a 
játékvilág képeivel ( K ö n n y ű e m l é k e k . . . ) . Az utalásos 
formák révén emelkedik nagy jelentőségre a tárgyalt motí-
vumokhoz olykor már korábban (főként szerelmes versek-
ben) is kapcsolt képzet: a ringatás, ringatózás, illetve az alvás, 
elnyugvás, csitítás motivikus tartalma, mely önmagában is 
alkalmas az elemi anya-gyerek viszony teljes fölidézésére. 

E vázlatos áttekintés is jelzi az élmény kör lényegkifejező, 
valóságértelmező funkciójának intenzív elmélyülését, benne a 
személyesség kiteljesülését, s ezzel együtt a m o t í v u m o k n a k e g y 
o l y a n m e g h a t á r o z ó s z e m l é l e t i p a r a d i g m a s z e r i n t i r e n d e z ő d é s é t , 
m e l y a d e k v á t „ m ű f a j i s z i t u á c i ó j á t ' l e l h e t i az a l t a t ó b a n , s 
annak én-objektiváló, azonosuló szerephelyzetében. 

E szemléleti keret tartalmi funkciójához annak figyelembe-
vételével juthatunk közelebb, hogy a motívumokban kiépülő 
anya-gyerek viszonyforma (pozitív érték lehetőségét hordozó 
elvi forma) ugyanakkor túlnyomórészt negatívan, hiányával és 
tagadásaként töltődik be, felidézett pozitívuma mint reali-
zálatlan vágy, értékelő, ítélő elv — a negatív valósággal szemben 
— van csak ,jelen" a versekben. A gyermek motívumához 
gyakran kötődik a sírás ( E g y k i s g y e r e k s i r ) , a büntetéstől való 
páni félelem ( H a a h o l d s ü t ) , a kielégületlen toporzékoló vágy 
a gyöngéd kapcsolatra (Mama), a világ által nyomorítottak 
önvédő agresszivitásának való állati kiszolgáltatottság 
( I s z o n y a t ) . (Ez utóbbi, 1934 novemberében íródott önéletrajzi 
ihletű vers objektiváló tendenciájának rokonsága szerint is a 
k ö z v e t l e n utána keletkezett A l t a t ó kiáltó ellendarabja!) A fel-
idézett pozitív kapcsolatelv negatív betöltésének leggyakoribb 
kifejező motívuma, az önmagában is komplex utalásnak 
alkalmas verés: ok nélküli, nem indokolt, „kiismerhetetlen" 
fenyítés képzete - a ringatással ellenkező értelmű, negatív 
„tanítás" megjelenítője. 
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A motívumok mozgásaiban 1933-tól kiépülő kapcsolatelv 
p o z i t í v u t a l ó f o r m á j á n a k és n e g a t í v b e t ö l t ö t t s é g é n e k dialekti-
kája magyarázó indokolást kap a József Attila-i „játék?' és 
„rend' fogalmai szerint. A „rend" — miként az anya—gyermek 
kapcsolat formája — kettős értelmű. Jelenti a szabadság-szülte 
rend, az „új világ" vágyott, imperativ lehetőségét, és a „vas 
világ" rendjének valóságát. A társadalmi realitás elvben a verés 
elidegenült, az egyént bűnösként stigmatizáló tilalomrendje 
(amely „arravaló, / hogy ne legyen a gyerek hiába / s ne legyen 
szabad, ami jó") - s ezzel áll szemben (mint a Levegőt! utolsó 
strófájában) az egyént , jó szóval" oktató, felnőtt gyerekként 
kiteljesülni, világában feloldódni engedő szabadságrend. A 
fenti összefüggés az a n y a - g y e r e k m o t í v u m o k t á r s a d a l o m - és 
e z z e l e g y s é g b e n ö n é r t e i m e z ő p a r a d i g m a t i k u s s á g á t hitelesíti. 
(Nem véletlen egybecsengés, hogy az A l ta tó egyik jellemző 
képe mélyen „felnőtt" jelentésben tér vissza egy 1937-es töre-
dékben, a „proletárköltő" önjellemzéseként: „világokat igaz-
gatok: / üveggolyókkal játszom. / Nem szeretnek a gazda-
gok: / árva gyereknek látszom".) 

A gyermekség-képzet felerősödését genetikusan motiváló 
életrajzi körülmény, a pszichoanalitikai kezelés hatására 
született szabadasszociációs önvizsgálat, a S z a b a d ö t l e t e k j e g y -
zéke két ülésben (1936. május), teszi végleg világossá, milyen 
értelemben válhatott a gyermek s elemi kapcsolata valóság-
értelmező képletté. A verés és a „nem engedtek játszani" 
panasza után a sokat idézett sorok: Öcsödön rossz 
volt kellett volna két kis ló, kis nő, kis eke, kis ház, kis 
kutya, kis csikó, kis kasza, kis búza — minden arányosan 
hozzám, mint ahogy minden arányos volt a nevelőapámhoz." S 
a gyerekkorba vetített, onnan felidézett hiánytudat szabad 
képzetsora után a kutató éberségű kérdés: „Vajon arányos-e 
hozzám most minden, ami van" (JAÖM. IV. 1967. 28—34. — 
Kiemelések tőlem: B. A.) 

A lezáró kérdés válasza — a versek tanúsága szerint — 
„nem". Ám így a kérdés és bennerejlő válasza már nem 
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személyes, hanem művészi tartalom. Személyes motiváltsága és 
költői érvényessége viszont a gyerekségben találkozik, válik 
eggyé, egymáshoz „arányossá": abban a gyerekség-képzetben, 
mely a személyes sorsot értelmező élettény, és egyben - „mint 
ahogy" — költői funkciójú „művészettény". A g y e r m e k s é g 
m i n t az a r á n y o s í t ó é r t e l m e z é s , b i r t o k b a v e v é s k ö l t ő i p a r a d i g -
mája így kétszeresen is alátámasztott: a felnőtt világ (társa-
dalom) egyénhez aránytalan valóságnak s az egyén aránytörek-
vésének, egyszersmind a kifejezésben a valóságos én valóság-
kifejező énné lényegítésének „mint ahogy" közegeként. (A 
gyermek azonban épp szituatív meghatározottságával, a hozzá 
arányos elemi szociális viszonya szerint, s nem „önmagában" 
töltheti be ezt az egybeeső kettős funkciót!) A gyermek-
képzetkörhöz tartozó kései verseknek így sem valóság-
értelmező hitele nem vonható kétségbe, sem pedig (előbbit 
védelmezve) a szó tágabb értelmében „varázsdal" jellegük, 
önmegváló, öngyógyító törekvésük kínzó személyessége. Ez 
utóbbi is lírai jelentésük része. A valóság (ez József Attilánál 
mindig konkretizált valóság) egyénhez aránytalan voltát állítva 
a pusztuló jegyén, bomló személyiség arány-jogát és — igényét a 
költői megformálás aktusában képviselik, m i n t e g y a m ű v é s z e t 
h a g y o m á n y s z e r ű , é r t é k ő r z ő a r á n y t e r e m t é s é t á l l í t v a én é s v i l á g 
közé. A legteljesebben épp akkor, ha ezt a költészetbe fogódzó 
én-mentő törekvésüket — kissé a „tűzhelyet, családot, / már 
végképp másoknak remél" önzetlenül gyengéd gesztusával — 
maradéktalanul „művészettényként", az emberi teljességigényt 
állító forma tartalmas ,,rend"-jeként objektiválják. (Ismeretes, 
hogy 1933 után a korábbiaknál is erőteljesebbé válik József 
Attila költészetében a formai kötöttség fegyelme, a „nehéz" 
formák gyakorisága nő, verscímekben is hangsúlyozódik a mű-
faji szabatosság - E l é g i a , Ó d a , K é s e i s i r a t ó , A l t a t ó stb.). 

Az A l ta tó t közvetlenül három, rokon vers felől közelít-
hetjük meg: mindháromban központi kifejező szerepet kap az 
altatás, a dajkálás képzete. Az 1937-es Én nem t u d o m . . . 
gyermeki hangon intonált szorongásérzése a testi-lelki fel-
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bomlás képébe fut — s a szorongás csitítására hallucinált dajka-
hang az ént markoló szorongás okát „csak" az élet természetes 
napi tényèvé, ciklikus eseményévé fogalmazva az életen túli 
megnyugvással biztat: aki „mitől is félne" immár, azt nem 
evilági oltalom dajkálja. Még egyértelműbb lesz ez a tartalom a 
szintén 1937-es M a j d . . . -ban, ahol a megidézett altatás már 
voltaképpen sirató: világba bevezető „tanítás" helyett a világot 
visszavonás új otthonosságába való bevezettetés. Ám ezt a 
végső értelmezést már az 1934. szeptemberi Anya című vers 
előlegezi! A felnőtt helyzetét „csecsre vágyó" gyerekként átélő 
én a természetbe vetített, vesztett fiát kereső „tébolyult anya" 
motyogásává („csitt, csitt, kicsikém, tente, tente . . . ") fogal-
mazza önnön menthetetlensége „tanítását": pusztulását mint a 
természeti világrendet tébollyal csúfoló bűntényt. 

E három ven az altató alaphelyzetét idézi, de műfajilag nem 
altatódalként, s tartalmában is mint ,.negatív altató". De 
mintegy pozitív ellentételül jelölik ki a műfaji szabatosságával 
oltalmazott és oltalmazó tanítást, mint a személyre szabott 
„nem "-me 1 hitelesített „igen"-t, az aránytalan világgal szembe-
fordított költői arány állítását: az Altatót. Mely — épp ezért -
nem tagadhatja el azt a világot, melyet a gyermeki emberhez 
szelídít. 

Ha most megpróbáljuk röviden bemutatni, hogyan valósul 
meg e költői arány teremtés az Altatóban, azt kell fölmérnünk, 
milyen tartalommal, milyen tendenciával deformálódnak s 
konkretizálódnak benne a műfaj versépítő jegyei. 

Minden altatódal egyetlen f e l s z ó l í t á s r a redukálható elvileg, 
a versbeli teljes anya—gyerek szituációt végül is magában hordó 
s felidéző ,Aludj!" formulára. E többféleképp megfogalmaz-
ható felszólítás a parancstól a kérlelésig széles érzelemskálán 
mozoghat, de mindenképp a dal tengelyében áll, ismét-
lődéseivel a vers vázát adja. A dal „teste" ugyanakkor a fel-
szólítás indoklása, alátámasztása. Az indoklás három alap-
formát használhat: 1. az analógiás pé ldát (főleg a természeti 
világ elpihenéséről); 2. a ju ta lmazás vagy bün te t é s k i l á tá sba 
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helyezését (ami a gyerek függő helyzetére, s eszerint kor-
látozott akarati felelősségére apellál); az a l t a t ó s z e m é l y h e l y z e -
tével való érvelést (mely a magasabb szociális tudatosságra, 
szabad belátásra, s eszerinti érzelmi kötődésre épít). Az indok-
lás 2. és 3. alapformája használja aktívan a versszituációban 
adott egzisztenciális-érzelmi viszony érvelő erejét (noha külön-
böző tudatossági fokon), az 1. alapforma e viszony minden 
felszólító kötelezettségétől mentesen az objektív felismertetés, 
beláttatás meggyőző erejével él. így mint tisztán intellektuális, 
szemléleti érvelés elvben a 2. és 3. indoklásforma (a függőségre 
alapozott, szabadságcsökkentő érv és a szociális tudatosságra 
alapozott, szabadságadó érv) „közé" helyezhető, illetőleg a 
kettő közötti átmenet háttereként is fölfogható. 

Gyakran megszólalhatnak e verstípusban az altató személy-
ben a helyzettől inspirált, magára, életkörülményeire, gyer-
mekére vonatkozó érzelmek közvetlenül is, a gyermek előtt 
„leplezetlenül" — de voltaképpen nem is neki szólóan. (Az 
anyák megvallják, hogy unják az altatást, átkozzák gyereküket, 
életkörülményeikre panaszkodnak, áldást és jobb jövőt kíván-
nak legalább a gyermekre stb.) De ezek az érzelmek elvben 
mindig „lefordíthatok" a gyermek számára, a felszólítás 
indoklásának részeként (s így immár társadalmi „tanításként"). 
Az anya személyes érzelmei mint „helyzetdali" elemek elvileg 
a döntően vokális hatásokra alapozott altatókban lehetnek 
jelen az eredeti kommunikációs viszony megtörése nélkül (a 
gyerek úgysem érti a szöveg tartalmát); az erősebben verba-
lizált dal fokozottabban megköveteli e tartalmak beépítését az 
indoklásba — a versnek a gyerek felfogásához igazodó, eszerint 
bővíthető „testébe". 

A vokális sajátságok, a verbalizáltság foka, a felszólító és 
indokló részek terjedelmi aránya, az indoklás alapformáinak 
aránya, kombinációja, az érzelmi és reflexív „magánmegnyilat-
kozások" szervetlen vagy beépített volta szorosan összefügg 
egymással s a funkcióval, az altatott személy szellemi életkorá-
ból fakadó lehetőségekkel. 
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József Attila A l ta tó ja a műfaj magasan verbalizált kép-
viselője. Nyilván ezzel kapcsolatos vokális hatáselemeinek 
visszafogottsága. Olykor hangsúlyos színezetű keresztrímes 
jambikus nyolcasai úgyszólván észrevétlen simulnak a szöveg-
hez; a szellősen alkalmazott szólamismétlésekkel s a refrénnel 
egy hangzásban kiegyenlített, megnyugtatóan tagolt rendet 
építve. De ezt a hangzást úgyszólván a verbalizált tartalmak 
logikája építi föl, mely sosem rendelődik alá a hangzásnak, 
inkább emeli magával, a magasabb modális, leíró rendezett-
ségbe. (Ezt az igényt a szövegváltozatokban is tetten érni. 
Eredetileg a 10., 14., 17. sorok állítmánya is „alszik" volt 
„szendereg", „szunnyadozik", „szundít" helyett. Az altató-
hang monotóniáját erősítő állítmányismétlést mégis megtörte a 
költő, a hangzási hatáselwel szemben az analóg példavilág 
leírásának hangulatkeltő pontosságát, tehát egy magasabb 
rendezéselvet érvényesítve.) Nem véletlen, hogy a dal magját 
képező felszólítás is a vokális hatás eleme lesz, mint refrén 
simul bele az indoklás szemléleti-logikai tagolását követő 
strofikus rendbe, s így mintegy a ritmus és az indoklás válik 
felszólítássá. Parancsoló vagy kérlelő jellege szűnik így meg, a 
megszólított befolyásolása (akarati autonómiájának csorbítása) 
helyett magát harmonizáló szabad meggyőződésének támoga-
tójaként működik, annyiban is, hogy mint az indoklás ritmikus 
tagoló kerete mintegy felemelődik abba, arra helyezi át a dal 
hangsúlyát. 

Az indokló alapformák arányában és alkalmazásuk módjá-
ban ismét a függőség tudatát feloldó, a „magasabb" belátáson 
alapuló szabadság felé emelő meggyőzés-elemek túlsúlyára 
lehetünk figyelmesek. Sorrendileg is első helyen, teijedelmileg 
is uralkodóan az analógiás példa lesz a meggyőzés legfőbb 
eszköze. Annak tudatosítása tehát, hogy az altatott személy 
egy rendezett, áttekinthető törvények szerint működő világ 
tagja, a törvényszerűségek érvényesülésének láncszeme, s így 
autonómiájának, , jóérzésének" feltétele e törvényszerűségek 
felismerése és szabad betöltése. 
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Jelen van ugyan a versben a 2. alapforma, a jutalmazás-
büntetés érdekeltségi érvformája is, de olyan módosulásban, 
hogy épp az érvelésben adott szabadság-csorbító jelleget oldja 
föl. Formailag a „mit kapsz, mi leszel, ha elalszol" szülőtől 
függő jutalom-ígéretét képviseli a 6-7. versszak, csakhogy ez 
az ígéret, tartalma szerint: az analógiás példákban felépített 
meggyőzést erősítő érvelés folytatása, kiterjesztése az egyén 
társadalmi önmegvalósító igényére és lehetőségeire. így a for-
málisan szabadság-csonkító kényszerelv valójában a szabadság-
adó analógiás világépítés meggyőződés-érveinek része lesz, ami 
által a jutalmazás a szülő személyes hatáskörétől függetlenedő 
törvényszerűség rangjára emelkedik, s ez szintén a belátáson 
alapuló elfogadás felé emeli az indoklást: a függés tudatát 
legközvetlenebbül tápláló viszonyban „szabadítván föl" a 
gyereket. (Az is jellemző, hogy az indoklásforma alaki fenn-
tartásában — és lényegi megszüntetésében — alakilag is csak az 
„emelő" jutalom, és nem a visszalökő büntetés kap szerepet.) 

Az altató személy közvetlen érzelmei, reflexiói is ebbe az 
analógiás példákon, világépítésen nyugvó indoklásba épülnek 
bele. A legelemibb szinten az anya (gyermekére is átháramló) 
helyzettudata. Az alvás példa-tárgyává válik a kabát hasadása, 
mely aludni kényszerül — s így az analóg világ részévé, a 
világrendben a gyermek által is elsajátítandó diszharmónia 
potenciális hordozójává válik: azért alszik, mert nem varrták 
meg, mert az anya már képtelen megvarrni, tehát helyrehozni a 
világrend normális funkcióinak az intim életszféra szintjén is 
érzékelhető hasadását. Ugyanezen a közvetlen példa-szinten 
jelenik meg annak tudata is, hogy nem képes gyermeke 
számára biztosítani az azt megillető — s más gyerekek által 
természetesen birtokolt — örömöket. Az alvás példa-tárgyai 
lesznek „a labda, meg a síp, az erdő, a kirándulás" és „a jó 
cukor is": melyeket a még másnap is hasadt kabátú gyerekek 
legfeljebb váratlan csodaként, s korántsem magától értetődően 
szoktak elnyerni. (E gyerek-örömökre utaló versszak egyéb-
ként is a közvetlen valóság — hasadt kabát — és a legmagasabb 
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emberi aspirációk, jutalomígéretek — távolság, óriáslét -
pólusai közé illeszkedik, eszerint is hangsúlyozott nosztalgia-
jelleggel.) A reflexív éizelmek beépülése magasabb szinten a 
6—7. versszakban történik. A jutalomígéret egyben az anya 
áldás-kérése a gyerekre; a saját nyomorát is feloldó jobb jövő 
kívánása gyermekére vetített vágyként jelenik meg. Nem vélet-
len, hogy a legkomplexebb objektiváló funkciójú 6. versszak-
ban (az analógiás példasor kiterjesztése az emberi aspirációkra, 
ÙZ emberi szabadság legmagasabb tudati szintjére; egyben juta-
lomígéret; egyben az anya gyermekére vetített élet-vágyai-
nak megfogalmazása) törik meg először az addig zavartalan 
simuló ritmus: olyasmiről van immár szó, aminek fölfogására a 
dal fölkészítette, elvezette már a gyermeket, de az, míg gyer-
mek, gyakorlatilag nem értheti egészen. (Jellemzően: a 
gyermek felnőtt jövőjéről van szó.) A „tanítás" végső értelme 
sűrűsödik itt, alig észrevehető, finom ritmika-szintaktikai 
„kilengéssel" hangsúlyozódva — mely mintegy maga is bele-
épül a világrendet fölépítő analógiás sorba: a diszharmónia, az 
aránytalanság ki nem iktatható ténye e bemutatott világnak. 

Ezen előzmények után épülnek — az utolsó versszakban -
az anya érzelmei úgy is az indoklásba, mint önszemétyével való 
érvelés, magára hivatkozás: „Látod, elalszik anyuka." Anyuka 
elalvása közvetlenül: az analógiás példasor lezárása, legfőbb 
érve — nemcsak a „világ", hanem még a világot közvetítő, 
személyében képviselő „te", a közvetlen felszólító is elalszik. 
De az anya elalvása közvetve a világrendben már jelzett disz-
harmónia végső igazoló-érve is: ha nem fárasztotta volna így el, 
ha nem gyűrte volna így le a világ, úgy megvarrhatná a hasadást 
is, és nem kényszerülne gyermekének vágyott jutalomként élni 
át a számára (a felnőtt számára) elnyerhetetlen, egyedül 
ember-arányos valóságot: a távolság szabadságadó játékjogát. 
Melyet — mint az analógiás példákban arányosított világrend 
végső harmóniaelvét, tudati imperatívuszát - mégis átad a 
személyes kapcsolatban felszabadított gyermekének. Épp e 
szabadság-adás nevében kérlelheti meg a gyermek szociális 

4 Irodalomtörténet 1980/3 
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tudatosságát: a belátás legszabadabb emberi képességét. De ez 
a megkérlelés egyben már a gyermek által gyakorlatilag fölfog-
ható valóságarányokból kiszakadt (a ritmikai disszonanciából 
már a verbalizált szintre is áttörő) felnőtt-tudás „visszaintése": 
a gyermekre váró legértékesebb önmegvalósítási lehetőség 
tragikumának fenyegetését fogja vissza, mintegy a felnőtt-
beszéd aránytalan fogalomalkotását. „Látod, elalszik anyuka" 
— hiszen már olyan képtelenségeket mond, hogy „vadakat 
terelő juhász" leszel, az arányos rend széttépett, vérző követe, 
a világ aránytalanságának demonstrálója. — Az analóg példasor 
világépítése révén a gyerek végül is már fel van készítve e sors 
beteljesítésére, e tudás vállalására (mint a ,.hasadás" és a 
„távolság mint üveggolyó" ellentmondásának felnőtt értelme-
zésére), de a tényleges megfogalmazás „arányosíthatatlan" 
tragikuma csendre inti az anyát: ő sem képes (magának sem) 
ezt a tudást és sorsot,.gyermekül" megfogalmazni. 

A gyermekhez még arányosítható világ képe tehát épp a 
vers utolsó informatív sorában vált át az immár arányosít-
hatatlan emberi világ megbékíthetetlen tudásának szintjére, 
annak az embertelenségnek jelzésébe, melynek ebben a versben 
nem lehet helye, mellyel szemben ez a vers mint az emberi taní-
tás „én—te" valósága létrejött. 

Azt tapasztaljuk tehát, hogy az Altató a műfaj versépítő 
jegyeit egy társadalmilag konkretizált, alapjaiban igaz valóság-
megragadás, „tanítás" részévé teszi, a dal megszólítottját a 
„felnőtt tudás" világismereti szintjéig vezeti. Tartalmazza az 
altatódal lehetségïs versépítő jegyeit, ám ezeket az elemeket 
úgy építi egymáshoz, és tényleges funkciójukat úgy oltja egy-
másba egy progresszív öntudati folyamat részeiként, hogy 
ezzel mintegy a gyermek felnőtté fejlődésének, szabad emberi 
lénnyé válásának menetét képezze le, az aránytalanság világával 
szembenézni képes „aránytudatos" autonóm lét küszöbére 
vezesse. Annak a felnőtt-létnek a küszöbére, mely épp e tanítás 
tudatossága által ismerhető fel emberhez aránytalan valóság-
ként, „árvaság"-ként, s melyben az emberi értéktudatot a 
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„tanítás" emléke, az altató-játékban a felnőtt által is „el-
ismételhető", „újra-játszható" szabad öntudatra jutás 
személyes arányvilága őrzi. De ez az arányvilág nem más, mint 
az anya-gyerek kapcsolat primitív-állati egységéből az anya-
gyerek kapcsolat társadalmi lényegébe vezető emberi kitelje-
sedés, az emberi szabadság arány-elve. 

Láttuk, hogy a felnőtt valóság aránytalanságának fel-
ismerésére alapot adó aránytudat kiépülése az anya—gyerek 
kapcsolat, az „én-te" viszony személyességében (az egyéni lét 
szintjén legelemibb szocializáló tényben) megvalósuló szabad-
ság-adás, akarati-tudati felszabadítás formájaként jelent meg. 
Tehát mintegy a fennálló (konkretizált) valóság negatív 
(személytelen, szabadságmegvonó) gyakorlatával szembe-
szegezhető, azonos törvényű pozitív forma; a társadalmi való-
ság gyakorlatában megtagadott, elhagyott pozitív társadalmi-
ság-elv: a szabadság szociális bensősége. Ennyiben az Altató 
lényegileg illeszkedik a harmincas években valóságértelmező 
paradigmává nőtt anya—gyerek motívumok rendjébe. 

Ezt a jelentést konkrétan realizálnia viszont csak a műfaj 
aktualizálásával sikerülhetett. Egyrészt a műfaj versépítő 
elemeinek tendenciózus deformálása: az érzéki evidenciából a 
tudatosság, a függéstől a személyes autonómia, a befolyásolás-
tól a belátás felé ívelő folyamatos, perspektivikus „emelése" 
révén. Másrészt a műfaj adta szerephelyzet alkalmazása révén, 
melyben az emberi-társadalmi aránytudat tanítása a felnőtt 
számára is megadja az arányosítás tudati lehetőségét, azt az 
esélyt, hogy mint valóság-közvetítő, önmaga számára is újra és 
újra közvetíthesse, megformálhassa felnőtt léte tényleges árva-
ságának tényét, értett okát; s eszerint saját létét mint a 
szociális értékőrzés, értéktovábbítás helyzetét élje át. — Ami a 
költői léthelyzet kifejező képlete lehet. 

* 

4* 
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Nem soroljuk itt most föl az említhető szakirodalom széles 
körét, csupán a számukra leginspiratívabb - s gazdag adat-
anyagot felsoroló — tanulmányokra utalunk: Szigeti Lajos: 
József Attila Kosztolányi-bírálatának lírai fedezete, illetve A 
„Szabad ötletek jegyzékef' és a kései versek (József Attila 
költészetének néhány motívumához) című dolgozataira. Acta 
Históriáé Litterarum Hungaricum 1976. és 1978. Szeged. 



TANDORIDEZSŐ 

„MINDENT" AZONNAL - ËS TOVÁBB! 

A MEGSZÓLALÁS KÖZVETLEN TELJESSÉGÉRŐL 
JÓZSEF ATTILÁNÁL 

A művészi közlés kizárólagos: abban az értelemben okvet-
lenül, hogy a teljességből (melyet esetleg éppen általa gon-
dolunk csak) nem csupán kiválasztódik, de amit nem foglalhat 
magába, ki is zárja. Kérdéses, többletet jelent-e (a személyes, 
az „emberi általános" stb.) közlés szempontjából, ha valamely 
művészi állítás (tartalmilag vagy a mű megformálásának egésze-
ként) önmaga ellentétét, kiegészítőjét is felidézi, vagyis ha 
„teljesnek" tekinthető viszonylatrendszert érzékeltet. Pon-
tosabban: az emberi helyzet egészére utal. Félő, hogy „az 
emberi helyzet egésze" mindössze statisztikai átlag, és egy-egy 
meghatározása: személyes (vagy csoport-jellegű) abszolutizálás. 
A művészet bizonyos szempontból azért közmegegyezés kér-
dése (is; eltolódó hangsúlyú egyéni vagy csoport-jellegű ér-
vényekkel), mert valamilyen módon lehetővé kell tenni, hogy 
helyzetünk (változó! de ez már immanens művészeti ellent-
mondás, nem tartozik tárgykörünkbe) lényegéről szóljunk (ezt 
ábrázoljuk, szólaltassuk meg stb.). A közmegyegyezések 
(szintén összehangolandók, és így tovább, majd a mind tel-
jesebb általánosság — szerencsés módon — ismét a szórványos, 
egyedi jelleg jó lehetőségeit táija fel) újabb időkben mintha a 
részletek hitelét, a mű egészének hiánytalanságát, más néző-
pontból az utalásrendszer aktualitását vagy felismerhetőségét 
tartják kívánatosnak. Érezhetően kevés az esélye (a hitele? ) az 
azonnal művészi közelítésnek: a „szentenciózus" megfogal-
mazásnak, az összefoglaló érzelmi vagy gondolati tényközlés-
nek, vagy ha más oldalról nézzük, a személyiség szintézisjellegű 
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megfogalmazásának. „Sorozatjellegűvé" válik a megközelítés 
esélyesebb módja, és ez a körülmény a művészi kidolgozás 
részletkérdéseit is meghatározza. (Kizárólagosságok nélkül! 
Tehát a sorozatszerűség — „folyamatos közelítés"! - igen 
különböző formákban nyilvánulhat" ágyazódhat hagyományos 
„cselekménybe", vagy kimerevítődhet, nyíltan megvallva 
bizonyos kész elemeket, melyek módosulásai juttatnak 
közelebb minket a teljesebb összképhez, ha úgy akarjuk, 
művészi igazsághoz.) Ám hogy innét folytassuk: a művészi 
igazság a személy (csoport) átélt valósága, melyet a kifejezés 
evidenciájába épít (a személy; a csoport kiválasztódó kép-
viselője). A művészi igazság közvetítésének mindenkor ese-
dékes módja tehát a személy legközvetlenebb megnyilvánulása 
(„hangulati líraiság" csakúgy, mint ,akció" stb.); ezek közül 
bennünket a gondolati-érzelmi teljességre nem törekvő, hanem 
ilyet azonnal megvalósító kockáztatás egyik változata érdekel 
most, az a változat, melynek példái József Attilánál a 
„könnyen idézhető", jól érthető, de meg nem haladható (végső 
fokon a személyesség legbenső tartományaira utaló, oda vissza-
utaló dó) megszólalások, a fogalmi tartalmukat és életszerű-
ségüket tekintve egyaránt „telibe találó" és „azonnali" meg-
fogalmazódások; és természetesen az a továbbsugárzás, mely 
nemcsak hatásuktól, de lényegüktől sem választható el. Azt a 
költői kifejezést vizsgálnánk ekképp, amelyiknek ma inkább 
hiányát érezzük, s mintha lehetőségének keresése — a művészi 
igazság fentebb érintett Jelenbeli hitelének" okán, a jelleg-
eltérés lassan rögzülő következményeképpen — sajnálatosan el 
is maradna. Holott a gondolatiság, a személyesség és a köz-
vetlen megközelítés s a személytelenség szintézise jön létre 
ezeken a József Attila-vershelyeken : bizonyos „maximum". 

A közlés említett kizárólagossága (objektíven; s nem onnét 
nézve most, hogy „számunkra" valami mit jelent „csak") fel-
tételezi az ellentét kikapcsolását (vagy magasabb szinten tör-
ténő érvényesítését). Ebből mellesleg:.az is következik, hogy a 
kizárólagosságában így teljes művészi kifejezés egy szinttel 
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feljebb, tovább juttatja a kifejezendőt (vagy érzékelésünket, a 
befogadást). József Attilánál a kizárás (és mégis: a meg-
engedés!) egészen szélső, szinte abszolút eseteit látjuk az 
összegző személyiségmegszólaltatások egybefonódásakor (vagy 
— ha különböző versekben találhatók a közlések — egybe-
vetésükkor). Az 1935-ös „ É n nem t u d t a m . . . " így foglal 
össze egy alapállást: „Én nem tudtam, hogy annyi szörnyű-
ség / barlangja szívem . . . " Vessük egybe ezzel az 1937-es 
, f l e m e m e l f ö l . . . " alábbi kijelentését: „Tudod, szívem mily 
kisgyerek — " A későbbi állítás mintha nem akarna tudni a 
korábbiról. Vagy: az életmű (a személy) önmagában egyesíti 
azokat az ellentéteket, amelyeket a kifejezés egyszeriségeivel 
kizár. (Végpontokat tilt a megfogalmazás, ám az újrafogal-
mazás lehetővé teszi az imént még tagadott szélsőséget.) Az 
„azonnali" megközelítés teszi hitelessé a tárgyat? (A költő 
által végrehajtott egyenes közelítés; az, ahogyan bennünket, 
befogadókat közelít meg.) Vagy arra képes József Attila, hogy 
a személyes átélés felgyűlő energiáit kifogástalan kijelentéssé 
alakítsa, méghozzá úgy, hogy a közléshez ne is legyen szük-
séges (végletesen fogalmazva!) a vers többi része, egésze? 
Ugyanis körülbelül erről van itt szó: az idézettekhez hasonló 
részleteket önálló hitelűeknek érezzük, s nemcsak a vers 
„összefüggése" nem kell igazságukhoz, hanem mintha a költé-
szet (amely mint esztétikum: végső fokon kudarc is!) meg-
haladásának tanúi lennénk. A legevidensebb versközegben. 

A kizárás kizárása (hogy egyelőre alkalmi jelleggel hasz-
náljuk ezt a közelítő meghatározást) nem okvetlenül fogalmi: 
megjelenhet képek közegében is. Például , A k ö v e z e t e n . . . " 
kezdetű versben (1935): 

. . . megszánták a várost az árnyak 
s a sok veréb, mely fölcsipogva forgott, 
némán, erősen markolta az ágat, 
mert jobban ragaszkodik, aki alszik, 
mint az éber, ki tovaszállni kész . . . 
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Ezt a verset még egy jellegzetes motívum tünteti ki, az 
idézett jelleggel csaknem határos értékű: nem az elvegyülés és 
kiválás gondolata (amely sokszor előfordul József Attilánál; itt 
így: 

. . . a többi nép közt elvegyültem én, 
majd kiváltam, hogy azután kiváljon 
sok gondom közül ez a költemény. 

— és itt érdemes megfigyelni, hogy József Attila az írásról ír 
verset ekképp, az analitikus gondolkodás a szintézishez úgy jut 
el, hogy önmagával zár kört, majd ezen lendül túl; legyen ez 
adalék a szerves versépítkezés ama tételéhez, melynek értelmé-
ben nem jó, ha elkötetlen szálak maradnak; itt a gondolkodás 
jellege maradna elkötetlen, ha természeti képek, felmutató, 
„ikonos" meditációk mellé csak logikai úton, rendező elv 
segítségével illeszkedne a „gondolati" közelséget teremtő elem; 
ezért a logikai úton már elért szintet úgy haladja meg a költő, 
hogy logika-előttire kapcsol vissza), ez a befejezés mutat 
messze előre a művészet stílustörténetében, íme: 

Már megformálta lassú tűnődésem, 
hogy állati búm értelmes, emberi 
bánat, amely magát e tündöklésben 
hirdetményekben is fölismeri. 

Látszólagos kizárás: az állati bú, a kreatúra-jelleg - és a techni-
zált világ, a „tündöklés", melynek hirdetményei az emberi 
életszervezés állomásai mind. És idegenné váltak az embertől; 
miközben - emberi elképzelés szerint, tehát „az én" el-
képzelése szerint is — hatni hivatottak az emberre. Felismeri 
magát bennük is „bántunk" (mely állati, persze); és ami a 
stflushistorikumot illeti, a hirdetményekből visszatükröződő 
személy (lény) hitelessége előlegezi a későbbi nyersanyag-
beáradást: a mindennapi élet kereskedelmi vagy kereskedelmen 
már túli tárgyainak, a civilizáció, az urbanizáció stb. jellegeinek 
(és formáinak) megjelenését művészi hordozó közegként. A 
kizárás kizárásának végső esete itt: a „hagyományos" vers-
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forma (figyeljük meg a mondattant, az egészen „szövegbeszéd-
szerű" fogalmazást; mégis a zárt forma illúzióját kelti a költe-
mény), a szabály elfogadása minden lehetőséget megenged 
ugyanakkor, minden olyat, amelyikben az emberi lényeg felis-
merhető. A rámutatás mint ellentétek egysége ezért szabad 
eljárásmód: mert lehetséges szabadságokat tár fel (akár meg-
nevezetlenül is). Miért ne lehetne költői a hirdetésszöveg 
(gondoljunk azoknak az évtizedeknek a festészetére: a 
MODIANO-cigarettapapírra stb. — mint a „pop" elődeire akár!), 
miért ne lehetne értelemhordozó a Jelet", ha úgy szervezi a 
lélek (nem egyszerűen a konstruktívkodó emberi akarat! ennél 
valamivel több kell ide), hogy benne összefüggések nyíljanak, 
egyesüljenek, miért ne tárgyiasulhatna a kizárás kizárása? A 
legprimérebben emberi elem miért ne találna közelítési módot 
a látszólag idegenné vált anyaghoz? S nem a legigazibb költői 
feladatok egyike ez vajon? A csekély dolgok felismerése 
egyesíti a vers éjszakás-nappalos, ragaszkodó- kötetlen, éber-
öntudatlan elemeit, melyek mind keresztviszonylatokba kerül-
nek (mindössze a verebek ,gépében", mindössze a nagyváros 
korántsem esetleges járulékainak visszajelzéseiként); és a 
csekély dolgok nem zárják ki a legnagyobb „emberi össze-
függések" teljes és azonnali közelítését. Sőt, itt nem zavar 
megannyi korábbi közelítés (a szellem hulladéka; az elhasz-
nált-csődös, kijátszott, hajdani teljességigények kulturálismara-
déka). 

A „legnagyobb témák" feldolgozásának szelleme is hasonló 
itt. Az Ajtót nyitok harmadik versszaka jó példa erre: „Értem, 
hogy anyám eltemették, / de nincs és nyugtalan vagyok, / ezt 
nem értem. Felnőtt lehetnék. / (A mosogatótál ragyog)." A 
versmondat kötetlen, már-már „formatöredékig" tagolódó ter-
mészetessége szinte átcsusszantja a figyelmet az ellentéten. Ha 
ezt a kölcsönös kizárást elemezzük, látható, hogy egyik sarka a 
feldolgozásé: „Ér t em. . . " — s így lehet ellenpólus a „nem 
értem". Vagyis: önmagát nem érti, aki ezt mondja. Azt nem 
érti, hogy hiába érti a „lényeget", a lényegnél van egy 
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lényegibb" valami, amit (önmagában) nem ért. A „tovább" 
itt igen élesen kirajzolódik: a ,/elnőtt lehetnék" adja meg az 
értelmezést, azt a közléstartalmat, amelyikért a „mindent' -
azonnal elvét alkalmazni kellett. Emlékezzünk vissza az Esz-
mélet X. részére: 

Az meglett ember, akinek 
szívében nincs se anyja, apja, 
ki tudja, hogy az életet 
halálra ráadásul kapja 
s mint talált tárgyat visszaadja . . . 

A mosogatótál, mely ragyog, ilyen talált tárgy? Nem 
egészen. Szerves tárgy, anyja életének tárgya - így ábrázolja 
József Attila; de a ragyogás többletet sugároz. Választ, a szót-
lan tárgyi világ válaszát a kizárás kizárásának dilemmájára. A 
ragyogás feloldani nem tudja, mégis, legalább a megfelelő 
fénybe állítja a jelenséget. (Gondoljunk itt Kosztolányi sárga-
réz edényeire a Szeptemberi áhítat befejezése felé.) Az Ajtót 
nyitok befejező versszaka szemlélteti, mi a különbség az álta-
lunk vizsgált tárgy és a kibontott (enyhített, művészi dikcióvá 
szelídített) helyzetábrázolás között (értékítélet nélkül ér-
tendő ez!): 

Nem fáj, de meg sem érinthettem, 
nem láttam holtában anyám, 
nem is sirtam. És érthetetlen, 
hogy mindig így lesz ezután. 

Bár kétségtelen, hogy jelentőssé a verset nem ez a záró 
versszak teszi. 

Jelenségkörünk lényegibb körülhatárolására idézzünk 
néhány olyan példát, mely nem tartozik ide. A Modern szonett 
egyszerű formai ellentétet exponál: „Életben tart a halál-
félelem. / (E nehéz percben ismerek magamra.)" Vagy a „Le-
ülepszik . .. " kezdete: „Leülepszik, nem illan el bajom" — 
egyszerűen a tárgyi ellenpólusok (jellegbeli ellentétek) fel-
mutatása. Az idézett „Én nem tudtam..." központi köz-
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lendője (a szívről, melynek elveszettségét, bonyodalmait a 
gyermek — vagy a gyermeki mozzanatokat tovább éltető, a 
világ igazságát ezekben meglelni próbáló felnőtt — nem tudja, 
nem hiszi, mert nem ezt tanították neki intézményesen soha!) 
úgy lesz kizáró voltában feszültségteremtővé, hogy egy másik 
versben bukkan fel teljes érvénnyel (tehát: mintha kizárat-
lanul!) az állítás ellenkezője. Holott a kettő nem lehetne egy-
szerre igaz. A versek képvilágának (ahol a költői képbe már a 
tartalmi képződményt is beleértjük mint stíluseszközt!) igazi 
kiegészülése itt is bizonyos sorozatszerűségben történik: több 
vers felel egymásnak, több önálló egység kapja meg teljesebb 
töltését a társegységek által. A bűn-motívum közepes erejű 
ellentéte olvasható az „Én nem tudtam..." végén: „bár 
lennétek ily bűnösök mindnyájan, / hogy ne maradjak egész 
egyedül". Már itt felmerül egy formákon túl mutató kérdés. 

Az tudniillik, hogy ezeknek a versmozzanatoknak az érté-
két (hatását; felismert súlyát) nem mérhetjük a szervező-
désükön. De hiszen ezt mondtuk mindjárt bevezetőnkben! A 
közvetlen hitelű, teljes érvényű megszólalás (mint azonnali 
közelítés, azonnali „mindent"-megragadás, mindent-
eleresztés), a bizonyítékokat fel nem vonultató bizonyítási 
eljárás, mely mégis feltétlen hitelt követel annak, amit bizo-
nyítana: ez József Attila olyan költői sajátja, mely líránkban 
csaknem mindenki fölébe emeli (ilyen vonatkozásban). A leg-
fontosabb (és itt fogadjuk el a sokszor megkérdőjelezett „fon-
tosság" szót, munkafeltételül), a legsúlyosabb közlendők a 
legkevesebb hordozóanyaggal párosulnak; ez talán az elemzett 
jelenség elemeinek (alapegységeinek) tulajdonsága. A versnek 
az a része, ahol már kibont valamit, nem vonatkozik esszen-
ciálisán a legfontosabb közlendőre. A legfontosabb közlendő a 
„továbbiak" nélkül is meg kellene, hogy álljon. A továbbiak 
ezt a kimerülhetetlen sugárzású elemi részt csak „elhelyezik" 
(versben, más összefüggésben; a vers a lényeg alkalmazott 
változata, a központi töltés felhasználásának módja). Mond-
hatni: a lélektani vershelyzet (az írásé) alkalmat ad egy nem 
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verssel meghatározott emberi közlendőnek (valamely végső-
nek); ez a leggazdaságosabban persze mégis versben helyez-
kedhet el; így különbözik a végső soron ellenőrizhetetlen 
értékű, csak személyes hitelű jelenségektől (jelenlét, személyes 
súly, funkció stb.)- A költészet mint lehetőség megadja a 
személy mint adottság egyetlen hitelesnek vélhető jelenség-
formáját. 

Ez az a hipotézis, amely a költészet létjogosultságát csak 
azért nem élezi ki (túlozza el), mert szerves egyidejűséggel 
megteremti magát a költészetet is mint lényegi közlendők 
közegét. 

József Attila megszólalási módjainak egyik alapvető „for-
mája" ez: amikor a lény, a „kreatúra" hangja tör fel. Vagy 
köznapibban: amikor feltétel nélkül hinni tud abban (amikor 
nincs más választása, mint hinni abban), hogy lényünk valódi 
közlendői 1. szavakba foglalhatók, 2. mások ezt megértik. 
[Hozzátehetnénk: 3. az irodalmi szokás lényeginek a lényeget 
fogadja el — bármi fogyatkozással már a kimondhatlanhoz 
képest! —, ismeretforrásnak nem a technikai elemet, a stili-
zációt (a „lényeg" modulációit) tartja.] A költészet tauto-
lógiája: a már szavakba foglalhatót foglalja a szavak foglala-
tába. Ám ezt a circulus vitiosust megtörhetjük: a költészet 
szavakkal dolgozik, de a szavakba nem foglalhatónak ad fog-
lalatot. Ez a lényegi hipotézis, magas izzáson (amely végső 
soron a mindig kordivattól, korszellemtől, kortól függetlennek 
is megmaradni tudó személyé!), befogadó közege lehet olyan 
létjellegű közléseknek is, mint József Attilánál a közvetlen 
lényeg-közelítések. S ezt a gondolatmenetet szükségszerűen 
egészíti ki a következő: ha lényeget közelít azzal a „vallo-
másossággal", amellyel bennünket közelít (olvasókat) akkor 
bennünket is lényeginek tud tartani. Ez a végső alaphipotézise 
minden művészi megnyilvánulásnak. 

A „vallomásos"-t idézőjelbe tehetjük. Mert József Attila 
végső megfogalmazásai meghaladják a vallomás-szintet. 
Ennyiben ugyanis nem igényli a hallgatóságot személy szerint. 
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Nem alakul ki személyessé határolódó páros-viszony, amikor 
ilyen közléseket olvasunk, mint az alább idézendők; a költői 
szó ilyenkor onnét kapja szabadságát, hogy végképp nem 
képzel konkrét befogadót. („A szél nagy szabadsága: f ú j . . . " 
- ha személytelenítjük. Mert a személyes tragikum mögött, 
épp az igazi tragikum mögött, épp az igazi tragikumfelfogás 
szerint, ott kell lennie az „objektíven tragikus"-nak.) Nem 
egy-egy adott személyhez szólnak az ilyen közlések; nekünk 
magunknak kell a kapcsolatot megteremtenünk ezzel a teljes 
magánnyal (mely a költői szöveg Hangja), ezzel a végpontig 
jutó lehetőséggel (mely mégsem lehetetlenség), valami közmeg-
egyezéses-evidens tartalmunkkal kell válaszolni rá (s ez nem 
minden időben lehetséges! olykor évtizedre elmerül ez az érzé-
kenységünk!) — a legmagasabb izzással kell hitelesíteni magá-
nak a költészetnek mint fontosságnak a létét. Ennek a próbá-
nak az elvégzésére mintegy kiválasztott közeg József Attila 
tragikus stílusvonulata. (Mondhatnánk személyiségvonalat is.) 
A személyről végső lényeget közlő sorok, versszakok, képek, 
kompozíciók azért szólnak olyan megalkuvást nem ismerő 
intenzitással, mert nemcsak egyetlen son kérdéseit vetik fel. 
Nemcsak a költészet „becsületéért" szólnak; lény és lény 
közötti kapcsolatteremtések lehetősége vagy lehetetlensége itt 
a tét. Ha ilyen közlésekre mód van, ha ezeknek van be-
fogadója, a költészet többhöz szól hozzá, mint legbelsőbb 
kérdéseihez. Más szavakkal: akkor a költészet legbensőbb ügyé-
nek közvetlen érintkezése van „külső", közvetlenebb ember-
ügyekkel. József Attilának ezek a helyei azért olyan meg-
rendítőek, mert ez az érintkezés létrejön. Érzékenyen olvasva 
ezeket a helyeket azért növekszik önmaga fölé az élmény, mert 
nem marad specifikus, nem marad csak esztétikai. 

Az idézetek lehetősége számos. Ezúttal elégedjünk meg 
néhánnyal: 

Világot hamvasztottam el szivemben 
és nincs jó szó, amely megríkasson engem, 
kuporogva csak várom a csodát. 
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hogy jöjjön el már az, ki megbocsát 
és meg is mondja szépen, micsodát 
bocsát meg nékem e farkasveremben! 

(,tfint gyermek... ") 

A kizárásos ellentét feloldásának szép példája ez; a hatás egyik 
fontos eleme a „szépen" szó, a lények közti gyengéd érint-
kezés lehetőségének feltételezése (amire a „pontosság" fogal-
ma rímel a „Dolgozni . . . "-idézetből, de ugyanígy a „Jöjj el, 
szabadság! . . . " kívánsága is, a jó szóval való oktatásra és a 
játék engedélyezésére). Az érintkezés tartalmas kölcsönössége 
(szeretet? !) bizonyosságra épülhetne (ha épül majd!): maga a 
költő bűnösnek tudja magát, bár nem tudja, mi az a 
bűn . . . ám ha megmondják neki, feloldozzák. Messze többet 
jelent ez a freudizmus fogalomkörének bevonásánál, és a 
tételes vallások alaphelyzetét is jócskán maga mögött hagyja. A 
vallás: pótlék. A költészet: vallás meghaladása is. A költészet: 
pótlék meghaladása, ám az abszolút hiány érzésének lehetősége 
ezzel. A kifejezésben az „abszolút" a vigasz. 

A bűn című vers kissé paradoxra veszi alkotóelemeit („Csak 
az zavar e semmiben, / miért nincs bűnöm, ha van . . . ") Bár ez 
a versszak ismét a kizárásos-megfordításos ellentét példája: 

Am lehet, bűnöm gyermekes 
és együgyű nagyon. 

Akkor a világ kicsi lesz 
s én játszani hagyom. 

A versek egymást egészítik ki nagyobb összefüggéssé; ele-
meik teljesebb igazsága összeolvasásukból adódik így. 

Az 1936-os és 37-es év nagy ,megszólalásait" gyakran 
elemzi a különböző szempontú reflexió. Ám hogy két pont 
között igen határozott egyenest lehet húzni itt: hadd hívjuk fel 
rá a figyelmet. A „Szállj költemény..." utolsó versszaka az 
egyik ilyen hely. 
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Szólítsd mint méla boijuszáj 
a szorgalmas szegényeket -
rágd a szívükbe - nem muszáj 
hősnek lenni, ha nem lehet. 

A másik a Nem emel föl befejezése : 

Intsd meg mind, kiket szeretek, 
hogy legyenek jobb szívvel hozzám. 
Vizsgáld meg az én ügyemet, 
mielőtt magam feláldoznám. 

A hídfő itt az utolsó két sor. Értéséhez — pusztán költészet-
szempontúan is — tudni kell, hogy a vers második szakaszában 
ez hangzik el: 

Fogj össze, formáló alak, 
s amire kényszerítnek engem, 
hogy valljalak, tagadjalak, 
segíts meg mindkét szükségemben. 

Olyan határokig jut el itt a kifejezés, amelyek már törlik a 
műfajszerűséget. így ezeknek a verseknek nem elsősorban esz-
tétikai élmény az olvasása. Pótolják azt, amit hiányolnak. Ezt 
.jelenti" megnyilatkozásbeli azonnaliságuk, mindenre-vonat-
kozásuk; és hogy innen mindig továbblépnek; hogy tovább-
lépniük innen kell. A megszólalás teljessége és közvetlensége 
még illuzórikus sem lehet, ha nem teremti meg önmaga álla-
gával azt, aminek a híján létrejött. A művészet — hogy e 
szilárdnak feltételezett ponthoz hipotézisszerűen visszatérünk 
— akkor szól hozzánk, ha nincs kivel, nincs mivel szót váltani; 
és mégis van szavunk, vagyunk általa — és feltételezhető a 
harmadik is. Ám ennél többre nem kötelez. Csak feltételez-
hető; ezzel a legtöbb. 



FORUM 

SZAGGATOTT ARCKÊP-FÊLE ÊS EMLÉKEZÉS 
BOKA LÁSZLÓRÓL 

„Si j'étais écrivain et mort, comme j'aimerais 
que ma vie se réduisit, par les soins d'un biographe 
amical et désinvolte, à quelques détails, à quelques 
goûts, à quelques inflexions . . . " 

(Roland Barthes: Préface à Sade-Fourier-Loyola. 
Paris, 1971.) 

1. 

Válogatott tanulmányait tettem asztalomra, írásra készülőd-
vén és elkezdtem olvasni a vaskos kötet első sorait: 

,,Nehéz szavakkal írni, beszélni, elmondogatni róla az emlékeket és 
eldadogni a fájdalmat. Sétálni kellene az ő emlékezetére, szelíd 
symposionokat ülni bolthajtásos kocsmákban . . ." 

Ezeket a sorokat annak idején Gombocz Zoltán emlékeze-
tére írta Bóka László, de én már annyira őt éreztem bele az 
idézett szavakba, hogy egy ideig nem tudtam tovább folytatni 
az olvasást. 

Igen, az ő emlékezetére is sétálni kellene, talán valahol az 
Eötvös Kollégium környékén vagy a Szajna partján, antik-
váriumokat böngészni hosszú órák során és felujjongani egy 
régvárt találatra; ómagyar szavak zamatát ízlelgetve kellene 
darvadozni véle s Mészöly Gida bátyánkkal Tápé alatt, étla-
pokat tanulmányozni este a „Kruzsok" asztalánál és biztos 
szemmel kiválasztani a legjobb bort. És milyen jó lenne, ha 
Ortutay Gyulával mehetnék el hozzá valamilyen pikáns fűszerű 
levesre, a Kisfaludy utcai szerény, csaknem szegényes lakásba, 
amelynek egyetlen dísze a sok könyv volt. Államtitkár korában 
csak egy telefonjába került volna, hogy elegáns budai lakást 
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szerezzen. — Magamnak sohasem kértem semmit, ez tette 
lehetővé, hogy mások ügyében hangosan veszekedhessek, 
mondotta, amikor először voltam nála és nagyon elcsodál-
koztam lakása igénytelenségén. 

És ha már épp itt vagyok Párizsban, legalább az Ile Saint 
Louis-t kellene végigjárnom, hiszen, amint ezt a Régi-Párizs 
maradványnak csaknem az egész törtér?tét és intellektuális at-
moszféráját oly szuggesztíven megjelenítő tanulmányában ol-
vashatjuk, ezen a szigeten szerette volna megünnepelni harmin-
cadik születésnapját. De nem megyek, mert most, amikor a het-
venedikre emlékezünk, már csak a halottnak kijáró csokrot ve-
hetnék neki a Virágok Piacán, ahol ő valaha első magyar ver-
sünkre gondolt vissza: flos florum — virágnak virága. És mert 
egyre szaporodnak kedves halottaim, nekem csak az juthatna 
eszembe a híres versből: „Bútól aszok, epedek." Inkább egy 
üveg konyakot teszek magam elé, két pohárral, hogy lélekben 
koccintsak véle. Óh, bárcsak hihetném, hogy megjelenik majd 
a kísértetek óráján és megdicsér: szerette ezt a konyakot. 
Krúdys romantika, mondja majd az olvasó (s mondom egy 
kissé én is magamban). Mégis ideiilik, mert neki is voltak 
hasonló gesztusai. Több, mint húsz esztendeje már, egy szép 
napon együtt akartunk ebédelni Pesten, de én nem mehettem 
el, sőt, üzenni sem tudtam neki, mert olyan erélyesen tartottak 
vissza valahol vidéken „bellebbezve" (tőle hallottam egyszer 
ezt a Bach-korszakbeli groteszk magyarítást.. . ). Amikor 
azután hosszú hónapok múlva újra találkoztunk, így fogadott: 
- „Vártalak. Egy ideig minden déltájt benéztem az Astoriába, 
hátha mégis ott talállak majd, s a te konyakodat is meg-
rendeltem, mégse j ö t t é l . . . " Egymásra mosolyogtunk. Mind a 
ketten tudtuk, hogy nem egészen így történt, de én mindmáig 
szívembe hordozom szavait, hiszen az anekdotikussá ki-
kerekített jelenetre valójában baráti szeretetének melegét fújta 
rá. Mégsem csak a baráti szeretet idéztette fel velem ezt a 
jelenetet. Érzelmeit szerette férfias szeméremmel ilyen kis 
történetekbe bujtatni, s így ma már ez is olyan „petit fait 

S I roda lomtör téne t 1980/3 
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significatif", amelynek egy időben divatjamúltnak hitt sainte-
beuve-i hagyományát arckép-vázlataiban oly plasztikusan tudta 
megfrissíteni. 

2. 

Közeli barátok voltunk, életrajzának azonban még fel-
vázolására sem lennék képes. Már Nagy Péter megírta róla, 
hogy „mindig a jövő felé fordult, az érlelődő, a félig kész 
érdekelte . . . " Talán ezért szól olyan ritkán saját múltjáról, 
sőt verseiben is inkább titkolja, mint feltárja azt. Mégis sajná-
lom, hogy nem faggattam sem őt, sem a többi, immár örökre 
elköltözött barátomat életrajzáról. Bonyolult nyomozásokat 
spórolhattam volna meg a késői biográfusoknak, sőt emlékező 
magamnak is. Bóka esetében is meg kell tehát elégednem azzal, 
hogy pusztán irodalmi, intellektuális, majd pedig politikai 
érdeklődésének sorsdöntő állomásaira vessek néhány futó 
pillantást. 

A sorsdöntő élményt, nemzedékünk legjobbjaihoz hason-
lóan néki is Ady jelentette. Egy ízben még azt is elmondta 
valamelyik fehér asztal mellett, hogy kora ifjúságában egy ideig 
még hétszilvafás őseivel rokonleiket keresett és talált Ady ban, 
arról pedig, hogy az egykori úri világban is találkozott „való-
ban nemes" emberséggel, még akkor sem restellt szólni, amikor 
ez egyáltalán nem volt szokásos. Sohasem hivalkodott véle és 
sohasem szégyenlette, hanem egyszerre kegyeletes megőrzéssel 
és önironikus megtagadással vállalta azt a geneológiát, amelyet 
már az 1939-ben írt egyik esszéjében l'Justh Zsigmond) 
hasonló szellemben vázolt fel : 

„Polgárnak nagyon is új vagyok (egyik-másik atyámfia még név-
jegyére nyomtatja eló'nevét is), s pénzem sincs a polgári jóléthez: cím az 
jelleg nélkül. Nem a forradalmi szemlélet utáltatja velem a léhaságot és a 
nyegleséget, én tisztelem a hagyományt, mert a hagyomány valóság, s a 
valóság a megismerés tárgya. Én tudom azt, mit jelent, ha valakinek 
olyan földje van (ha csak sovány, nyolcholdas alföldi szikes!), amit nem 
maga művel; még akkor is, ha csak annyit hoz, hogy árva tulajdonosa 
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nem kap miatta vagyontalansági bizonyítványt, mikor szükséges 
volna . . . én még ettem abból a disznóból, amit nagyanyám bérlője ölt 
disznótor-hónapban . . . Ismertem olyan fényes „nagy" nevet, mely 
mögött nem adósságokat, gálád politikai akciókat, léhaságokat és nyúlra 
lesipuskás férfiasságot rejtegettek, hanem valóban nemes emberséget." 

Minden jel arra mutat (és talán még adatokkal is jól alá-
támasztható), hogy már az érettségi táján erősen otthonos volt 
a modem magyar irodalomban s ennek ablakán tekintett ki a 
világirodalomra. 

Sorsdöntő volt az is, hogy az Eötvös Kollégiummal szoros 
kapcsolatba került. „Áldott kas volt a Kollégium, lakói 
szívesen szálltak bele holtukig." Már Gombocz-portréjában 
olyan megejtő lírával írt róla, amelyet csak a valóban nagy 
élmények válthattak ki, de még őszülő éveiben is szeretettel 
idézte fel azt a kulturális légkört, amely „a Kollégium gazdag 
könyvtárából, az egyetemi oktatást elmélyítő különórák vitái-
ból, a tréfát komoly szóval elegyítő hangulatából párolódott a 
f e j e k b e . . . " Leginkább Gombocz Zoltán emberi-tudósi 
személyisége volt különösen nagy hatással rá, ő nyitogatta ki 
elméjét a modern nyelvtudomány és a stilisztika irányába, 
hogy ez az érdeklődés ebben a vonatkozásban, kortársai között 
csaknem egyedülálló irodalomtörténeti munkáira is mindvégig 
rányomja bélyegét. Egy ideig úgy látszik latolgatta, hogy 
nyelvész legyen-e vagy irodalomtörténész, végül, talán írói 
vénájának követelésére, az utóbbit választotta: doktori érte-
kezésében az akkor már-már elfelejtett Csáth Gézáról adott 
felfedezés-számba menő pályaképet. 

A Kollégium francia levegője (valóban nem kevés joggal 
becézték a magyar École Normale Supérieure-nek), sok más 
társához hasonlóan, őt is magával ragadta. A francia levegő 
befogadását egyébként már a korábban megismert Ady és a 
Nyugat írói is jól előkészítették: ez az érdeklődése szintén 
életreszóló maradt. Válogatott tanulmányainak névmutatójá-
ban a magyarok mellett leginkább a franciák uralkodnak, 
régiek és újak egyaránt; elég pusztán a Válogatott tanul-

5 * 
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mänyokban két, kifejezetten francia témájú írását elolvasnunk, 
hogy képet kapjunk erről. Ifjúkorának francia olvasmányai 
közül, úgy emlékszem, André Gide-et emlegette leginkább; 
amikor könyvélményeinkről beszélgettünk, azt is hallottam 
egyszer tőle, hogy az „acte gratuit" iránt érzett rokonszenvét a 
Vatikán pincéi ébresztették fel, de (hogy csak a filológiánál 
maradjunk), ha helyem volna rá, akár első regényének, a Zene-
kíséretnek. néhány gjde-i reminiszcenciájára is rámutathatnék. 
Marcel Proust a későbbi években vált élményévé, nagy regény-
folyamának néhány kötetét utolsó éveiben is ott láttam író-
asztalán. A szürrealisták már nem keltettek emóciókat benne, 
a modem francia lírikusok közül Apollinaire állt leginkább 
közel hozzá. 

Persze, ismerte a német irodalmat is, híres nyelvtudósaival 
együtt (bár a francia Saussure-t többre becsülte) de az előző 
generáció számára még revelációt jelentő német kultúra (olvas-
sanak csak bele Szerb Antal vallomásaiba) mégis kevésbé 
vonzotta, mint a francia, s bár a szellemtörténet és már a 
harmincas évek derekán hozzánk is eljutott német egzistencia-
lizmus nevezetesebb könyvei megfordultak kezében, ám 
néhány kortársával ellentétben, alig kapott indításokat tőlük. 
Freudtól, sőt Jungtól (akinek egyik tanulmányát is le-
fordította) is legfeljebb inkább pszichológiái érzékenységet 
tanult, mint módszert: bármilyen szélesek voltak az Eötvös 
Kollégium kapui, a modern pszichológia felé, sajátos módon, 
többé-kevésbé zártak maradtak, s amikor Bóka oda bejáratos 
volt úgy látszik, a filozófiában való elmélyedésre sem adott 
különös alkalmakat. 

Olvasmányélményeinek listáját hosszú oldalakon folytat-
hatnánk, most azonban pusztán arra térünk ki, hogy az orosz 
irodalom iránt (az ifjúkor olyan nemhivatalos olvasmányaitól 
eltekintve, mint Dosztojeveszkij volt) már az érett években 
kezdett érdeklődni. De abbahagyom a máris hosszúra nyúlt 
listát, amelynek során csak néhány jellemző névre térhettem 
ki, s egy akár csak megközelítően teljes lista összeállítása úgyis 
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reménytelennek látszik: élete végéig hallatlanul sokat olvasott, 
az intellektuális és esztétikai kíváncsiság gyönyörűségével. 

Mégis azt hiszem - és ez erősen kiviláglik írásaiból —, hogy 
a legnagyobb, a legsorsosabb könyvélményeket a magyar iroda-
lomtól kapta, mégpedig a magyar modernségtől. Bizonyára 
még kora ifjúságának élményeiről beszél, amikor arról vall, 
hogy ehhez a modernséghez is Ady mutatott neki utat, de a 
vallomására akár egész életmüvének újbóli és újbóli idézésével 
nyomhatnánk rá a hitelesség bélyegét: 

„ . . . Már nem ő volt egyetlen költőnk. Sorsát kutatva eljutottunk 
kortársaihoz. A perspektíva nem kisebbítette Ady nagyságát, sőt 
növelte: ilyen társak között volt ő zászló és jelszó. Babits, Tóth Árpád, 
Kosztolányi, Juhász Gyula, Füst Milán, Móricz Zsigmond, mindegyik 
egy-egy vüág. Egy percig sem hittem, hogy e nagy nevek viselői csak 
statisztaszerepet töltöttek be Ady mellett. Nem hittem, s el sem hittem 
Ady ellenségeinek s vak barátainak. Az arányokkal talán nem voltam 
tisztában egészen, Juhász Gyulát túl is becsültem, Kosztolányit keve-
sebbre tartottam igaz rangjánál. De Babits és Tóth Árpád felfedezése 
egyenrangú élmény volt Ady felfedezésével, s különösen Babits világá-
nak perspektívája s morális talapzata termékeny ámulatba ejtett." 

Élete végéig mégis Ady volt a legfényesebb vezérlő csillaga 
és ne felejtsük el, hogy még olyan időben tette vallomásait 
mellette s izgatott életműve teljességéért, amikor a modern 
magyar irodalom hívei körében is divattá vált széplelkű viszoly-
gásokkal szólni róla és forradalmas örökségét kétes értékű 
politikai célokra próbálták kisajátítani. (Beteg századokért 
lakolva. 1936.) Egy magyar stilisztikai szótár tervével foglal-
kozott akkoriban s épp Ady műveiben lelt izgalmas példatárra. 
A tervezett szótár — vagy valamilyen hozzá hasonló — sajnos 
nem készült el, legfeljebb néhány későbbi Bóka-tanulmány 
stilisztikai érdeklődése őrzi emlékét. Ady képe már első tanul-
mányaitól kezdve egyre jobban radikalizálódott, már 1945 
előtt is, Ady művészi eszközeiről, így pl. szimbolizmusáról 
pedig későbbi tanulmányai is sok jelentős megfigyelést tartal-
maznak. Újraolvasva őket egyre jobban sajnálom, hogy a terve-
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zett Ady-monográfiáját épp ott hagyta abba, ahol a leg-
izgalmasabb problémáknak vágott volna neki. 

De azt se felejtsük el, hogy még az író-Bóka bölcsőjét is 
Ady kezdte ringatni, hiszen nem nehéz észrevennünk, első két 
verseskötete (mind a kettőt jó lenne újra felfedeznünk és 
méltó helyre betájolnunk nemzedékünk lassan készülő tér-
képére), valamiképp Ady líráját is folytatja. Mégsem az epi-
gonok már-már paródiának ható stílusvirágait hervasztotta 
tovább. Nem ilyesmire, hanem leginkább arra a hetyke be-
mutatkozásra, egy a harmadik nemzedék költőinél ritka, jobb 
szó híján talán kurucosnak nevezhető ,,eb-ura-fakó"-s dacra 
gondolok, amely nemcsak a fiatal Bóka jó ügyekért vagdalózó 
esszéit, publicisztikáját, egész akkori énjét is jellemezte, sajátos 
arcélt biztosítva néki nemzedékünk soraiban. Annak idején 
némi pózolást éreztünk ebben a hetykeségben, pedig még ezzel 
is fiatalosabb s főképp bátrabb, világosabb és időszerűbben 
elkötelezett volt, mint a „ködlovagok" akkortájt divatossá vált 
holdfényes neo-szentimentalizmusa. Tanárkodásaim során 
később megtanultam, hogy egy ifjú lélek fejlődésébe sors-
döntőén szólhat bele, milyen modellek alakítják a személyiség 
igazi tendenciáitól sem teljesen elválasztható pózokat. 

Ezzel a ,.hetyke" Bókával kezdtem ismerkedni, majd barát-
kozni, nemzedékünk, a Nyugat indulásától számított „har-
madik nemzedék" (akkor még agresszív ifjúi öntudattal 
mondtuk ki és írtuk le ezt a szót) összeverbuválódása idején, az 
Apolló és a Szegedi Fiatalok két szomszédvárának egy ideig 
hevesen zajló szócsatái közepette. Az Apolló egyik - a forga-
lombahozatal előtt különben leragasztott — lapalji jegyzete 
még „széllelbélelt szegedi fiatalokról" beszélt - (magától 
Bókától tudom, hogy a jegyzet tőle származott), mi viszont 
„üvegházban rothadó pesti kultúijampeceknek" neveztük 
őket. hogy azután hamarosan rájöjjünk, mennyire rokonai 
vagyunk egymásnak. Rokon volt az a kultúra, amelyet Bóka 
Pesten, mi pedig az Eötvös Kollégiummal sokban rokon 
atmoszférájú szegedi fakultáson szívtunk mohón magunkba. 
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(Mi szegediek, leginkább Sík Sándor, Zolnai Béla, és olyan 
franciás műveltségű pszichológus, mint Várkonyi Hildebrand, s 
olyan nem-provinciális etnológusok, mint Solymossy Sándor és 
Marót Károly mellett. . . ). Nemsokára annak a felismerése is 
rokonított bennünket, hogy ha sokat is jelentett nekünk az 
Eötvös Kollégium vagy az egyetem világa, „merő illúzió" is 
volt, „üvegház", „relatív szabadsága pedig szűkkörű és egy-
szeri": mélyen alattunk „milliók éltek, akikhez a magyar iro-
dalom nem jutott el, akik leélték életüket úgy, hogy nem 
jártak Pesten, nem látták a Balatont s külföldre csak mint 
kivándorlók jutottak el". Bóka (akinek épp az Eötvös 
Kollégium másik arcára utaló szavait Kuncz Aladár-portréjából 
idéztem) ugyan lassabban és későbben radikalizálódott mint 
mi, szegediek (radikalizálódásának útját, állomásait nem 
tudom pontosan nyomon követni) az 1938-ban írt József 
Attila-tanulmánya (Ember és stílus) azonban, sokakat meg-
előzve, már az Ady — József Attila vonalat jelöli ki s az sem 
véletlen, hogy a stílus ürügyén épp azokat a szavakat idézi, 
amelyek a „dolgos tömegek"-ről, és szabadságuk hiányáról 
beszélnek. De bárhogy is próbáljuk definiálni az ifjú Bóka 
politikai állásfoglalásait, annyi bizonyos, hogy Hitler árnyéká-
ban egyre intranzingensebb demokratává és antifasisztává vált s 
hogy írásai egyre hevesebben, egyre nagyobb „furor"-ral be-
széltek a körülötte kavargó mételyekről. 

3. 

A felszabadulás után is vállalhatta tehát, amit addig írt és 
neki József Attilát sem kellett hirtelenében felfedeznie, mint 
azoknak, akik előtt korábban ködben maradt. Mindössze foly-
tatásra várt, amit korábban mondott róla. Rongyos katona-
köpenyeg volt még rajta, amikor egy moldvai hadifogolytábor 
mélyén (Focsaniban) elkezdte mélyíteni azt, amit már 
1938-ban felvillantott a nagy proletárköltőről. Az így meg-
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született tanulmányának (József Attila. Esszé és vallomás. 
1947.) számos eredeti gondolata közhellyé vált azóta. Annak 
idején egyesek viszolyogva fogadták ék „nyugatos" vagy éppen-
séggel formalista esztetizálást láttak benne, pedig épp az volt a 
legnagyobb érdeme, hogy már akkor hangsúlyozta József 
Attila stílusának forradalmi jelentőségű érdemeit, amikor 
csupán proletárvoltáról estek - jórészt csak sematikus -
szavak. Nemsokára regénnyel, első regényével, a Zenekísérettel 
jelentkezett. Sajnálom, hogy ezt nem olvashattam újra el: 
párizsi könyvtáramból csak néhány, a mindennapos tanári 
munkához szükséges hazai kötetet emelhetnék le (ezért is 
vázlatos ez az arckép és emlékezés, amelynek hézagait magam 
érzem a legjobban). Annakidején, ha ugyan szabad egy immár 
csaknem negyedszázados olvasmányemlékére hivatkoznom, 
nemzedékünk egyik új utakat kereső regényét fedeztem fel 
benne, s nem utolsósorban az akkori harminc és negyven év 
közötti generáció útjának akkor még kötetlen analízisét is. 
Útkeresésének sajátos különútját is becsültem benne, egyéb-
ként korábbi írásairól sem mondanánk sokat, ha pusztán 
nemzedékének címkéit aggatnánk rá. (Nemzedékemmel - a 
tízes évjárattal - nem sok közösséget érzek, vallotta már 
korábban is.) 

1947-ben, Ortutay Gyula minisztersége idején Bóka a Köz-
oktatásügyi Minisztérium államtitkára lett. De a „státus-
titoknok" (tréfás pillanataiban és némi öniróniával ezzel a 
kopogó régi szóval jelölgette meg hivatalát) az akták között is 
író maradt, akit büszkeséggel töltött el, hogy századunk 
modern irodalmát és művészetét végre minisztériális kötelesség 
gyanánt is szolgálni lehet. Mégsem zárkózott be hatáskörének 
bástyái mögé: hol komoly szóval, hol provokáló tréfákkal, 
„boutade"-okkal élénkítette vitáinkat és az akkor aktuális 
iskolareformok bonyolult problémáihoz is nemegyszer termé-
kenyebben szólt hozzá, mint a jelenlevő hivatásos peda-
gógusok. Tanácskozásaink légkörét különben nehéz is lenne 
pusztán csak a korszak immár levéltárban porosodó aktáiból, 
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jegyzőkönyvekre szorítkozva rekonstruálni. Voltak, akik hol 
elismerően, hol megrovás gyanánt professzorok és esszéisták 
szemináriumának gúnyolták Ortutay vezetőgárdáját (tagjai 
közül most Bóka mellett leginkább Alexits György, Pátzai Pál, 
Sőtér István, Zsebők Zoltán neve jut eszembe s talán nem nagy 
szerénytelenség, ha a magamét is közéjük biggyesztem). A 
névsor mindenesetre arra vall, hogy a „professzor" jelző 
valóban nem volt indokolatlan, sőt az is idekívánkozik, hogy 
tanácskozásainkban is mindig maradt valami az egyetem, az 
Eötvös Kollégium szemináriumainak villódzó szellemi tornái-
nak igényességéből, kötetlen szabadságából, amelyhez (hiszen 
közben felnőttünk már), néha szabadszájúság is csatlakozott, 
de még inkább a reformkor nagyjaitól örökölt kötelességtu-
dat férfierénye; hamis pátosz nélkül mertük néha kimondani 
a Vörösmarty s igét: „Előttünk egy nemzetnek sorsa á l l . . ." 
Ezt az együttest sohasem fenyegette a bürokraták valóság-
idegen sterilitása s nem is belső intrikák, hanem egy külső 
nyomás, a dogmatizmus egyre erősbödő nyomásával együttjáró 
„szalámitaktika" vágta szerteszét. Valljuk meg, nem olyan 
kegyetlenül, mint nemsokára majd másokkal tette. 

4. 

Bókát a budapesti egyetem tanárává nevezték ki, néhány, 
még a régimódi filológiai iskolából elindult professzor fej-
csóválása közben. Pedig az „irodalomtudomány" szemszögéből 
nézve sem méltatlanul. Egy filológusi teljesítménynek is kitűnő 
Vajda-monográfia s egy sereg, jórészt századunkkal foglalkozó 
s a tudományt artisztikummal megmagasító, de sohasem 
mellőző tanulmány állt mögötte. Különben is egy frissiben 
létesített huszadik századi tanszékre nevezték ki, s más szóba-
került jelölteknek sem volt nálánál súlyosabb poggyászuk. 
Igaz, hogy az övét regény, sőt verseskötet súlyosbította és ez 
még az egyetemek hagyományos bástyáinak megrepedezése 
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idején is tehertételt jelentett. (Pedig, bocsájtassék meg nekem 
ez a talán eretneknek ható nézet, jó ha időnként olyanok is 
tudóskodnak az irodalomról, akik a „gyakorlatban" élték át 
annak természetét). „A költő közé tévedt tanár, vagy a 
tanárok közé tévedt költő kétes figura (olvasom Gyergyai 
Albert elgondolkoztató Bóka-portréjában), egy kissé mint 
Andersen hattyúfiókája a kacsák között . . . " Nos, nem a 
,,hattyúfiü" mozgott ügyetlenül a kacsák vizem, elvégre az ő 
iskolájukat is kijárta, inkább egy-egy ,,kacsa" vöröses-szürke 
tollai borzolódtak fel, ha a szokásosnál merészebben, vagy 
éppenséggel csak szellemesebben szólalt meg közöttük. 
„Imposztor," hallottam róla valamikor 1950 táján egyik pro-
fesszortársától, aki azt hitte, hogy kivont karddal kell védenie 
tőle azt, amit maga Bóka sohasem fenyegetett, sőt lelkesen 
szolgált. (És most hirtelen eszembejut, hogy az egyik kon-
zervatív francia professzor szintén imposztoroknak nevezte 
azokat a marxizmus felé is utat kereső irodalomtörténészeket, 
akiknek munkásságát az „új kritika" nevével szokás meg-
jelölni.) Pedig Bóka jó professzor, sőt, jó pedagógus volt (nem 
ártana, ha erről egykori tanítványai vallanának), nem utolsó-
sorban bizonyára azért, mert írónak is meg tudott maradni. 
Mert abban már nem tudok igazat adni Gyergyai Albertnek, 
hogy az író és a professzor „kétvégletű energiája" küzdött 
benne akkoriban, vagy semmi esetre sem pusztán az. Sokkal 
inkább a „személyi kultusz" éveinek egy ideig szinte havon-
ként változó és még a lélek legintimebb, a legkevésbé tudatos 
szféráiban is zavarokat okozó és többszörösen dialektikus 
feszültségei, amelyek leginkább a régi világ olyan lázadóit 
gyötörték meg, akik sok reménységgel, de mint kiderült, a 
történelem objektív erői által akkor még nem teljesen motivált 
reménységekkel érkeztek el az új világba. Többet is írhatnék 
erről a problémáról, de ez, pusztán csak Bóka esetében is 
hosszú oldalakat igényelne, hiszen arra is ki kellene térnem, 
hogy magánéletének szintén megvoltak a már korai ifjúságától 
hordozott gondjai, komplexusai, többirányú feszültségei, sőt 
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talán titkai is, amelyeket egyébként még verseiben is szemér-
mesen elleplezett. 

Mi se legyünk szemérmetlenül indiszkrétek és inkább azt 
hangsúlyozzuk, milyen imponáló erővel fegyelmezte anta-
gonisztikus tendenciáit, szünetet nem ismerő alkotómunkába 
szublimálva a személyiségét kivülről-belülről fenyegető sokféle 
ártalmas tendenciát. 

5. 

Az alkotómunka eredményét, a sajnos töredékben maradt 
életművet, legyen az a „tudósé" vagy az íróé, most már a 
fiatalabb kollégáknak kell mérlegre tenniök. (Az ő írásaik 
közül a Sík Csabáét már csak azért is külön regisztrálnom illik, 
mert a Válogatott tanulmányok több mint másfélezer oldalt 
kitevő, a hozzáértés mellett látható szeretettel összeállított 
kötetét is neki köszönhetjük. Tanulmánya az idézett kötet 
utószavának készült.) 

Pusztán arról kell néhány szót ejtenem még, hogy az utóbbi 
években épp új utat kereső ifjú kollégáktól hallottam, többször 
és több változatban, hogy Bóka életműve teljesen elavult, 
tudománytalan esszéizmus s különösen azóta nem állja meg a 
helyét, amióta a strukturalizmus, sőt újabban a generatív 
nyelvészet jegyében az irodalomkutatás végre „tudománnyá" 
válhat . . . Ha helyem volna rá (ismétlem, szaggatott ez az írás, 
sok idekívánkozó kimaradt belőle), akár példákkal is meg-
mutathatnám, hogy Bóka tanulmányainak számos gondolatát, 
sokszor egész oldalait „transzponálni" lehetne a struktura-
lizmus s a más ismert eljárások közé: sokszor csupán csak 
terminológiájukat kellene divatosítani. (És ebben semmi 
meglepő nincs: Bóka éppúgy attól a Saussure-től, Baillytól és 
társaiktól indult el, akikhez a modern irodalomtudomány kép-
viselőit is eltéphetetlen szálak fűzik.) De miért is csinálnánk 
meg ezt a legfeljebb munkahipotézisnek érdekes transzponá-
lást? 



668 Forum 

Épp az utolsó években kezd egyre jobban kiderülni, hogy 
absztrakt racionalizmusuk (amelyben egyesek szemünk előtt 
válságba került modem ipari társadalmak sajátos tükröződését 
kezdik felismerni), egyáltalán nem annyira „egzakt", mint 
kezdetben látszott. És akik szeretik mondanivalójukat divatos 
köntösbe öltöztetni, azoknak (párizsi divatlevélírónak csapva 
fel) azt is elárulhatom, hogy épp az egykori új irodalom-
tudomány legjobbjai, élükön a most tavasszal elhunyt Roland 
Barthes-tal az utóbbi években a strukturalista és hasonló kísér-
letek matematikája helyett az olvasás gyönyörűségéről, esztéti-
kájáról, sőt eroszáról beszélnek, s ezzel együtt az esszé kötet-
lenebb megközelítési módjait rehabilitálják. Köszönöm nekik, 
hogy megfrissült szemekkel olvashattam újra Bóka tanul-
mányait. 

BARÓTI DEZSŐ 

„ . . . LOBOGJON AZ ÉGIG SZELLEM ËS 
SZERELEM . . . " 

KÉTFÉLE SZEREPVÁLLALÁS EGYSÉGE: 
JÖZSEF ATTILA PARAFRÁZISOK BABITS KÖLTÉSZETÉBEN 

- oly mindegy volt neki! tudta, 
balga az emberi faj, nem nyughat, elrontja a jót is, 
százakon át épít, s egy gyermeki civakodásért 
újra ledönt mindent; sürgősebb néki keserves 

jussa a bandáknak, mint hogy kiviruljon a föld és 
a konok isteneket vakítva lobogjon az égig 
szellem és szerelem - jól tudta ezt a hegyi hírnök 

Babits Mihály: Mint különös hírmondó . . . 
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I . 

Babits Mihály és József Attila ellentéte - költői és emberi 
ellentéte — tény. „Voltak írók, kikről személyes okok gátol-
tak, hogy írjak. József Attila szegény maga tette ezt számomra 
nehézzé." — emlékezik a tagadhatatlanra Babits 1941-ben, 
írók két háború közt1 című írásában. Tény a József Attila-i 
engesztelés is:2 

Most már értelek. 
Pörös felek 
szembenálltunk, de te szintén 
más ügyben, más talaj felett 
tanúskodtál, mint én. 

S még egyértelműbben a kézirat hátsó lapján: 

Műved enyém is! Most már féltelek. 
Éltem azóta, most már értelek. 
Mit érsz vele? 

József Attila tapasztalatlansága, mindent-akarása és félre-
értései; Babits Mihály beteges érzékenysége, hiúságba hajló ön-
védelme - ezek táplálták haragjukat, ezek a forrásai a halá-
lukat követő évtizedekben folyóvá duzzadt hajdani pletyka-
patakocskáknak. Hiába a tisztázó jószándék, hiába a kurátor-
társ, Bäsch Lóránt igyekezete már 1938-ban a Magyar Világ,3 s 
József Attila-levelekkel bizonyító tanulmánya, az Egy literáris 
pör története 1959-ben az Irodalomtörténet hasábjain,4 s úgy 
tűnik: hiába József Attila-kutatók sokaságának, írók seregének 
bizonyítása, bizonykodása is, a pletyka tovább él. Pedig Illyés 

1 József Attila a kortársak szemében, össz.: Bokor László In: 
Kritika, 1974/8. 17. 

' JAÖM II. 1 2 3 - 4 . ; 4 0 9 - 1 0 . 
3 Faragó László Pál: Felelős-e a Baumgarten kuratórium József Attila 

haláláért? - Interjú Bäsch Lóránt dr.-ral - In: Magyar Világ, 1938. jan. 
12. Újra: Kritika 1973/11. 9. 

4 It, 1959. 4 1 9 - 2 1 . 
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Gyula siratójában5 már benne volt a felmentő és súlyosbító 
ítélet, nem Babits, de valamennyi kortársáért, kortársa ellen: 
,.Minden halál vád az élők ellen, akik még bíiják az életet." 

Az ellenérveket, Babits és József Attila egymást-értésének 
érveit szeretnénk itt kiegészíteni a filológia érveivel a futó 
áttekintés után. Az áttekintést kezdjük Bäsch Lóránt — már 
említett — 1938-as érvelésével: 

„ . . . a díjak elosztása szavazás útján történik, a kuratórium tagjai 
közül - Babits Mihály hangsúlyozott pártfogása ellenére - akadtak 
szavazók, akik nem járultak hozzá . . . 

— A magyar irodalmi élet jelentós tagjai azzal vádolják Babits 
Mihályt, hogy az ön állításával éppen ellenkezően, nem pártolta a 
kitűnő költőt. 

- Aki Babits Mihály felfogását ily kicsinyesnek képzeli, azt sürgősen 
fel kell világosítanom tévedéséről. 

Babits évek óta ezerszámra olvassa el a kezdő költők verseit, hogy a 
háború előttihez hasonló Nyugat-generációt teremtsen. Képtelenség 
tehát éppen róla azt állítani, hogy ezt a nagyszerű költó'tehetséget 
mellőzni akarta volna. Sőt két éven át 1 0 0 0 - 1 0 0 0 pengőt kapott József 
Attila annak ellenére, hogy egy kissé túl erélyes és igazságtalan cikkben 
támadta B a b i t s o t . . . " 

Bäsch Lóránt közléseit szerkesztői-közzétevői óvatoskodás 
kísérte, s csak a Magyar Világ interjúját a Kritikában újraközlő 
B[okor] L[ászló] említi meg a Nyugat-főmunkatárs, majd 
szerkesztő Fenyő Miksa nevét, akinek osztálykorlátai (a Gyár-
iparosok Országos Szövetsége elnöke volt!) függőségi viszony 
okán Babits Mihály ítéletét, lehetőségeit befolyásolták — más 
— ügyekben is —, hiszen maga Fenyő Miksa dicsekszik el avval, 
hogyan mentette meg Babitsot a Tanácsköztársaság bukása 
után a rendőri felügyelettől, s „emelte" a Nyugat szerkesztő-
jévé,6 hát hogyne óvta volna szerkesztőtársát а Proletárdalt író 
József Attilától! . . . Illő hát, hogy ideidézzük az elfogulat-

5 Nyugat, 1937. dec. Üjra: mint 1. sz. jegyzet, 13. 
4Feljegyzések és levelek a Nyugatról Bp. 1975. 1 8 8 - 9 . (Sajtó a. 

г., bev., és jegyz.: Vezér Erzsébet) 
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lanabb - vagy éppen elfogultabb? - Bóka László emléke-
zését is:7 

„A tanúk hallgatnak. 
Babits írt volna róla, ha roppant életerejét le nem gyűrte volna az 

elviselhetetlen korszellem. Egyszer betegágya mellett ifjú tisztelői 
József Attilát kisebbítették. Szegény költők és szegény esztéták voltak, 
nem hozhattak csodadoktort, nem önthették lába elé Dárius kincsét, 
hát úgy gondolták, talán enyhítik emberfeletti fájdalmát, ha azt szidják, 
ki megbántotta Babitsot. Babits sokáig némán hallgatta okoskodásukat. 
Aztán felemelte elkínzott fejét, s hangtalan hangján közbeszólt: 'Nagy 
költő volt.' Babits Mihályt meg lehetett sebezni, de igazságérzetét, 
páratlan ízlését semmiféle sebláz sem tévesztette meg." 

Bóka Lászlóét kövesse Zelk Zoltán vallomása:8 

„ . . . Babits túlérzékeny ember volt. Legalább olyan érzékeny, mint 
József Attila. S József Attila egy ifjúkori, szerintem meggondolatlan 
pamfletjével megbántotta Babitsot. Babits Mihályt én annyira szeretem, 
hogy vissza-visszatérő álmaimban élőnek látom, aki szerkeszti a meg 
nem jelenő Nyugatot, s nekem nincs egyéb vágyam, mint elmenni 
hozzá, s kéziratot vinni e meg nem jelenő Nyugatnak. Mégis azt kell 
mondanom, hogy Babits lehetett volna nagylelkűbb, megbocsátóbb. Úgy 
látszik, nem tudott az lenni. De amikor valaki azt hitte, hogy hízeleg 
azzal a már halálosan beteg Babitsnak, hogy József Attilát szidalmazza, 
Babits azt felelte: Nincs igaza, József Attila nagy költő. S József Attila 
is, mikor egyszer megkérdezték tőle, szerinte melyik a legnagyobb 
magyar vers. azt felelte: Babits Mihály Mint különös hírmondó című 
verse." 

— S itt megszakíthatnánk érvelésünket, de hátravan még 
Illyés Gyula véleménye,9 mely filológiai vizsgálatunk irányába 
mutat, megkönnyítvén, ha nem megszüntetve mindjárt a 
könnyen „túl merész"-nek bélyegezhető vizsgálat ódiumát, 
amivel József Attila-parafrázisokra ismerünk Babits Mihály 
költészetében: 

7 Bóka László: József Attila. Esszé és vallomás In: B. L.: Válogatott 
tanulmányok. Bp., 1966. 131 2. 

'Keres Emil: , .Reménykedem és rettegek" Interjú Zelk Zoltánnal 
(Tv-interjú) In: Kritika, 1975. 11. p. 4 - 5 . 

'Héra Zoltán: Nemzedékek az irodalomban. Interjú Illyés Gyulával, 
In: I. Gy. : Irány tűvel II. Bp. 1975. 7 1 3 - 4 . 
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„ . . . amikor az úgynevezett népiek feltűntek, a még működő Nyugat-
beli költőknek a líráján pontosan ki lehetett mutatni az utánuk követke-
ző nemzedéknek a hatását, ha ugyan erre a jelenségre a hatás szó az igaz, 
hiszen ez valami lebecsülést is jelent. Olyan hatásra gondolok, amely 
előföltétele a jó irodalomnak, biztosítja a szerves fejlődést . . . Babits, a 
szinte hírhedetten legkitűnőbb formaművész is számolt az új vív-
mányokkal. Életének második felében mintegy zakatolóvá tette a 
verset, hogy mélyebb emberi hitelt adjon neki. És József Attila is vissza-
hatott, talán még Kosztolányira is, aki őt igen sokra értékelte. Nincs hát 
egyéni kor szerint szétválasztható irodalom, hanem csak egy óriás 
folyam, ahol kölcsönös hatások vannak. Az az egészséges tulajdon-
képpen, ha valaki átveszi az eredményeket, azokhoz hozzátesz, és így 
adja tovább. így alakultak ki a nagy irodalmak, ilyen volt a magyar 
irodalomnak minden nagy korszaka . . . " 

Illyés, Zelk, Bóka László mellett mások is10 hasonlóan 
emlékeznek meg Babitsról. Olyanok, akiket a Babits és József 
Attila közötti ellentét távolról sem, áttételesen sem érintett. 
Ellenkező és számottevő közlés Kodolányi Jánosé:11 

„ . . . elkövette azt a ballépést, hogy egy kamaszosan nyers, gunyoros 
brosúrában ízekre szedte Babits Mihályt. Ezzel azután valóságos szent-
ségtörést követett el a Nyugat, a Baumgarten-alapitvány s a hozzá-
tartozó klikkel szemben, Babits, a nagy költő, bizonyára nem vette 
volna szívére a nyegle s igazságtalan írásművet - bár beteges hiúságát 
mindenki ismeri - , ha hódolóinak, hízelgőinek és haszonlesőinek 
helyette is felháborodó, zúgó darázsraja fel nem bőszíti. Esztendők 
következtek, amikor hiába volt volt József Attila költészetének egyre 
tisztuló, egyre mélyülő, egyre tragikusabb kibontakozása, hiába a 
lassan-lassan köréje gyűlt jobbak elismerése, közbenjárása, a sötét, 
feneketlen nyomor és agyonhallgatás kilátástalanságát nem enyhítette, 
nemhogy Baumgarten-dij, de még segély sem . . . József Attila életének 
ezt a fejezetét különösképpen ismerem, mert akkoriban magam is éppen 
akkortájt írtam néhány polemizáló cikket Babits Mihálynak a Nyugat-
ban megjelent cikkei ellen. El kellett mennem Bäsch Lorándhoz, a 
Baumgarten-alapitvány másik kurátorához, ott tudtam meg, hogy 
ugyanazt a szentségtörést követtem el, amit József Attila. Ott tudtam 
meg, hogy Attilának bocsánatkérő levelet kellett írnia B a b i t s h o z . . . . " 

1 0 Hajnal Anna és Major Tamás például: 
1 1 Kodolányi János: József Attila. In: K. J.: Visszapillantó tükör, 

Bp. 1968. 3 3 2 - 4 . 
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— A levél ismeretében és Kodolányi János egy másik köz-
lése1 2 alapján egyértelmű, hogy emlékezete játéka és az erede-
tileg is hallomásból szerzett értesülés okán tévedett, maga 
sérelmeit vetítette József Attilára: 

„Bäsch Loránd, a Baumgarten-díj másik kurátora, mellettem foglalt 
állást. Egyszer meghívott régiségekkel, miseruhákkal, feszületekkel, 
angyalokkal, szentekkel s szép festményekkel zsúfolt tömött lakására, 
szívesen fogadott, tán egy órát beszélgetett velem, azonban talál-
kozásunknak annyi eredménye sem lett, hogy a legkisebb segélyösszeget 
folyósították volna. Babits megostromolásában Németh László járt 
e lö l . . . (Nem kaptam díjat 1937-ig, amikor . . . , többé nem térhetett 
ki Babits sem a díj megítélése elől. Csaknem hajszálig olyan volt a 
helyzetem ezen a téren, mint József Attiláé.)" 

II. 

Érvek-ellenérvek sorakoztatása után következzék a filo-
lógiai vizsgálat: 

A József Attila — parafrázisok jelentkezése Babits költésze-
tében korántsem korlátozódik a Hátrahagyott versek éveire; 
már „kiegyezésük" idején, a 30-as évek elején tapasztalhatjuk 
fölbukkanásukat. Egyértelmű a parafrázis Babits Füst és 
korom közül című versében például: 

Híg madarak szárnya hull szememre: 
hull a híg, lágy, loncsos, langyos korom. 

Csakhogy ez jelzőivel éppen a József Attila-i A város pere-
ménjének ellentétére váltott képiség: 

A város peremén, ahol élek, 
beomló alkonyokon 
mint pici denevérek, puha 
szárnyakon száll a korom, 
s lerakódik, mint guanó, 
keményen, vastagon. 

1 2 Kodolányi János: Móricz Zsigmond, In: K.J.: Visszapillantó 
tükör - i. m. - 123. 

6 Irodalomtörténet 1980/3 
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Felelet lenne talán Babits verse József Attila kimondott, ki-
mondatlan vádjaira? Hiszen: 

Füst és korom, a Vád 
feje körül, aki fáklyával megy 
ilyen fulladt, szűk pincéken át. 

— kapjuk a „füst és korom" megfejtését; s a városszél helyén, 
ahol munkások kormos, nagy szíve, mint a füstjében meg-
fulladó nap — itt fulladt, szűk pince csak, s az üzemek fölé 
emelt szív helyén is csupán a vivőjét fojtó-kormozó fáklya, 
fénytelen. „Megbékélés" előtti lenne talán a babitsi ven? Csak 
találgatunk. A parafrázis, mégis: egyértelmű és nyilvánvaló. 

Babits hátrahagyott verseiben több helyütt is József Attila 
hangja üti meg fülünket. Elsőnek mindjárt az Arany János 
öregkori lírájára emlékeztető Tizenhárom párvers utolsó, 
ráadás-szakaszában. 

. . . aki nem szeret, annak jó lesz így is, 
és aki szeret, annak jó lesz így is . . . 

Ez pedig egyértelműen József Attila Két hexameterének végső 
lemondást, végső bölcsességet sugalló dialektikája: 

Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! 
Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis. 

A Hajnali szürkület első két „tétele" pedig József Attila komor 
városi és faluk meghitt csendjét sugalló babitsi lelemény. Az 
első „tétel": 

vagy mint hosszú jajszó 
fütty sivít 

a szomszéd pályaudvarról, homályos 
harcijel, 

üzenet a ködben, amelyre válasz 
nem felel . . . 
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egyszerre idézi fel a Külvárosi éj vonatfüttyét, homályban 
motozó nedvességét és József Attila Eszméletének vasútszom-
szédságát: 

Vasútnál lakom. Erre sok 
vonat jön-megy és el-elnézem, 
hogy' szállnak fényes ablakok 
a lengedező szösz-sötétben . . . 

A második „tétel" meg mintha József Attila eső-verseit 
folytatná, az azokból származó jelentéstartalmakkal, de egy-
úttal a csöndalkotással felidézi a József Attila-i Falu és a 
Ritkás erdő alatti táj „idilli" realizmusát. Szól pedig Babits 
versének részlete ekként: 

Máskülönben csak a csorgó 
alatt muzsikál a hordó. 
Sem emberszó, sem állathang, 
ló sem nyerít, eb sem vakkant. 

Mintha csak József Attila Ritkás erdő alattja közvetlen előz-
ménye lenne : 

Magos muharban hasán horkol 
odvas dorong, a végén gomba. 
Nézi teltkeblű öreg hordó; 
puha moha meg zsíros donga. 

és ugyanaz a szótlan-szavú József Attila-i csend a Babits 
Mihályé, mint amit 

Fontolni lehet, nem hallani. 
Nincs, csak a csendje. 

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

nem eshetett, mint ami dereng: 
eke és ásó. 

Szó, mert velük szólal a paraszt 
napnak,esőnek,földnek. 

Szó, mint szóval mondom én el azt 
gondos időnek. 

6» 
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Szó, mint csecsemó'nek a mosoly. 
Veregetés a lónak. 

Szó. De tiszta értelmű, komoly 
tagja a szónak . . . 

a meghitt és elesett Falu ban. 

Hát ennyi az, amennyire ráakadhatunk Babits Mihály költé-
szetében a József Attila-i lira, a József Attila-i teljességre-
törekvés megértése- és átvállalásaként. S talán még az a Hátra-
hagyott versek élére került címtelen töredék, ami mintha a 
József Attila-i verses megkövetés válasza volna. íme, a már 
idézett József Attila sorok; és hozzájuk a kései Babits-válasz: 

Műved enyém is! Most már féltelek. 
Éltem azóta, most már értelek. 
Mit érsz vele? 

— kérdezi József Attila, és halálon túlmutat Babits válasza: 

Be jó, hogy messze voltam 
s úgy fáj, hogy messze voltam, 
olyan nehéz a szívem. 
A halottak beszélnek: 

-~mi lenne, ha értenélek? 
Olyan nehéz a szívem . . . 

ÍZES MIHÁLY 



Forum 677 

A CSEHEK MAGYARORSZÁGON 
- HÁROM VÁLTOZATBAN 

A különféle „retro"-divatok idegén, az audiovizuális ál-
(vagy inkább al-)kultúra hatásától a legellenállóbbak sem sza-
badulhatnak egykönnyen. így azután egyre gyakrabban leled 
kedved olyan eseményes könyvek olvasásában, amelyeket 
korábban elhárítottál, mert őszintétleneknek, mondvacsinál-
taknak, mesterkélteknek ítélted őket. Sokáig viszolyogtál 
a Walter Scott pecsétjét viselő múlt századi történelmi regé-
nyektől is, most pedig, lám, valósággal mulatsz rajtuk, derűsen 
szórakozol olvasásuk közben. Örülsz, ha tetten éred a szerzőt: 
már megint nem a tárgyul választott időszakaszt ábrázolja, 
hanem saját kortársainak (vagy legalábbis kortársai egy részé-
nek) a gondolat- és érzésvilágát vetíti a múltba. Amit a törté-
nettudományról szokás mondani, hogy ti. a történészek a 
múltról írnak, de a jelenhez szólnak, fokozottan érvényes a 
történelmi tematikájú szépirodalomra; ennek szerzői mind-
untalan kettős tükörrel játszanak: a múltat ábrázolják, de a 
jelent látják, rég elhunyt embereket jellemeznek, de a példát -
a modellt — a kortársaikról mintázzák. Ugyanakkor persze a 
múltban cselekvési modellt keresnek a jelen, sőt esetleg a jövő 
számára (hiszen rendszerint a fiatalok képzeletére kívánnak 
hatni, hűen „a haladékony időhöz"). Mi készteti őket, miként 
képesek e kettős műveletre? 

Ilyen töprengés terméke az alábbi tanulmány. 
Három történelmi regényről lesz szó, amelyek ugyanazt a 

kort, ugyanazt az eseménysort mutatják be három különböző 
megvilágításban. A közös téma a zömmel cseh huszita harco-
sokból toborzott zsoldoshadak felső-magyarországi uralma 
1440 és 1460 közt, harcaik előbb Hunyadi Jánossal, majd 
Mátyással, győzelmeik, bukásuk s általában: szerepük és 
hatásuk. A három megvilágítás pedig aszerint változik, hogy a 
szerző, aki e témát történelmi regény tárgyává tette, melyik 
közép-európai nemzethez tartozott s melyik korban élt: Jósika 
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Miklós a reformkor ígéretes szakaszában, 1839-ben jelentette 
meg A csehek Magyarországban című négykötetes regényét, a 
szlovák Ludovít Kubáni, aki fiatalon (harminckilenc évesen, 
kártyacsatát követő viszályban) vesztette életét, 1861-ben írta, 
de sajnos, teljesen már nem dolgozhatta ki a Valgathát, a cseh 
Alois Jirásek pedig a századforduló éveiben (1898—1909), 
tehát alkotó élete teljében tette közzé a Bratrstvo (Testvér-
szövetség) című trilógiáját. 

Jósika természetszerűleg szorosabban kötődik a walter-
scottizmushoz és — egyidejűleg — a felvilágosultság ideológiájá-
hoz is, tehát mindenekelőtt a Mátyás-féle központi hatalom 
létrejöttét védelmezi. Kubáni a hatvanas években a magyar-
szlovák—cseh együttélés lehetőségét, illetve a német (és török) 
veszéllyel szemben a magyar—szláv összefogás szükségét védel-
mezi. Mindkettőjüktől eltérően Jirásek, a századfordulóra meg-
változott közép-európai helyzetben, a cseh—szlovák test-
vériesülés történelmi gyökereit és indokoltságát mutatja be 
nagyvonalú irodalmi körképének bőven részletezett mozza-
natain. E szándékaiknak megfelelően Jósika a hangsúlyt a 
zsoldos hadak felszámolására, vagyis a királyi hatalom meg-
erősödésére helyezi, — Kubáni az 1450 körüli válságos ese-
mények láncolatában keres keretet témája részére, — Jirásek 
pedig - jóllehet műve az egész korszakot felöleli — leginkább 
az első időszak, vagyis a Jiskra-féle győzelmes országlás ese-
ményeit és eredményeit festi, illetve következményeit elemzi. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a három regény sajátos irodalmi 
értékeiről a továbbiakban csak érintőlegesen esik majd említés; 
e dolgozat szerzőjét ugyanis ezúttal leginkább az foglalkoz-
tatja, hogy a történelem miként lényegül át irodalommá. Ezt 
figyelve nem is leplezi, hogy a múlt századi — romantikus — 
történelmi regényt eleve elfogultan álnok műfajnak, veszélyes 
szellemi terméknek .tartja: többször tapasztalhatta s most 
megint nagyon élesen látja, hogy e művekben a történelmi 
anyag csak olyasfajta rögzítő drót, amilyent a szobrászok 
szoktak az anyagba helyezni, hogy aztán arra mintázzák a 
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maguk voltaképpi mondandóját. A baj persze az, hogy e törté-
nelmi regények írói a múlt prófétáiként pontosan tudják (vagy 
tudni hiszik), hogy a tárgyukul választott korban minek miért 
és hogyan kellett bekövetkeznie; megtévesztő példák sokaságát 
kínálják mindenre és mindennek az ellenkezőjére is. Az sem 
ismeretlen előttük, hogy a több száz évvel ezelőtt élt (vagy 
odaképzelt) emberek mikor mit gondoltak vagy mondtak. 

Adottságként, illetve fejlődési tünetként kell el-
könyvelnünk, hogy a 19. században sokkal inkább, mint akár 
előbb, akár azóta, a gondolkodást és az irodalmat egyaránt 
igézetébe vont a történelmiség kultusza. Főként a kelet-közép-
európai népek nemzeti tudata gazdagodott új dimenzióval: az 
időbeli mélység, a fejlődési kiterjedés dimenziójával. A régi 
dicsőség káprázata soha nem észlelt erővel hatotta át a művészi 
kifejeződés minden ágát: a zenét éppúgy, mint a képző-
művészetet, a színjátszást (és drámaírást) éppúgy, mint a költé-
szetet és az egyre sűrűbb olvasórétegekhez szóló szépprózát. A 
század uralkodó műfaja tudvalevőleg a regény lett, ennek pedig 
az akkori legnépszerűbb válfaja (a mi irodalmainkban) kétség 
nélkül a történelmi regény. 

Az igazság érdekében illő még az elmondottakhoz azt is 
hozzáfűzni, hogy nemcsak a történelmi regény, de az akkortájt 
kibontakozott és az általános múltkultusz folytán ugyancsak 
előtérbe került történettudomány is arra törekedett, hogy a 
jelent szolgálja; közismert, hogy a 19. századi történetírás 
Rankétól Michelet-én át Carlyle-ig, felölelve Palackyt és 
Szalayt is, eleve és elhatározottan arra törekedett, hogy — 
Bolingbroke szavával — 

„filozófia legyen, amely példákon tanítja, miként kell viselkednünk 
a magán- és a közélet különféle helyzeteiben, vagyis hogy valóban az 
élet tanítója, magister vitae legyen, ne pedig csak beszámoló a régi 
időkről, nuntia vetustatis",1 

1Bolingbroke, Henry St. John: Letters on the study and use of 
history, 1152, 14. 
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Csakhogy az így felfogott történettudomány a polgárosult 
társadalmakban főként erkölcsi példákat, időtlen emberi esz-
ményeket közvetített, a mi viszonyaink közt pedig leginkább a 
nemzetté formálódás eszköze kívánt lenni, közel a politikai 
gyakorlathoz, ahogy az említett két példa is kellőképp jelzi. Az 
pedig már irodalmaink külön fejlődési sajátossága, hogy amit a 
történetírás bizonyos eszmei magaslatra emelkedetten adott 
elő, a romantikus történeti regény leplezetlenül és veszélyesen, 
sőt — a siker érdekében — még hangulati elemekkel meg 
érzékletes képekkel bőven körül is tűzdelve szemléltette. 

A nacionalizmus ideológiájával párhuzamosan kibontako-
zott romantikus történelmi regényt azért tarthatjuk veszé-
lyes szellemi terméknek, mert amilyen mértékben torzítja 
kedvező fényben a saját nemzeti egyéniséget, olyan mértékben 
torzítja előnytelenül más népek szellemi és erkölcsi tulajdon-
ságait; így domborodhatnak ki — párhuzam vagy ellentét révén 
— a saját értékek.2 A nacionalizmus s vele együtt a romantikus 
történeti regény is mítoszokat formál, álmodozást szít, hamis 
képzeteket támaszt, a nemzetekbe fennhéjázó dölyföt olt, 
fedezet nélküli szólamokkal mérgezi a tudatot . . . Kell-e külön 
hangsúlyozni, mily mértékben rontotta meg mindez a szom-
szédosán élő s így már természetszerűleg is egymásra utalt 
népeink közt a korábban megvolt természetes jó viszonyt? 

'Elevenére tapintott e kényes problémának Karel Sabina cseh író és 
kritikus, aki a Jósika-regényről (a német kiadás alapján) készített bírála-
tában azt a kívánalmat adta elő, hogy „a történetírásban - bármily 
köntösben jelenjék is meg - nem szabad uralkodnia a hazugságnak, az 
előítéletnek, a gyűlöletnek". (Kvéty, 1840, X. melléklet, 39.) De nem 
az-e a lényege a nacionalizmusnak, hogy mihelyt a vetélytárs-nemzetről 
van szó, már eleve érvényt kapnak az ellenséges indulatok? (Hiszen, 
lám, Sabina is fő vádként olyasmit vet Jósika szemére, hogy Mátyás 
nagyságának kidomborítása végett Pogyebrád Györgyöt - aki egyéb-
ként csak epizodikusan, a regény elején jelenik meg — elmarasztalja: 
számítónak, ravasznak ábrázolja, aki azért adta leányát, Katalint, fele-
ségül Mátyáshoz, hogy ezzel is a hatalmát növelje; ilyesmit föltételezni a 
csehek nagy és hős nemzeti királyáról, aki közismerten önzetlen és 
nemeslelkű volt! . . . ) 
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Nagy divatjuk és nemzedékekre kiható elteijedtségük, 
szüntelen olvasottságuk sajnos szinte máig rezgó'n honosította 
meg azt a hamis elvet, hogy ami érvényes az egyik oldalon, 
érvénytelen a másikon, vagy amint — más összefüggésben -
Pascal írta, még felháborodottan és elítélően: igazság a Pire-
neusokon innen, tévedés a Pireneusokon túl. Csakhogy ami 
Pascalt ingerelte, még politikum (pontosabban: államérdek) 
volt. Amiről viszont a mi példáink tanúskodnak, már közelről 
érinti úgyszólván minden rezdülését nemzeteink közgondol-
kodásának. 

* 

Mielőtt az említett müvekkel meg jelentőségükkel és hatá-
sukkal érdemben foglalkoznánk, kívánatosnak tűnik fölvázolni 
röviden a történelmi tényeket, amelyeknek a különböző szem-
pontú csoportosítása és értelmezése háttérül szolgált regé-
nyeinknek. 

Tudvalevő, hogy a 15. század első felében különböző 
hatalmi csoportok villongása területi széttagoltságot és gyilkos 
pártviszályt eredményezett, s végsőkig fokozta a feudális 
anarchiát. Ennek egyik eredményeként a rövid ideig ural-
kodott Habsburg Albert halála 1439.) után özvegye, Erzsébet, 
a német császári udvar támogatásával fia, V. (Utószülött) 
László részére kívánta biztosítani a magyar koronát. Ezért 
megbízta Brandysi Jiskra János morvaországi nemest, kiváló 
zsoldos vezért, hogy az ún. Felső-Magyarországot a fia nevében 
főkapitányi minőségben külön tartományként kormányozza. 
Jiskra, amíg tehette, a Habsburg-ház híveként sikerrel látta el 
tisztét. Erős zsoldos sereget szervezett: bár maga nem volt 
huszita, csapatainak javát azokban a hajdani táborita egységek-
ben toboroztatta, amelyek a másfél évtizeddel korábban 
zajlott huszita háborúkban, Íiíka vezérlete alatt edződtek 
félelmetes katonai erővé, majd a vereségükkel (s a mérsékeltek 
győzelmével) végződött lipany-i csata (1434) után szét-
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szóródtak, zsoldba szegődtek, nemegyszer akár egymás ellen is, 
aszerint, hogy hol kaptak előnyösebb ajánlatot; s akik nemrég 
oly nagy veszedelem voltak a reakciós császári hadak számára, 
most — Jiskra zsoldosaiként - a Habsburg- és a császári 
érdekek védelmét vállalták, nem kis paradoxon gyanánt azzal a 
Hunyadi Jánossal szemben, aki viszont nemcsak hadserege 
szervezésében, hanem a népi erők mozgósításában is számos 
elemet kölcsönzött épp a huszitáktól. E kipróbált harcosokon 
kívül, a középkorvégi zsoldosság szokásrendje szerint, Jiskra 
5000 főnyi seregében szlovákok, lengyelek, rutének, sőt 
magyarok is szolgáltak. 

Jiskra másfél évtizeden át, változó szerencsével több 
győzelmet aratva harcolt a török elleni védőháborúval is el-
foglalt Hunyadi-hadak ellen. Amikor azonban egyezség jött 
létre az V. Lászlót támogató csoportosulás és a Hunyadi-párt 
közt, Jiskra lemondott és eltávozott (1452); távollétében az 
erősbödő központi hatalom — főként Mátyás uralkodása elején 
— több csapást mért a Petr Aksamit vezetésével függetlenedett 
„testvéri" alakulatokra, amelyek aztán a sárospataki csatában 
(1468) végleges vereséget szenvedtek. A megmenekültek közül 
sokan a fekete seregben szolgáltak tovább vagy általában a 
török támadások ellen szervezett egységeknek lettek hasznos 
tagjai. Maga Jiskra is, visszatérve Magyarországba, behódolt 
Mátyásnak, s Maros-vidéki kapitányként fejezte be pályáját.3 

* 

'Megjegyezhető még, hogy a mai - marxista módszerű és szellemű 
— magyar kézikönyvek egyértelműen méltatják Hunyadi János ország-
és hadseregszervezésének haladó jellegét; pl.: „Történelmi érdeme, hogy 
válságos pillanatban felismerte az erőt, amely a nép, az egyszerű 
emberek hazafiságában, harckészségében rejlett; mert és tudott támasz-
kodni rá." (Elekes—Lederer—Székely : Magyarország története az őskor-
tól 1526-ig. 1965, 279); - ugyancsak egyértelmű a bírálatuk a „kis-
királyok" (köztük Jiskra) tartományi uralmának az ország és a nép 
érdekei ellen érvényesülő károsságáról. Ezzel szemben a mai cseh és 
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A tények rövid áttekintése és a továbbrezgésük fölvillantása 
után a vizsgálódásunk tárgyául szolgáló három történelmi 
regény tüzetesebb szemügyre vétele hozzásegíthet annak tisztá-
zásához, hogy a népeink tudati fejlődésében oly egyedülállóan 
fontos 19. századi irodalom miként és mire használta fel a 
vázolt viszonyokat és eseményeket. Ennek során a művek meg-
írásának, illetve megjelenésének (vagyis hatásuk kezdetének) az 
időrendjét követjük, jóllehet — miként már utaltunk rá - a 
fölidézett események menete épp fordított volt; ámde az 
irodalom termékeiből sugárzó eszmeiség, tehát a jelenre 

szlovák történelmi áttekintések arra helyezik a súlyt, hogy Jiskra 
hadainak a másfél évtizedes jelenléte az akkori Felső-Magyarországon 
nagymértékben erősítette a cseh és szlovák egymásra utaltság tudatát, 
előmozdította a szociális haladást és utat tört a cseh nyelv, főleg a cseh 
kultúra szlovákiai elterjedésének. (Pl.: „Lipany után huszita harcosok 
testvér-alakulatai csoportosan menekültek Szlovákiába, s a negyvenes-
ötvenes években a huszita eszméket terjesztették a vidéki és városi 
lakosság közt." (Alois Mika: Öeskoslovenské dèjiny v obrazech. Prága, 
1971, 145.); más szavakkal ugyanez: ,jiskra katonáinak, elsősorban a 
„testvéreknek" a jelenléte hatással volt a szlovák népre. Közvetítésük 
révén sok helyütt megismerkednek a huszita tanokkal. - A „testvérek" 
a szlovák elnyomott népben gyűlöletet ébresztettek a feudalizmus világi 
és egyházi képviselői ellen. Hatásuk és védelmük alatt 1456-ban és 
később is fegyveres fölkelésekre került sor, főképp Kelet-Szlovákiában." 
(Ján Tibensky, in: Ceskoslovenská vlastiveda, II. Prága, 1967, 2 9 4 - 9 5 , s 
ua.: Sbvensko. Dejiny. Bratislava, 1971. 286); hasonlóképp: „Ez a 
hagyomány erősítette a szlovák nemzetiség helyzetét a soknemzetiségű 
Magyarországon." (Peter Ratkos: Husitské revolucné hnutie a 
Slovensko, in: Mezinárodní ohlas husitství, 1958. 50.) 

Kiegészítőlég hozzátehető, hogy a magyar néphagyomány is őriz 
huszita tárgyú mondákat, főleg a Bodrogközben. „Cigándon a 
templomot, Révleányváron a harangot tartják huszita eredetűnek, 
Sárospatakon és Végardón a csehek és Mátyás harcáról tudnak. 
Nyíriben pinoéket, Göncön házakat tulajdonítanak nekik." (Balassa 
Iván). - De még a nyelvünkben is van nyoma jelenlétüknek. Minthogy 
ugyanis a Mátyás hadaitól szétvert „testvéri" alakulatok maradványai 
'zebrákoknak' azaz 'koldusoknak', 'koldulóknak' nevezték magukat s 
minthogy - zsold híján vagy zsoldra várva - zsákmányolásból, a helyi 
lakosság megsarcolásából tartották fenn magukat, nevük 'zsebrák' = 
,harctéri fosztogató', 'harácsoló katona' jelentésben honosodott meg 

nyelvünkben. 
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kacsintás, ez esetben is fontosabb, mint az ún. történelmi 
hűség tisztelete. 

Jósika regényében — a címnek ellentmondóan — a „csehek 
Magyarországban" motívuma csak másodlagos; a fő téma: a 
reformkor szellemének megfelelően, következetes küzdelem 
az önálló magyar államiságért. A mű középpontjában Mátyás 
áll, a szabadon választott nemzeti király, az érdemei révén 
alulról, kisnemesi sorból fölemelkedett család saija; ő a fedd-
hetetlen hős, szinte már félisten, aki mellett eltörpülnek a 
többiek, még a rikítóan romantikus színekkel regényesített 
Zokoli Mihály is. Maga a szerző, regénye elején éppúgy, mint a 
tanulságokat összegező zárófejezetben pontosan közli is írói 
szándékát, vagyis azt, hogy művét Mátyás dicsőségére írta, aki 
„Caesar lelkével. . . törte meg a feudum makacs zsarnokait" 
(I. 1.) s akinek bölcs uralkodása alatt „a rablás és kényuraság 
helyett rend kezdett uralkodni: a kalózok el kezdtek veszteni a 
lovagisag címzetét, s a gonoszt s rendbontót megvetés érte 
minden lépten a király alatt" (II. 261.).4 A kiegészítő 
szövedék, amelynek révén a történelmi anyag leginkább válhat 
regénnyé, itt egy eléggé elvont, de az időben — főleg Rousseau 
félreértése folytán — nagy társadalmi fontosságúvá lett ( á l -
tudományos tételnek: a nevelés mindenhatóságát hirdető tan-
nak a merész szemléltetése. „Látjuk ugyanazon család saija-
dékait a körülmények s a nevelés befolyása által egymástól 
egészen különböző lényekké alakulni; s így azoknak hatását 
kedélyre s lelkületre" — vallja Jósika (I. 1.) —, s e föltételezés, 
a származási azonosítások révén, lehetővé teszi a leg-
váratlanabb „regényes" fordulatok előidézését. 

A szilárdan álló középponti motívum s a tetszés szerint 
változtatható kiegészítő motívum ellentétes kettőssége hozza 
létre a regényvázat, amely mögé divatos háttérül vetíti az író a 

'Utalásaink a Kisfaludy Társaság megbízásából készült Magyar 
Klasszikusok sorozat kétkötetes kiadására (Franklin, 1934) vonat-
koznak. 
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címbe foglalt „csehek Magyarországban" motívumot. Miért 
épp ezt s nem — mondjuk — a növekvő török veszélyt? 
Kétségkívül részint a divat, részint a regényesség okán. A múlt 
század első felében ugyanis világszerte, s nálunk is, különféle 
okokból nagyon elteijedt volt a huszita téma; Arnost Kraus 
cseh pozitivista irodalomtörténész három vaskos kötetben lel-
tározta a huszitizmus világirodalmi feldolgozásának adatait 
(Husitstvi V literature. I—III, 1917—1924); ezeknek jelentős 
része feltűnőmód a 19. század első felében keletkezett. Az idő 
tájt, főleg a német irodalomban, se szeri, se száma nem volt a 
huszita témájú szépirodalmi műveknek (Kraus tíznél többet 
ismertet közülük); a legnevezetesebb kétségkívül a Katona 
Józseftől is „századunk legjobb írójának" minősített Kotzebue 
Hussiten von Naumburg im Jahre 1432 című, 1803-ban írt s 
aztán újra meg újra (még Prágában is) kiadott, de (ma már) 
mosolykeltőn érzelmes drámája; jóval maradandóbb értékű, 
ha nem is kevésbé érzelmes, viszont — mivel vérbeli író 
munkája — nem is ásatag a francia George Sand szövevényes 
cselekményű, többféle jelentésréteget felölelő nagyregénye, a 
Consuelo (1842). Az említettekkel együtt azonban számos 
más, hasonló szellemű és hatású alkotás volt akkor kiválóan 
alkalmas arra, hogy - Arany szavával - „az érzelgő ifjak és 
leányok" képzeletét felborzolja. De a mi irodalmunkban is -
mint ismeretes — tíz évvel Kotzebue után, 1813-ban kísér-
letezett ily témával Katona József a Ziska a Calice, a táboriták 
vezére című, német forrás nyomán készült, ám alapjában mégis 
, Jiuszita szelleműnek" minősíthető szomorújátékában. 

A magyar romantika csakhamar más vonatkozásait is meg-
honosítja a bő sugarú huszita témakörnek s épp e vonat-
kozások érintkeznek leginkább a ma vizsgált jelenségekkel. 
Akkortájt ugyanis - a múlt század harmincas-negyvenes évei-
ben - a nemzeti múltnak példaként való megidézése („a múlt 
csak példa legyen most") s a régi dicsőség magasztalása során 
elrettentő intésül kínálkozott az országgyengítő széthúzás, az 
átkos pártütés, a feudális anarchia. S a bontakozó nacionalista 
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ideológia számára még szinte jó is, hogy e bajok egyik eszköze 
(ha nem is előidézője) történetesen épp a Habsburg-zsoldba 
szegődött cseh katonaság, róluk pedig - már csak a huszita 
eretnekség miatt is - inkább általános ellenszenvvel írt az 
akkor közkézen forgott forrásoknak az a része, amely az 
ellenreformáció szellemében fogant s nemegyszer épp jezsuita 
szerzők tollából származott. Azok tehát, akik — mint Jósika is 
— katolikus nevelést kaptak, eleve befolyásoltan fogadták e 
sugallatokat, hiszen Kraus is rámutatott (11.218.), hogy 
lényeges szemléleti különbség volt a huszita téma (főleg 
német) irodalmi feldolgozásában aszerint, hogy a szerzők 
katolikusok vagy protestánsok voltak-e. 

Ilyen mellékzöngékkel terhelten kapnak hangot leg-
jobbjaink műveiben is a Hunyadi-párt és Jiskráék harcai, illetve 
Mátyás erélyes föllépése a központi hatalom erősítésére, akár 
háttéri motívumként, mint Vörösmarty Széplak]ában (1828), 
akár fő témaként, mint a Jósika-regény után másfél évtizeddel 
íródott Arany-balladában, Az egri leányban (1853). Minthogy 
terjedelmes regényében Jósika is olyanképp bánik e divatos 
anyaggal, mint Vörösmarty a maga romantikus költői beszélyé-
ben, vagyis végletes indulatoktól fűtött cselekmény hátteréül 
(de csak hátteréül!) festi, érdemes idézni a Széplak megjelenítő 
sorait már csak azért is, mivel kifejező erejük, épp a tömörség 
folytán, lényegesen átütőbb, mint a Jósika-regény terjengős 
korábrázoló leírásai, a szellem pedig, amely áthatja, azonos a 
Jósikáéval. 

S ím bús hír jöve. Kóborló cseh had él vala orvúl 
Szerte az országban; s mint a már veszni menő légy 
Dong szomorún, mikor érzi szelét az enyészetes ősznek, 
S szálldogál és hitvány éltét elveszteni nem fél: 
Úgy ezek, érezvék Mátyás országa hatalmát, 
Bolygának, rövid életöket nem nyújtani, mert az 
Nem vala már lehető, de dúlással tenni súlyossá 
Elnyugodott falukon, s a marhás puszta lakóin. 
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Nappal az orvrablók mélységes völgyben ülének, 
Onnan az áruló holddal kibukának az álmot 
Meggyilkolni, s az alvókat szentetlen acéllal. 

(Költői művek, 1974,1. 1032.) 

* 

Ez tehát a háttér, amelybe beleszövődnek a Jósika-regény 
meseszálai. Főleg három ilyen szálon bonyolódik a cselek-
mény, s e szálakat esetenként Mátyás karizmatikus beavat-
kozása köti össze. 

Az első szál persze magának Mátyásnak az érzelmi tör-
ténete: szenvedélytelen, ám - természetesen - feddhetetlen 
házastársi viszonya Katalinhoz, majd ennek halála után lovagi 
szellemű tiszta szerelme egy másik cseh leány, Izabella iránt, 
akit aztán morganatikus házasságban feleségül is vesz (s akitől 
Corvin János születik). 

A második cselekményszál a Zokoli Mihályé, Mátyás leg-
hűbb lovagjáé, minden lovagerény megtestesítőjéé, aki leg-
inkább példázza szerzőnknek azt a szándékát, hogy regényé-
nek lapjain a valóban élt hősök is „a regényesség bájszínezeté-
ben lejtsenek el előttünk" (II. 113.). így is történik: Zokoli — 
Mátyás elé sietve — Csehországban, egy sejtelmesnek festett 
éjszakán, titkos vallási szertartás fönségében megpillant egy 
leányt, Jiskra leányát: Szerenát, s a pillantásból életreszóló 
szerelem lesz. Ámde Zokolinak — aljas cselszövés folytán — 
éveken át álnév és álarc alatt kell rejtőznie; végül azonban 
Mátyás (nemcsak politikai hatalmat gyakorolva, hanem valami-
féle, mindenre és mindenkire kiterjedő jótékony felsőbb erőt is 
képviselve) elrendezi Zokoliék ügyét: a szerelmesek — számos 
valószínűtlen kaland után — a házasélet boldogságában egyesül-
hetnek. 

A harmadik - legtekervényesebb — szál a Káldor-család 
borzasztó történetét fonja körül. A családfő tekintélyes főúr és 
nevezetes rablólovag volt; egyszer azonban, amidőn épp 
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portyázni ment, haragosai rajtaütöttek várkastélyán, mindent 
feldúltak, családját és szolgahadát kiirtották; ám egy idős 
cselédnek sikerült rejtett alagutakon kimenekítenie Káldor 
fiacskáját és két csecsemő leánykáját. Csodás módon a fiúcska 
Jiskra egyik alvezéréhez került, kitűnt ügyességével s nem-
sokára, Komoróczi néven, egy rablóvár kérlelhetetlen parancs-
noka lett. Az egyik leánykát — ugyancsak különös körül-
mények közt — egy gyermektelen főúr fogadta örökbe, a 
másik pedig egy gazdag zsidó kereskedőnek lett a nevelt gyer-
meke. A három testvér tehát — a környezet és a nevelés 
hatására — merőben különböző három emberré formálódik: 
rablólovaggá, főúri hölggyé, zsidó polgárlánnyá. De ez még 
hagyján! Komoróczi, aki természetesen mit sem tud szár-
mazásáról, szerelmes lesz a nagyúri környezetben nevelődött s 
egy német lovag feleségeként élő húgába, elraboltatja, várába 
hurcoltatja, s csak a fiatalasszony erélyes föllépése és minden 
ármányt kijátszó női furfangja akadályozza meg a vérfertőző 
szerelem beteljesülését. Egyidejűleg Komoróczi foglyul ejti s 
megkínoztatja a zsidó kereskedők egy csoportját is, köztük a 
másik húgát. Mennyi rejtély! Mennyi iszonyat! És mennyi 
rekvizítuma a külsőleg walterscottizmusnak: varázslások, 
kínzókamrák, földalatti folyosók . . . Bizony hosszú lenne 
összefoglalni a váratlan fordulatokon át bukdácsoló mesét, 
amelynek során tisztázódik a származási azonosság s (megint!) 
Mátyás közbelépése folytán Komoróczi a királyi seregben 
harcolhat (ott is hal hősi halált), a zsidólány pedig — ámbár 
keresztény eredetű - feleségül mehet szíve választottjához, a 
derék és ügyes és okos zsidó ifjúhoz. 

Ez a zsidó motívum oly erővel vonul végig az egész 
regényen, hogy akár külön cselekményszálnak is tekinthetnők, 
ha nem fonódna szorosan össze a Káldor-vonallal. Minden-
esetre az egyenjogúság szüntelen védelmezése, a „szegény meg-
vetett zsidók" (II. 138.) emberi és erkölcsi értékeinek a mél-
tánylása úgy jelenik itt meg, mint a korai magyar liberalizmus 
egyik fő követelésének a visszhangozása, Mátyás szájába adott 
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summázó szóval: „Ti a béke emberei vagytok, jámborok." (II. 
213.) 

A teijedelmileg és funkcionálisan is fontos zsidó esemény-
szál itt azért is fontos, mivel jól mutatja, hogy Jósikától távol 
volt mindennemű faji vagy nemzeti elfogultság. A regény 
ismeretében tévedésnek kell minősíteni Péter Ratkos szlovák 
történész megállapítását, aki szerint „báró Jósika Miklós 
reformkori magyar író a cseh és a szlovák nemzeti újjáébredés 
kölcsönös pozitív kapcsolatait igyekezett megzavarni, amidőn 
A csehek Magyarországban című négykötetes regényében 
(1839) becsmérelte Jiskra huszita harcosait és szlovákiai (ill 
felső-magyarországi) hadjárataikat". (Id. m. 28.) Kit vagy mit 
becsmérelt Jósika? A föntebb mondottakból is nyilvánvaló, 
hogy regénye nem „cseh"-ellenes, hanem minden olyan szét-
húzó erő megbélyegzése, amely a központi hatalmat gyöngít-
hette. 

„Fridrik kezében a korona; a széleken Giska zsibong; szabad zsák-
mányosai, Komoróczi s Walgatha Pest körfaláig portyáznak;. . . 
Pongrácz, az Ereseik, Gyerők, Salamonok, Podmaniczkiak s a többiek 
rablóváraikban nevetik a törvényt." П. 133 . ) 

S hasonlóképp félreértésen alapszik a sokoldalú és hánya-
tott sorsú Karel Sabina elmarasztaló ítélete is, midőn a már 
idézett bírálatában azt írta, hogy „a szerző törekvése a cseh 
nemzet jellemének lekicsinylése, nevetségessé és gyűlöletessé 
tétele", továbbá, hogy ,az egész irat durva, alaptalan, s ezért 
aljas gyalázása a cseh nemzetnek" (Id. m. 39—40). Hiszen, ellen-
példa gyanánt, szinte oldalanként ötlik szembe, hogy a szerző 
kifogyhatatlanul magasztalja a szemlélete szerint pozitívnak 
minősülő cseh személyeket, intézményeket, szokásokat. 
Mátyás első felesége, majd nagy szerelme és morganatikus neje 
is cseh; a másik hős, Zokoli Mihály, a regény egész áradata 
idején szintén cseh hölgyért epedez (s végül feleségül is veszi); 
a cseh vezér, Jiskra (Jósika írásmódja szerint: Giskra) ahány-
szor csak megjelenik a regényben, mindig a lehető leg-
rokonszenvesebb, úgy is mint katona s úgy is, mint férj vagy 

7 Irodalomtörténet 1980/3 
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apa; az alvezéreit marasztalja el Jósika, a „szabad zsák-
mányosokat", különösen Komoróczit, aki viszont nem cseh, 
hanem magyar; érdeme szerint méltatja a huszita haditechnikát 
(II. 10.); Prágáról ismételten elragadtatott lelkesedéssel (noha 
pontatlan helyismerettel) ír; s amikor hőse egy csehországi 
romkastélyban valószínűtlen huszita istentiszteletet néz végig, 
a szerző nem fogy ki a mély áhítat, főleg a „szeráfi ének" 
dicséretéből: 

„Nem vala itt azon hanyag egykedvűség látható, mely egyházba nem 
az ájtatos hívőt, az Isten alázatos imádóját, hanem a heverő időlopót 
vezeti; szentségtelen könnyed beszéd hangjai nem susogtak, nem ült 
ledér mosoly az ajkakon; nem csevegett szomszéd szomszéddal, nem 
járt-kelt a teremben: imádni jött ide a nép s titkon gyűlt össze: kereste 
rokonhitű sorsosait; a lélek, a hit, a szent szenvedély folyt s olvadott 
össze. Egy arca volt a jámbor gyülekezetnek; egy óhajtása emelkedett a 
durva kőíveken keresztül a magasba; minden gondolat Istenhez volt 
irányozva." (I. 4 3 - 4 4 . ) 

E néhány kiragadott példa is jelzi, hogy Jósika nem becs-
mérelte sem a „cseheket", sem — még kevésbé! - a huszitákat. 
Liberális lévén, tetszett neki a vallásszabadság első közép-
európai jelentkezése: a huszitákat (és a huszitizmust) nem 
azonosította a Komoróczikkal; szinte az a gyanúm, hogy a 
történetileg lengyel származású árvái főispánt, Komorowskit 
azért tette meg magyarnak, hogy a szembeállítás annál egy-
értelműbb legyen. Jósika műve - a saját műfaji korlátai közt, 
vagyis mint romantikus történelmi regény — nem azért rossz, 
mert „cseh"-ellenes, hanem mert a távlatai szűkek, az ember-
ábrázolása sekélyes, a stílusa pedig úgy hat, mintha egy 
korabeli szerző karikatúrája lenne.5 

Hasonlóképp bosszantásunkra szolgál, hogy az író hiába 
csatol művéhez bőséges jegyzetapparátust, hiába hivatkozik 
minduntalan Fesslerre és Péczelyre, a történelmi ismeretei 

s „A paripa hollófekete volt, mint az éj, a hölgy arca fehér, mint a 
deriilet; öltözete a tavasz zöldébe szorította gyöngéden emelt könnyű 
szabású tagjait." (II. 34.) 
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fogyatékosak, s előadását lépten-nyomon szeplősítik csúnya 
tévedések, időrendi zavarok, mosolyfakasztó anakronizmusok. 
Ilyen a már említett huszita istentisztelet, amelynek 1458-ban 
egyáltalán nem kellett titokban folynia (s amelyet Jósika — 
sejtésem szerint — azért iktatott be ily valószínűtlenül, hogy 
annál hatásosabban mondhassa el dicséretét a huszitizmusról). 
Ilyen továbbá a lőfegyverek használata; s ilyen a cseh nevek 
érthetetlenül torz írásmódja is (Svehla helyett Dzwela,Vaáek 
helyett Wasku, í ák helyett Angyal diák. . . ami eleve utal 
szerzőnk kétes értékű forrásaira, s ezzel összefüggésben arra is, 
hogy történelemszemlélete a krónikák meséire épül). 

Mégsem ez a fő baj, hanem — más romantikus történelmi 
regényekre, akárcsak az említett Consuelóra gondolva — sokkal 
inkább a mélységi dimenzió hiánya s ehhez kapcsolódóan az 
egyetemesség távlatának vészes beszűkülése; mindennek 
folytán persze a regénybe szőtt életbölcseleti szentenciák is 
közhelyesen gügyögök.6 

Abból, amit föntebb előadtunk meg a bemutatott néhány 
szemelvényből is nyilvánvaló hogy a walterscottizmusnak 
olyan közép-európai megjelenése (sajnos, fölöttébb kezdetleges 
megjelenése) ez, amelynek során a szerző minduntalan a kor-
társaira gondol, az ő épülésükre uja művét; sokkal inkább, 
mint nyugati pályatársai, illetve példaképei, a jelen és a jövő 
alakítása végett idézi a múltat. Ilyen értelemben, ha kegyesen 
kívánnánk jellemezni, Madách szavával mondhatnánk róla: 
„Bűne a koré, mely szülte őt." 

# 

6 „Az életet úgy, mint van, tűrni nem tudni szintoly gyávaság, minő 
nevetséges minden ábrándozás, mely hiú képzeteken alapul." (II. 168.) 
Vagy: „Van-e boldogabb időszak, mint amaz életkorány, hol minden 
eszme egy fejletlen virágkehely, melynek egyenkint látjuk leveleit 
bontakozni, s szemünk színeiknek pompáját élvezi; hol gyémánt a 
harmatcsepp, mely rajtok csillog: ellenséges szörny a bogár, mely illatját 
issza; hol a képzet egy szende tekintetből, egy égi mosolyból regényt 
sző: hol a jelen egy rejtvény, a múlt egy perc, a jövő a paradicsom, 
melynek kapuja előtt állunk." (II. 37.) 

8* 
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1861-ben L'udovít Kubáni szintén a jelen okulására 
dolgozta fel témánkat. A szabadságharc és a Bach-korszak 
tanulságait — számos kor- és nemzettársától eltérően — úgy 
értelmezte, hogy a közép-európai népeknek, elsősorban a 
szlávoknak és a magyaroknak nem egymás ellen (alkalmilag és 
külön-külön a Habsburg-házzal szövetkezve) kell a jövőjükért 
küzdeni, hanem összefogva egy közös hazában, közös célokért. 
Ez az elképzelés folytatni kívánta a jelképes kézfogást, 
amellyel Kossuth üdvözölte L'udovít Stúrt, a magyar ország-
gyűlésben elmondott nevezetes beszéde után. „Ne engedje 
magát megfélemlíteni — mondta ekkor Stúrnak - ellenkezőleg, 
segítsen nekem abban a törekvésemben, hogy megtöijem az 
önző mágnások ellenállását, és meg fog győződni róla, hogy 
egyformán szívemen viselem saját népem és az ön népének 
szenvedéseit, amelyeket kéz a kézben haladva enyhíthetünk."7 

Tudjuk, mily végzetes félreértések hiúsították meg e szándékot 
s tették lehetővé, hogy nemzeteink ne egymással lépjenek 
szövetségre a nagyhatalom ellen, hanem változatos esz-
közökkel egymás ellen küzdjenek a nagyhatalom oldalán, kor-
szakonként váltogatva a csatlósi szerepet. Kubáni tehát 
bizonyos hunganis hazafiság szellemében, a tárgyul választott 
történelmi anyag eléggé önkényes értelmezésével, azt a tételt 
kívánta szemléltetni, hogy értelmetlen a magyarok és a szlávok 
viszálykodása, amidőn mindkét felet ugyanaz az ellenség 
fenyegeti.8 

E példázatnak megfelelően a Valgatha jól felépített és 
drámaian feszültté érlelt cselekménye két ellentétes síkon 
bontakozik ki. Az érzelmi (vagyis a természetesen emberi) sík 
a megbékélés szelleméé, amelyet itt a szerelem egyenget: Jiskra 
egyik alvezérének, Zdenék Valgathának a leánya és Hunyadi 

7J. V. Fri í közlése nyomán, Kovács Endre fordításában, id. Csanda 
Sándor: Csehszlovák-magyar kulturális kapcsolatok, 1963, 233. 

'Kell-e külön említeni, hogy kortárs-klasszikusunk, Madách Imre 
más műfajú alkotásában, a majdnem egyidejűleg írt Civilizátorban 
hasonló szemlélet kap művészi ábrázolást? 
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László közt szövődik szerelmi viszony. Lehet-e ez a tiszta 
érzelem közvetítő kápocs a szembenálló (illetve a Kubáni-
képlet szerint ármányosan szembeállított) felek közt? Ez a 
regény kulcskérdése, a konfliktusok kiváltója. A leány így 
mutatja be az apjától kiszemelt féijjelöltet, egy kiváló cseh 
lovagot, titkos arájának, Hunyadi Lászlónak: 

„Adj neki kezet, Lacikám, ő Mirko Krask Táborból, hadaink hőse, 
akinek oly lángoló az ifjúi vitézsége, hogy e szép hazában rajtad kívül 
nincsen páija. Adj neki kezet, s barátságtok a bátor magyar és szláv 
hadak szövetkezésének lesz záloga, hazánk pedig békéhez, szerelmünk a 
céljához jut." ( 2 9 4 - 9 5 . ) ' 

A leány tehát, akiről a regény végén kiderül, hogy volta-
képp nem is Valgathának, az alvezérnek, hanem magának a 
nagy Jiskrának a gyermeke (lám, itt is feltűnik a történelmi 
regények kedvelt kelléke, a származási rejtély!), közvetíteni, 
egyeztetni, közös jövőt építeni akar. 

De megvalósulhat-e az egymásra találás, beteljesülhet-e a 
szerelem? A másik síkban fegyverek zörögnek, harcosok 
készülnek; ám Jiskra odalán itt is volna hajlandóság a meg-
békélésre (főleg mivel a cselekmény 1451-ben játszódik, a 
Jiskráék győzelmével végződött losonci csata után), de közbe-
szól a megosztó osztrák fondorlat: Cilley, aki egyébként 
éppúgy, mint Hunyadi János és László, valamint Jiskra is, 
személyesen jelenik meg a regényben (s Kubáni a történelmi 
regény műfaji szabványa szerint viszonylag bő részletességgel 
úja le személyüket és környezetüket), — Cilley álnok módon, 
ám meglepő könnyedséggel bizalmi embereket épít be a csehek 
közé is, meg a magyarok közé is, s ezeknek oly simán sikerül a 
szembenálló felek ellentéteit elmélyíteni s a kiegyezést meg-
hiúsítani, hogy az olvasónak szinte az az érzése, e szlávok és e 
magyarok nem is kívántak egyebet, mint hogy az ármány-

*A lapszámok az Odkazy naSej klasiky sorozat 1956-i kiadására 
utalnak. 



694 Forum 

kodók játékszereként egymást pusztítsák. Ez azonban főleg a 
vezetőrétegre vonatkozik, s itt sem egyértelműen. 

A regény egyik nagy jelenete a Valgatha várában tartott 
haditanács, Jiskra és Cilley jelenlétében; ezen többen is fel-
szólaltak, de legindulatosabban a szlovák Pankrác, az idős 
liptói főispán dörgött: 

„A németekről szó sem lehet! Ezer mennykő! Talán bizony Fridrich 
papucsa vagyunk? Mindenünket ellopta, a királyt is, a koronát is, most 
meg azt akarja, hogy zsákmányát Magyarországgal is megtetézzük. 
Ismerem a németeket. Nvissátok ki szemeteket! Ahol egyszer fészket 
rak a német, onnan gereblyével sem lehet levakarni. Jiskra testvér! A 
tanácsom ez: béküljünk ki Hunyadival s védjük a hazát a török ellen 
vagy a német ellen — teljesen mindegy!" (310.) 

A haditanács, békejavaslattal, követeket küld Hunyadihoz; 
a fogadtatás a legkedvezőbb, hiszen a Hunyadi-pártban is 
sokan kívánják a kiegyezést, elsősorban Hunyadi László, e 
„félisteni hős". De mindent megront a csalárdság: az álnok 
Cilley, akinek célja „a magyarok és a csehek összeveszítése; 
hadd pusztítsa egyik a másikat: egyesülve az egész németséget 
megrendíthetnék" (320.) szintén küld üzenetet Hunyadinak s 
nemcsak hamis híreket közöl, de László és a cseh leány titkos 
szerelméről is tájékoztatja a nagy célokra néző apát; az ő fia -
szemefénye — és „a rablólovag lánya"! A cselszövés hatására 
meghiúsul a kibékülési terv; 

„Lackó, a jegyesed, eleget próbálkozott, hogy befolyásolja apját, de 
a németek győztek - mondja a hősnőnek egyik barátnője. — Szlovákia 
és a magyarok szövetkezése jelenleg lehetetlen." (353.) 

S Hunyadi János haddal vonul Jiskráék ellen és elsőbben is 
Valgatha várát veszi ostrom alá: hadicsellel el is foglalja . . . 

E néhány tartalmi utalásból és idézetből is kiviláglik, hogy 
Kubáni regénye szerint a megvalósulhatatlan magyar-szláv 
kibékülési kísérlet hátterében nemzedéki viszály is húzódik: a 
fiatalok — a jövő képviselői — akarják, ami az apáik részére 
még bizonytalan ábránd; mintha Kubáni a maga korára nézve 
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is az ifjúságtól várta volna a remény ígéretét... De van itt még 
más is, ami akkor (1861-ben) reményt ébreszthetett: a törté-
nelmileg új tényező, amelyet Kubáni gyengéd gonddal jelenít 
meg, a szlovák nemzet. Jiskra főparancsnoksága alatt ugyanis 
együtt harcolnak és az ostromlott várat is együtt védik „cseh 
vitézek és szlovák nemesek" (379.), akik „a kehely jegyében 
létrehozzák a csehszlovák nemzetet" (278.); küzdelmük távlati 
célja azonban — nagyon XIX. századi szóhasználattal — „a 
szlávság gyarapítása és erősítése" (307.); (mintha csak a régi 
ősök buzgón olvasták volna Kollárt). A nemzet alapja termé-
szetesen a nép, s Kubáni művének legértékesebb eleme „a 
környező vallásos huszita nép" megjelenítése (290.) Szereplői 
közül kiemelkedően legsikerültebb vagyis leghitelesebben 
bemutatott személy Hrabina, egy cseh lovag szlovák fegyver-
hordozója. Elkíséri urát az említett követségbe: útközben 
összebarátkozik magyar sorstársaival, s kitűnően megértik egy-
mást. A szlovák népi öntudat másutt is hangot kap; Valgatha 
egyik szlovák katonája így beszél: 

„Szlovák vagyok, uram. Szavam többet ér minden eskünél." „Meg-
bízhatunk e legényben - gondolta Valgatha - ő a megtestesült szlovák 
becsületesség." (368.) 

A huszitizmus — köztudomásúan — növelte a szláv össze-
tartozási tudatot, miként (a németellenesség okán) más kelet-
közép-európai népek önrendelkezési lehetőségét is fölébresz-
tette; mindennek a kifejeződése azonban korántsem történt a 
19. század ideológiai sémái szerint, ahogyan a saját kortársai 
ízlésrendszerét és gondolkodásformáit szem előtt tartó szlovák 
író el akarja velünk hitetni az epizódjelenetei folytán általá-
ban sikeresnek mondható torzóregényében. 

* 

A szlovák kérdés — pontosabban: a cseh-szlovák viszony — 
tekinthető a címében is találóan többértelmű Jirásek-trilógia 
egyik fő gondolati vonulatának. A mód azonban, ahogyan a 
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szlovák sorsprobléma itt megjelenik és értelmezést kap, 
mennyire más, mint ahogyan Kubáni bemutatta: itt nincs már 
szó szláv—magyar megbékélésről, hanem csak arról a katonai és 
eszmei segítségről, amelyet a csehek nyújtottak a szlovákság-
nak a magyar elnyomás ellen. 

,.Jiskra megvéd bennünket e véres hóhérokkal szemben, ezért vele 
vagyunk és leszünk valamennyien, szlovák nemesek, s követjük s í 
Hunyadi ellen, meg a mágnásai, cigányai és kunjai ellen." (I. 55.) ' 0 

S a szlovák apa az utolsó fiát is hadba küldi a ,»kutyafejű 
magyarok" ellen (uo.). Ám Hunyadi szintén dohogva állapítja 
meg az egyik szlovák kapitányról szólva: „Ez a szlovák bestia a 
csehekkel tart, mint minden szlovák nemes." (II. 281.) E 
szinte csak találomra kiragadott párbeszéd-töredékek hűen 
jelzik a hangulati légkört, mellyel az író körülveszi monu-
mentális regényének cselekményét, valójában húsz mozgalmas 
év regényesített történetét. 

De maga a szerző is, műve címével éppúgy, mint az előszó 
gyanánt közölt vallomással pontosan utal a szlovák témakör 
elsődleges fontosságára. A cím — Bratrstvo - ugyanis egyfelől 
a huszita hőskor zárószakaszát idézi, amidőn a zsoldba kény-
szerült, majd „önálló katonai köztársaságként" tovább harcoló 
„testvér"-alakulatok megpróbálják folytatni s új viszonyok 
közé, rokon nép földjére átmenteni a huszita eszményeket: a 
vallási, erkölcsi, társadalmi meg persze hadászati ered-
ményeket. Másfelől pedig e cím — szélesebb értelemben — épp 
a cseh-szlovák egymásra utaltságra, testvériesülésre figyel-
meztet. S ez utóbbi vonatkozást domborítja ki az előszó is, 
hangsúlyozva, hogy „a csatazaj és a cseh biblia megint össze-
kapcsolja a két testvérnépet, amelyeket a magyar kard szét-
választott". (I. 10.) 

S Alois Jirásek kellőképp tudatos művész ahhoz, hogy amit 
címben és előszóban ígért, a mű szerkezetében is érvényesítse; 

1 °A lapszámok a Nase vojsko gondozásában megjelent 1950. 
kiadásra utalnak. 
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s valóban: a trilógia nyitófejezete megismertet azoknak a 
szlovák kurtanemeseknek a világával, akik számára — a 
Jirásek-tétel szerint - Jiskráék felső-magyarországi zsoldos 
háborúja mindenekelőtt szlovák szabadságharc volt; a har-
madik kötet zárójelenete - vagyis az egész regény végakkordja 
— megint ugyanabba a szlovák nemesi faluba vezet vissza, s ott 
most már új nemzedék lép életbe, és számára meg a későbbi 
korok számára is éltető hagyománnyá érnek a nagy idők 
kihűlő emlékei.. . 

De e szlovák vonatkozás a regénycselekményben is 
mindenütt jelen van, hol kimondottan, hol csak utalásszerűén 
(olyannyira, hogy Zdenëk Nejedly a trilógia e kiadásához írt 
utószó-tanulmányában nem ok nélkül állíthatta, hogy „az 
egyik legszlovákabb mű ez nemcsak a cseh, hanem a szlovák 
irodalomban is" (III. 539.): Jiskra úgy jelenik meg, mint „a 
szlovák felvidék főkapitánya" (II. 317.), aki „éppúgy kor-
mányzója a szlovák országrésznek, miként Hunyadi János az 
alföldé" (I. 175.), aki „mindenkivel szlovák módra beszél" (I. 
178.); hadaiban s helyőrségeiben zömmel szlovákok szolgál-
nak, megfelelő számú cseh kerettel együtt (I. 157.); a félel-
metes gyalogságot a gyetvaiak alkotják, akik „mint a répát, 
úgy aprítják a magyarokat" (I. 226.); a várkapitányok és a 
csapatparancsnokok közt szlovákok is vannak (I. 159. és 
passim, minthogy az egyik hős, akinek vitézi tetteit végig-
kísérhetjük az egész trilógián, egy képzeletbeli ifjú szlovák 
nemes: Jankó Kozic). Ám Jirásek művészi tudatossága abban is 
megnyilvánul, hogy (és ahogy) ellensúlyozni igyekszik a 
Habsburg-zsold szégyenét: egyrészt ismételten, jó érzékkel 
magyarázza a középkorvégi hivatásos katonák szerepét, erköl-
cseit, szokásait, másrészt — és főleg — szerkezetileg fontos 
szerepet juttat egy csehországi huszita közösségnek, amely 
papja és elöljárója vezetésével, Jiskra hadainak védelme alatt, 
Gömörbe vándorol, ott huszita falut alapít, s puszta létével és 
példájával a haladó eszmeiségű huszita tanokat terjeszti; s 
bizonyára mondani sem kell (a trilógia szelleméből oly termé-
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szetesen következik), hogy a pap húga — e szelíd, tiszta cseh 
leány — és a szlovák férfieszményt megtestesítő dercés modorú 
kapitány közt gyöngéd érzelmi szálak szövődnek . . . 

Ámde - miként már esett szó róla — bármennyire is a 
megregényesített cseh-szlovák viszony áll a Jirásek-trilógia 
tengelyében, a cím - Bratrstvo - másik értelme arra emlékez-
tet, hogy a regény voltaképpeni tárgya mégiscsak a huszita 
mozgalom legsajátosabb alakulatainak (a „testvéri" katonai 
közösségeknek) a pusztulása, amely persze — a helyszín miatt 
is - összefonódott a cseh—szlovák testvériség megvalósulási 
kísérletével. Ennek okán foglal el a Bratrstvo különleges helyet 
a monumentális jiráseki életműben, amely a Palacky alkotta 
nemzeti történelem (Déjiny národu ceského, 1848-1864) 
szellemében, sőt tapintatosan archaizáló stílusában is, csak 
persze szélesebb megalapozottsággal és életszerűbb töltettel, az 
egész cseh múlt szépirodalmi ábrázolására vállalkozik. 

A herderi tanokon és jeles angol történészek (Bolingbroke, 
Gibbon) példáin formálódott Frantisek Palacky koncepciója 
szerint e történelmi fejlődés középpontjában szabályozó erő-
ként a huszita mozgalom s a benne kifejeződött, általa kép-
viselt demokratikus eszmeiség áll; feléje irányul minden, ami az 
előző korokban jelentős volt, s belőle fakad, őt folytatja 
mindaz, ami a következő korszakban a cseh nemzet szabadság-
törekvéseit áthatja. 

Jirásek is a hatalmas regényfreskóinak javát - mennyi-
ségileg és minőségileg egyaránt a javát — e huszita hőskor 
érlelődésének, sugárzó ragyogásának és szomorú hanyatlásának 
az aprólékos rajzával telíti. A Bratrstvo „három rapszódiája" 
már gazdag jelentésű kötetcímeivel is — I. Bitva и Lucence 
(Losonci csata), II. Mária, III. Zebrád (Koldulók) - az utolsó 
fellobbanás, a végső erőfeszítés, a csúnya árulás és a lassú 
kimúlás jeleneteit vázolja; a táborita huszitizmusnak, vagyis a 
mozgalom radikális szárnyának — a „testvéri" alakulatoknak — 
a katonai bukása Felső-Magyarországon pecsételődött meg, 
előbb Sárospataknál (1458), majd véglegesen Kosztolány alatt 
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(1462), ám — Jirásek szerint — nemcsak a történelmi változá-
sok folytán, hanem ármányos cselszövés eredményeként is. 

E ponton, közbevetőleg, szóvá kell tenni, hogy Jirásek e 
trilógiájában, épp a szlovák vonatkozás miatt, kénytelen volt 
eltérni Palacky eszmei vonalától; Palacky ugyanis nagy műve 
negyedik részében (XIV. fej.) Jiskráék felső-magyarországi 
hadviseléséről szólva a cseh—szlovák viszonyt csak annyiban 
érinti, hogy a fővezérnek mily sok viszálya akadt az egyetlen 
rangos szlovák szövetségesével. Pankrác (azaz gróf Pongrácz) 
liptói főispánnal. Félszáz évvel Palacky után, a századvégi 
közgondolkodás hatására (és irányításával) Jirásek színes fikciót 
teremt, egyfelől a cseh—szlovák testvériesülés bemutatására 
vagyis annak az eszmének a sokkal részletesebb szemlélte-
tésére, amely már Kubáninál is fölvillant („a kehely jegyében 
létrehozni a csehszlovák nemzetet"), — másfelől pedig az árulás 
magyarázatára, amelynek motiválásába — az erők játéka foly-
tán — szinte természetesen kellett bekapcsolódnia a magyar 
vonatkozásnak is. A trilógia belső logikája eleve azt kívánta, 
hogy a szerző külső tényezőt — személyt vagy körülményt -
iktasson be a kudarcok értelmezése végett; az „isten harcosait" 
meg utódaikat és szövetségeseiket (1900 tájt!) mégsem lehetett 
olyképp megjeleníteni, ahogyan például a Jósika-regényben 
szerepeltek, vagyis mint zsebráló zsoldosokat, akik Mátyás 
fekete seregének csapásai alatt sorra feladták állásaikat. 

Csakhogy megkerülhetetlen csapda vár az olyan újkori 
krónikaszerzőre, amilyen Jirásek volt, vagyis aki mindenütt 
légkört teremtőn hiteles, sőt magával ragadó, ahol kort és 
helyszíneket, továbbá eseményeket, főleg tömegjeleneteket, 
hadmüveleteket, csapatmozdulatokat, csatákat ír le, viszont 
esetlenül téblábol, mihelyt magánéleti viszonyokat próbál meg-
eleveníteni vagy főleg ezek indítékait elemezni. Márpedig a 19. 
századi regénykonvenció szerint az említett külső ok szerepére 
legalkalmasabb motívum a női intrika s ennek mozgatójaként a 
mindent elemésztő szerelmi szenvedély. Egyébként is a 
„cherchez la femme" gálád elve soha nem volt divatosabb, 
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mint a hamis látszatokat kedvelő századvégi világban. Jirásek 
meseszövő képzelete szintén ennek jegyében tervez mese-
keretet, ez azonban — teremtő írói erő hgán — nehezen 
telítődik élettel. 

A szerelmi szenvedély fölszítója képzeletalkotta személy 
lesz a valóságosan élt történelmi szereplők közt: Mária, egy 
szlovák nemes magyar felesége, akit a hitvány és pipogya férj 
huszita kapitány kezére játszik; az asszony tehát fogoly, de az 
érzékiség erejével rabbá ejti rabtartóját, a zsoldos hadak egyik 
legendás vezérét, Talafúst, akinek tetteiről, egyebek közt a 
nevezetes egri portyáról, dalokat énekelnek a várakban és 
táborokban, s aki — ó szörnyűség! — véres csatában megölte 
Mária korábbi vőlegényét, életének egyetlen nagy szerelmét. 
Mária tehát bosszúért liheg, ám fokozatosan szerelmes is lesz a 
figyelmes, gyöngéd, daliás huszita vezérbe. Bizony romantika 
ez a javából; de már nem a sorskihívó, az emberi lét értelmét 
firtató, az egyéni indulatokat egyetemes távlatokba vetítő 
valódi romantika, a 19. század első harmadának sodró erejű 
szellemi hulláma, hanem csak utánzat, pótlék: neoromantika; 
ahogy a rendezett életű kispolgár (Jirásek esetében a levéltárak 
puha csendjében kutatgató történelemtanár) elképzeli a fék-
telen szenvedélyek tobzódását. 

S írónk, aki valószínűen mutatja be a szekértáborok 
mozgását, a lovasosztagok vágtáját, ponyvaszintre süllyed, 
kalendáriumi pszichologizálásba téved, mihelyt Mária különös 
magatartását vagy Talafus szerelmi elvakulását festi. Pedig az ő 
felemás viszonyuk nyilvánvalóan kettős funkciót (méghozzá 
fontos funkciókat) tölt be Jirásek regényében: egyfelől 
leleplezi a hadi kudarcok néhány feltételezett (és az olvasóval 
elfogadtatható) előidézőjét, másfelől pedig - számunkra nem 
közömbösen — lehetővé teszi, hogy az író legalább így, áttéte-
lesen és mellékvonalra csúsztatottan, megjeleníthesse a cseh— 
magyar viszony bonyolult problematikáját is, persze nem 
mélyebben, mint ahogy a századforduló táján a cseh köz-
gondolkodásban többé-kevésbé általános volt. Ezért kap a 
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regényben kulcsszerepet Mária, a végzetes nő, és Talafús, a 
tragikus hős. 

Mária olyan, amilyennek Székely Bertalan vagy Mikoláá 
AleS ábrázolták a nagy idők nagy asszonyait: „Méltóságteljes, 
öntudatos megjelenésében rögtön föl lehetett ismerni az igazi 
magyar nőt" (II. 437.). S tegyük hozzá, hogy az idő tájt, a 19. 
század vége felé, a csehek körében meg másutt is, bőven éltek 
hiedelmek a magyar nők hódító varázsáról, szerelmi tüzéről; s 
a Jirásek-műben is az egyébként érdes lelkű zsoldosok egyre-
másra sóhajtoznak utánuk: „Mad'arky, ó Mad'arky" - mondják 
egymásnak vágyakozva s a valódi vagy kitalált kalandjaikkal 
dicsekedve; (ki tudja, nincs-e ebben valami utórezgése a venger-
kák századfordulói kétes népszerűségének is? ) 

Mindenesetre Mária fokról fokra belenő szerepébe: előbb 
csak azt ismeri föl, hogy segíthet a fogságban sínylődő magyar 
katonáknak; ekkor a Mária—Talafús viszony ekként érzékel-
hető: első szerelmi együttlétük után, reggel, a férfi az ablakra 
mutat: „Ott jobbra, a nagy árkád mellett, ott voltunk éj-
szaka . . . " ; az asszony elfordítja tekintetét, nem mosolyog, 
komolyan kérdezi: „Hol van a magyar foglyok börtöne? " 
(I. 79.). Ahogy bonyolódik a harci helyzet (és erősbödik a 
varázsos hatás Talafúsra), Mária egyre többet vállal: bizalmas 
összekötő segítségével kémkedni kezd Hunyadiék javára. 

Ez a fikció kiválóan tanúsítja — ha kellett egyáltalán tanú-
sítani — Jirásek írói leleményességét. A losonci győzelem után 
hanyatlani kezd Jiskráék harci szerencséje; a krónikahónak a 
kudarcokról is be kell számolnia. A regény hó tehát ügyes 
fogáshoz folyamodik: a vereségek egyik oka, esetenként fő oka 
a cselszövés, az ármány, a kémkedés, a hadi titkok közelébe 
férkőző ellenség aknamunkája; ily módon a regényszerkezet 
szinte megkívánja, hogy Mária kivételes fontosságú kém-
tevékenységet folytasson. Aztán már formális megbízást is kap; 
kieszközli, hogy találkozhassék a fogságba esett egri 
püspökkel: 
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„Bűnös vagyok - zokogta. - Nagy bűnös. Nem vagyok eretnek, 
keresztény vagyok, magyar nő, de köztük élek, itt az eretnekek közt." 
A meglepett és persze menten meghódított püspök, a bibliai Juditéhoz 
hasonlítva Mária szerepét, máris biztatja: „Kj tudja, leányom, a Teremtő 
nem épp Téged választott-e ki, hogy bosszújának kardja légy e förtelmes 
eretnekek megbüntetésében? " (II. 213-14 . ) . 

íme tehát, e szép és vonzó és ellenállhatatlan nemes hölgy: 
beszervezett kém; helyzete folytán szigorúan bizalmas infor-
mációk, döntések, tanácskozási határozatok, haditervek jutnak 
tudomására s az ő révén az ellenfél birtokába. „Nem egy biztos 
és megbízható hírt maga Talafús közölt vele." (III. 39.) Persze, 
azóta már a tévé meg egyéb irodalompótlók jócskán hozzá-
szoktattak fondorlatosabb kémkedésekhez is. De meg kell 
hagyni, a századvégi körülményekhez képest Máriánk 
mindenkit felülmúlón jeleskedik: megtud mindent, amit akar, 
illetve amire megbízóinak szükségük van, hiszen a hős Talafús 
olyan vak és süket, mint egy dürgő fajdkakas. 

Mária azonban — magyar nemesasszonyi mivoltában — 
mégsem lehet közönséges kémnő! S e ponton a regény melo-
drámába csap át; mert íme, a kémnő hű ahhoz, akit, illetve 
akinek a közösségét rendszeresen elárulta. A magyar táborba 
jut, övéi közt maradhatna, ám „hűséges árulóként" (III. 479.) 
— inkább megpróbál visszatérni ahhoz, akit elveszejtett, de akit 
szeret; már a kémkedésről is lemond; „csak még egyszer lát-
hassam Talafúst" (III. 15.). De már nem láthatja. Az egész mű 
szellemének megfelelően s a másik szerkezeti vonal értelmében 
a szlovák lovagok fölfedik az ármányt és végeznek a „magyar 
szukával", a „nyomorult kurvával" (III. 357.). A szlovákokra 
ugyanis — csak őrájuk! — nem hatott a női bájolás; ők olya-
nok, amilyeneknek Jirásek, az ismételt szlovákiai útjain 1890 
tájt megismerte őket: kérlelhetetlenül gyanakvók mindenkivel 
és mindennel szemben, aki vagy ami a magyaroktól jön. Más-
részt abból, amit föntebb a cseh-szlovák problémakör regény-
beli elsődleges szerepéről mondtunk, világos is, hogy épp a 
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szlovákoknak kellett felgöngyölniük az esetleg veszélyessé vál-
ható cseh—magyar mellékvonalat. 

Mert a esetiekben azért nem könnyen hűl ki valamiféle 
magyar nosztalgia. Jirásek egyik szép - talán legszebb — el-
beszélése (Hejtmanská sláva [A kapitány dicsősége], 1883) 
Talafús öregkorát és halálát mondja el. A hajdani zsoldos vezér 
elszomorodott öregként családja körében él, hűséges magyar 
fegyvernökével, egy fából tákolt kis védvárban. Ritkán beszél, 
magába roskadtan az elmúlt időn tűnődik. 

„Néha azonban a házbeliek nótát neszeltek. Talafús magyar dalt 
énekelt, egyre jobban, amúgy istenigazában nekieresztette hangját. A 
vendégek és vendéglátók, amint meghallották e különös nótát, egyszerre 
elhallgattak: ilyen csodálatos, fájdalmas éneket errefelé nem hallottak 
még. Nem értették a dal szövegét, de a dallam mindenkit szíven fogott, 
mindenki érezte, valami nagy panasz száll abban a dalban.'" 1 

Aztán a Csehországban háborúskodó Mátyás seregének 
egyik kisebb osztaga megostromolja a deszkavárat, s a velük 
vívott egyenlőtlen harcban, a magyar fegyvernökét védve 
sebesül meg halálosan a felső-magyarországi huszita hadak 
egykori legendás kapitánya. 

Ez A kapitány d icsősége úgy hat, mint előhang a nagy 
trilógiához. A töppedt komor vitéz múltjára borul, bajtársaira, 
harcaikra, szerelmére, csalódásaira gondol, de minek beszéljen 
erről, a közötte élők már alig követnék szavát, inkább hát 
érthetetlen szövegű bánatos dalokat énekel. . . Helyette a 
kései krónikás, Alois Jirásek mondja el tetteiket, lényegileg 
megváltozott világban, új feladatokra vállalkozó nemzedékek-
nek, melyek fogékonyan fogadnak minden magyarázatot, be-
számolót és szépítő mesét a daliás időkről. 

* 

11 Vitézek, zsoldosok, huszárok, 1959, 1 4 1 - 4 2 . Szalatnai 
Rezső ford. 
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A 19. századi hármas tükörben szemlélve közép-európai 
közös történelmünk fölvillantott mozzanatát, szembeötlik, 
mennyire változik az értékelés azaz a beállítás aszerint, hogy 
melyik korban s melyik nemzet környezetében készült a tük-
röztetés; más szóval, az író milyen közönségnek szánta művét, 
mit akart vele szemléltetni, példázni vagy bizonyítani. Mi sem 
tanulságosabb e tekintetben, mint a szlovák problematika 
teljes mellőzése Jósikánál, nyomatékos hangsúlyozása — a 
magyar—szláv viszony rendezésének föltételeként - Kubá-
mnál, s középvonalba illesztése, sőt századokra kiható törté-
nelemformáló jelentőségének méltatása Jiráseknél.12 

Nem lehet most feladatunk, hogy állást foglaljunk e pörben, 
amelynek a vitatása egyébként is inkább a történészek és — 
részben — a politológusok dolga. Irodalomtörténeti szempont-
ból inkább csak az látszik elgondolkoztatónak, hogy Kubáni is 
meg Jirásek is - abbeli törekvésükben, hogy eszmei távlatot 
adjanak műveiknek — túlhangsúlyozzák a néhány ezernyi cseh 
zsoldos alig két évtizedig tartó jelenlétét a szlovákok lakta 
Felső-Magyarországon. Nem valószínűbb-e — miként erre már 
Jozef Skultéty is figyelemre méltóan emlékeztetett,13 hogy a 
cseh—szlovák testvériség tudatának erősítésében fontosabb 
szerepe volt előbb a prágai egyetemnek, majd a Kralicei Bibliá-
nak, később — és főleg — pedig Jiri Tranovsky (Tranoscius) 
cseh nyelvű énekeskönyvének (Cithara sanctorum), amely 
1636-tól számtalan kiadásban vált a szlovák evangélikusok 
elsőrendű szellemi táplálékává. 

Hasonlóképp feltűnő, hogy az itt is, ott is szerepeltetett 
történelmi személyek jellemrajza mily végletesen különbözik; 
Svehla kapitány Jiráseknél a végkifejlethez érkezett huszita 
dráma főszereplője, tragikus hős; Jósikánál — Dzwela néven — 
vérszomjas „borzkirály"; Zák a Jirásek-trilógiában Jiskra leg-

1 ' A Kubáni-regény és a Jiiáselc-trilógia szlovák szempontú 
összevetését ld. még: Tornák, Milos: Literárne dvojobraiy, 1976. 

1 'EgyetemesIrodalomtörténet, 1911. IV. 621. 
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hasznosabb hírszerzője, Jósikánál mindenre kapható aljas 
gonosztevő; de mindnél inkább Komoróczi, aki ugyan — 
Komorovsky néven — a Jirásek-regényben sem épp gáncs-
nélküli lovag, a Jósika-féle történelmi panoptikumban szinte 
már a zabolátlanság, a korlátlan gonoszság megtestesülése, 
vadul nekiszilajodott lézengő ritter; (s szerzőink az ilyen 
személyek külsőjének, alakjának, nézésének a leírását is esze-
rint szervezik). Egy személy van csak, aki — meglepő módon — 
mindhárom műben egyaránt „pozitív": Jiskra, a zsoldos hadak 
fővezére. Pedig ő — Palacky elemzése szerint is — végső soron 
csak a maga és katonái érdekeit néző közép-európai kon-
dottiére volt, különösebb eszmei vagy főleg nemzeti indíttatás 
nélkül. Szerzőink műveiben ő mégis nemes lovag, míg az „isten 
harcosainak" utódai rablók és pribékek (Jósikánál), Hunyadi 
pedig, a magyar nép hőse, akiről Kubáni is felsőfokon szól, 
Jirásek művében irtózatos tömegmészárlások kegyetlen szerve-
zőjeként jelenik meg. . . 

Sorolhatnánk még a tanulságul kínálkozó közös és mégis 
ellentétes motívumokat. Szóba hozhatnánk, hogy az eltérő 
megítélés szemléltetésére mily tanulságos lenne külön is tüzete-
sebben megvizsgálni egyetlen epizód: az egri portya magyar és 
cseh feldolgozásait, illetve e feldolgozások nyelvi kifejező esz-
közeit; milyen hatást válthattak ki az olvasókban vagy hallga-
tókban aszerint, hogy a portyázok zsebrákokként vagy hősök-
ként jelennek-e meg bennük? 

Szándékunk azonban — az egész dolgozatban — nem 
annyira adatok maradéktalan leltározása volt, mint inkább 
típuspéldák vizsgálata avégből, hogy világosabban lássuk, 
milyen gondolati kártevőket hagyott ránk (és bennünk) a 
némelyektől csodálatosnak nevezett 19. század, s mennyi 
mindent kell még elvégeznünk, hogy leszámoljunk múltunkkal, 
amelynek — József Attila szavával - szelíd jövővel vagyunk 
adósai. 

Példáink arra is fényt derítettek, hogy a nemzeti ellentétek 
és előítéletek legtöbbször kitaláltak voltak, a múlt prófétái 

8 Irodalomtörténet 1980/3 



706 Forum 

ültették őket tudatunkba. Hiszen másképp hogyan lenne lehet-
séges, hogy ugyanazt a történelmi anyagot három különböző 
módon értelmezzék és szemléltessék a megjelenítők, mindig a 
saját kortársaik szükségleteinek megfelelően . . . ? 

DOBOSSY LÁSZLÓ 

EZ VOLT A SARLÖ* 

Megszámoltam: a kötetben, mely a csehszlovákiai magyar 
egyetemi ifjúság Sarló elnevezésű szellemi tömörülésének 50. 
évfordulójára jelent meg, 12 egykori „sarlós" közli vissza-
emlékezéseit, fejtegetéseit, adatait a Sarló lényegéről, program-
járól, jelentőségéről, fejlődéséről, a párthoz való viszonyáról, a 
nemzetiségi kérdésben vallott nézeteiről, a cseh, a szlovák, a 
magyarországi és erdélyi haladó mozgalmakkal fenntartott 
kapcsolatairól, a táborhoz tartozó írókról és művészekről, 
pedagógiai tevékenységéről, stb. A könyv Balogh Edgár, 
Ferencz László, Horváth Ferenc, Dobossy László, Nagyidai 
Ernő, Jócsik Lajos, Kovács Endre, Balázs András, Drien Károly 
és Sándor László egy-egy tanulmányát közli, ezenkívül három 
kulcsfontosságú és illusztratív rendeltetésű költeményt Morvay 
Gyulától, Sáfáry Lászlótól és Győiy Dezsőtől, Boross Zoltán 
összeállításában a sarlósok névsorát, Berecz Kálmán válogatásá-
ban pedig igen gazdag dokumentumanyagot. A kötetet Varga 
Rózsa fontos és alapos bibliográfiai függelékkel egészíti ki. Leg-
alábbis tucatnyi hát azoknak a száma, akik valamennyiünknél 
jobban, s már csak az emberi emlékezet természetéből követ-
kezőn is olykor egymástól eltérően tudják, mi volt a Sarló. De 
ehhez természetesen hozzá kell számítani azokat is, akiket a 
könyv a Sarló egykori tagjaként tart számon, valamint persze 
ezek sokszorosát, akik, ha nem voltak is kapcsolatban a Sarlóval, 

•Tanulmányok, emlékezések, dokumentumok 
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egykorú idősebb vagy ifjabb kortársaiként ugyancsak emléke-
zetükre és élményeikre támaszkodhatnak. 

Tekintélyes fóruma ez a beavatottaknak, a szem- és fül-
tanúknak. A recenzens ilyeténképpen aligha nyúlhat bátor-
ságosan a tollhoz, két körülmény azonban enyhítheti némileg 
szakmai szorongását. Az egyik, hogy hiszen nem a Sarló, 
hanem a Sarlóról szóló kiadvány ismertetését kapta feladatul, 
habár a kettő, mint tudjuk, nem választható el egymástól. A 
másik, hogy a történelembe ágyazott jelenségek összképének 
kialakításához egyaránt szükséges a tanúbizonyság és a távlat, a 
szemtanú vallomása és az utód visszapillantása, az alkotó ön-
elemzése és a szemlélő elemzése. Ismételjük hát, a recenzió 
tárgya nem a Sarló, hanem az Ez volt a Sarló, de annak, amit 
az alábbiakban a Sarlóról írunk, döntő mértékben éppen az 
ismertetett kiadvány az alapja és fedezete. Úgy vélekedünk 
ugyanis, hogy ez a könyv valóban megmondja, mi volt a Sarló. 

Csakugyan: az látszik a legkézenfekvőbbnek, hogy mindjárt 
elöljáróban feltegyük a kérdést, melyre a könyv címe választ 
ígér. Tehát elsősorban is: mi volt a Sarló? íme a lehetőségek, 
változatok, melyeket a kiadvány böngészése során gyűjtöttem, 
a teljesség legcsekélyebb igénye nélkül: a Sarló szervezet, egye-
sület, egylet, kör, mozgalom, csoport, csoportosulás, alakulat, 
élcsapat, társas törekvés, szellemi összeállás, maroknyi tábor 
(volt). Ez nem játék a szavakkal. A felsorolt terminusok bár-
melyike alkalmazható a Sarlóra; így a könyvben közölt doku-
mentumok egyikéből arról szerzünk tudomást, hogy a Sarló 
1930 októberében kérelmezte alapszabályai jóváhagyását és 
1930. október 17-én alakult egyesületté, de nem tudnám 
rekonstruálni, a legalitásnak és a szervezettségnek mely fokán: 
bizonyos, hogy nem egységes tagdíjat szedő, pontos alap-
szabályokkal működő és meghatározható taglétszámú egye-
sület volt elsősorban, ha ugyan valaha is az volt fennállása 
idején. A Sarlónak a könyvből is kitetszően nem a keretei 
fontosak, hanem a holdudvara. De az említett terminusok 
mégiscsak skálát alkotnak, s éppen a skála két véglete szembe-

8 * 
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sült olykor egymással vitákra ingerlőn. Ezért az iménti kérdést 
ki kell bővíteni: ki volt hát a Sarló, kik voltak a sarlósok, 
mikor voltak és hányan voltak? A kötetben közzétett „ma 
megállapítható névsor" mintegy százötvenet tart számon. 
Vagyis körülbelül annyian voltak, ahányan ma a Prágában 
tanuló magyar egyetemisták Ady-körének egy-egy népesebb 
műsoros „nagytalálkozóján" gyűlhetnek össze. Vagyis keve-
sebben, mert hiszen a névsor 1928-tól kezdődően közli a 
Sarlóban tevékenykedők nevét, tehát feltehetően sohasem 
voltak egyszerre és együtt ennyien. Vagyishogy többen, mert 
hiszen a „ma megállapítható" névsor bizonyára hiányos. 
Vagyis többen is, kevesebben is, mert kétségkívül joggal vette 
be Boross Zoltán a névsorba Győry Dezsőt, aki a sarlósoknak 
nemcsak költőeszményük volt, hanem idősebb barátjuk is, a 
nevezetes gombaszögi alakuló táborozás résztvevője, akárcsak 
— másféleképpen - Szalatnai Rezső; másrészt, gondolom, 
helyesen tette, hogy „nem iktatta ki" azokat, akik későbbi 
fejlődésük során elszakadtak a Sarlótól. Akad hát érv arra is, 
hogy maroknyi hadnak, arra is, hogy mozgalomnak minősítsük 
a Sarlót. A kérdés eldöntése természetesen nem a mi fel-
adatunk; de érdemes belegondolni, mi következik belőle. Ha a 
Sarló mozgalom, mozgalmakkal válik összemérhetővé; ha 
értékes ifjak lelkes kis köre, akkor más kritériumok érvényesek 
rá. Idekívánkozik néhai Krammer Jenőnek egy 1935-ből szár-
mazó szuggesztív szónoki kérdése, melyet nem itt és nem mi 
idézünk először: 

„Hogyan volt lehetséges, hogy ez az alig maréknyi fiatalember öt-hat 
éven át egy egész országrész közvéleményét befolyásolja, számos 
irányító ösztönzést ad, és mozgolódása visszhangot kelt a szomszédos 
Magyarország és az erdélyi magyarság széles rétegeiben is, foglalkoztatva 
sajtót, ifjúsági csoportokat, népművészeti szakembereket, parlamenti 
szónokokat . . . széles hullámgyűrűket verve fel a társadalmi, politikai és 
szellemi élet szintjén? " 



Forum 709 

Krammer válaszából és mindabból, amit a Sarlóról tudunk, 
a leginkább az derül ki (más társulásokról is írtak már ilyet), 
hogy a Sarló elsősorban szellemi és erkölcsi magatartás volt, 
olyan magatartás, amely tudott vonzani, sugározni, arányokat 
sejtetni. Kétségkívül részük volt ebben azoknak a sajátosan 
csehszlovákiai adottságoknak is, amelyek nagy általánosságban 
szólva más irányt szabtak a csehszlovákiai magyar ifjúság 
(tehát magyarság) fejlődésének, mint akár a magyarországinak, 
akár a többi szomszédos országban élőnek. Ez volt az a magyar 
népcsoport, amely az államfordulat után a legkevésbé tud-
hatott tartósan begubózni, és egyben a legtöbb lehetősége volt 
nem begubóznia. Nem produkált olyan öntörvényű irodalmi 
kultúrát, mint például az erdélyiek, de helyzetének tisztázásá-
hoz igen termékeny ösztönzéseket szerzett és továbbított. 
Tudati jelenségek bizonyos történeti helyzetekben szinte 
anyagi tényezőkké válhatnak. A célok, szándékok, tervek, 
indítványok akkoriban a tények, a tettek, az eredmények 
potenciális energiáival töltekeztek. így látták ezt a sarlósok és 
botránkozó ellenfeleik. 

Az Ez volt a Sarló-1 mint kötetet így kell hát véleményünk 
szerint felfogni: mint a visszaemlékezések, e „tudati tények" 
gazdag adattárát, terjedelemre nézve is a legnagyobbat, ha nem 
csalódunk; s persze mindenképpen a szerzők számát tekintve. 
Nem állapotot jegyez fel a kötet, hanem mozgást; nem egység-
ről tanúskodik, hanem némely, a könyv egészéből leszűrhető 
lényeges közös nevezőkről. S itt persze nem mondhatunk újat, 
de kiemelhetjük, ami így, kötetbe gyűjtve (mint az Ady-versek-
ről írták annak idején!) impozánsabb távlatot, erősebb nyoma-
tékot kap, mint a külön-külön megjelent részlettanulmányok-
ban. A múltba visszapillantó sarlósok egyet-mást természetesen 
világosabban is láthatnak az idő távlatából, mint látták, amikor 
tették. Ferencz László tanulmányából idézzük (32.), de a 
kötetben másutt is olvasható, hogy a Sarló révén „a Tanács-
köztársaság leverése és a Horthy-reakció stabilizálódása után az 
egész magyar nyelvterületen először fordultak ilyen tömegesen 
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a mozgalomban részt vevő fiatalok a kor leghaladóbb eszméi 
felé". Ez így valószínűleg akkor is igaz volna, ha a Sarló 
keletkezését szigorúan 1928-tól számítanánk, Ferencz László 
azonban a Balogh Edgárnál föllelhető korszakbeosztással 
egyezően az 1925-től 1928-ig teijedt időszakot, a Szent 
György Kört is beleveszi. A Bartha Miklós Társaság sem 
korábbi, a Szegedi Fiatalok, az Erdélyi Fiatalok későbbiek. De 
ilyenféle becsvágy aligha élt a Sarlósokban tudatosan; lássuk, 
hogyan folytatja Ferencz László: 

„Miért éppen Szlovákia és Kárpátalja csaknem egymilliós magyar 
nemzetiségénél bontakozott ki ez a mozgalom? Még féligazságot sem 
mondanánk azzal a kézenfekvő' állítással, hogy a Csehszlovákiában ki-
alakult polgári demokrácia szabadabb légköre tette lehetővé, de még az 
sem meríti ki a teljes igazságot, hogy ebben az államban a kommunista 
pártnak jelentős szerepe volt a haladó eszmék terjesztésében. Sokkal 
közelebb járunk a valósághoz, ha objektív eredőként első helyen a 
kisebbségi sorsot tekintjük . .,." 

Ez eddig még csak a magyarországi ifjúsági mozgalmaktól 
választaná külön a Sarlót; de magában a prioritás kérdésében 
persze, mint az idézetből is kiviláglik, a kisebbségi helyzetből 
fakadó kényszer és az állam nyújtotta lehetőségek egyaránt 
tekintetbe veendők. A Sarló kezdeteinél nem elvont esz-
ményekkel találkozunk, hanem gyakorlati érdekek megszabta 
célokkal, követelményekkel. A sokat emlegetett vox humana, 
ez a könyv olvasása során egyre világosabbá válik, nem nyitány 
volt, elvont kezdeti deklaráció, hanem egy olyan fejlődés 
gyümölcse, melyet a helyzet logikája diktált; s ha volt benne 
etikum, csupán az a partikuláris kötelességtudat, hogy az egye-
temre járó ifjú magyar tartozik valamivel önmagának és ön-
magával nemzetének. A tartós kisebbségi helyzetre berendez-
kedő sarlósok első fejlődési stációja egy szembesítés volt, 
melyet a Sarló emlékezetes 193l-es kongresszusán Dobossy 
Imre így fogalmazott meg: 
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„Ahol a középiskolában a kisebbségi magyar diák elnyomásról, 
barbárokról hallott, ott a családi otthon hó'sökró'l, ideálokról mesélt. A 
kisebbségi harcot. . . csak a nagyobb demokrácia, a több szabadság, 
teljes egyenló'ség nevében lehetett eredményesen megvívni; mind olyan 
elvek, amelyek ellen a magyar uralkodó osztály s a belőle kiszakadt 
szlovenszkói vezető réteg egész életen át közéleti harcot folytatott." 
(37.) 

Figyeljünk fel a hangvételre: a sarlósok első felismerése az 
volt, hogy józan és etikus taktikára van szükségük. Azt az 
érvet, hogy egy nemzet sem lehet igazán szabad, amelyik 
elnyom egy másikat, fellelhették Marx írásaiban is, de azok 
közülük, akik már némileg elsajátították a cseh és a szlovák 
irodalmat, ismerhették Ján Kollár megszövegezésében is: csak 
az méltó a szabadságra, aki megbecsüli a másét. Tehát egy 
nemes stratégia ért fokozatosan meggyőződéssé a sarlós fia-
talokban, s ezért kellett, hogy szakítsanak a régi Magyarország 
uralkodó köreivel s az általuk sugalmazott csehszlovákiai 
magyar ellenzékiséggel, mely meddő irredentizmust hirdetett, 
de egyetlen épkézláb tanáccsal sem tudott szolgálni. Ez véle-
ményünk szerint igen lényeges körülmény: a jól felfogott 
érdekre alapozott, abból származtatott eszmény mindig is élet-
erősebb, reálisabb volt, mint a légből költött ködös, roman-
tikus ideál. A hagyományos álom,,.nagyot és szépet, emberit s 
magyart" végezni (mellyel kapcsolatban Dobossy László más 
helyen szépen kifejtette, miért nehéz megmagyarázni a 
franciáknak) nyilvánvalóan megkísértette a sarlósokat is, csak-
hogy ők egy szomszédos, az adott helyzetben látszólag anta-
gonisztikus, de a megértés feltételeivel mégis leginkább rendel-
kező néppel iparkodtak megértetni. Ehhez járult az akkori 
„Prága vonzása"; Balogh Edgár egy levelében, melyet a kötet-
ben Nagyidai Ernő közöl, lelkendezve íija (147.), hogy 
,.Európa közepén" érzi magát. „Fogod látni, egy év mit jelent-
het itt!" A sarlósok elképzelései egy realista magyar önrevízió 
jegyében fogannak, melynek lényeges eleme volt, hogy a nem-
zeti érzületet különválasztotta az állameszme fogalmától. A 
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jelenség társadalmi gyökereire érdekesen mutat rá Horváth 
Ferenc a könyv 74—75. lapján. Egy új, nehéz és fonák helyzet-
ben váltak úttörőivé egy olyan szemléletnek, melynek utánuk 
is sokszor kellett még utat tömi. Nem állíthatjuk, hogy ők 
voltak az egyedüliek, akik nem átallottak beiratkozni az új 
állam cseh és szlovák oktatási nyelvű egyetemeire, de az 
úttörés érdeme, s a cseh és szlovák haladó mozgalmakkal te. 
személyiségekkel való kapcsolat felvétele, a hídverés tudatos 
szándéka az ő társulásukhoz fűződik. Jócsik Lajos ennek az új, 
realista magyarságnak a földrajzi koordinátáit (már csak tanul-
mánya témájánál fogva is) „Kolozsvártól Prágáig", „Szegedtől 
Prágáig" vonja meg. Nagyidai Ernő az 1929-es Vetésből idézi 
(138.), hogy „a magyarság nagy megújhodása és egységesülése 
nem a környező népek rovására, hanem csakis Kelet-európa 
fejlődési irányában, az itt élő népek közös érdekeinek javára 
történhetik." 

Az így létrejött realista magyar kisebbségi tudatnak egy 
másik vezérmotívuma a „szociális felelősség". .4 Sarló jegyében 
c. kiadványból Dobossy László nyomán idézzük (118.): 

„A Sarló célja a szociális feleló'sségű modern kisebbségi magyar 
értelmiség megteremtése. A fiatal értelmiség helyes közéleti tájékozódá-
sának első feltétele a gazdasági és társadalmi tények pontos ismeretén 
alapuló valóságszemlélet" 

Nem is csak a gazdasági és társadalmi tényekről volt szó: 
mérnökök, orvosok, építészek foglalkozásának, hivatásának 
társadalmi vetületéről is. Mint választott költőjük, bizonyára 
ők maguk is számtalanszor feltették maguknak a kérdést, „mit 
ér az ember, ha magyar", s ha nem a könyvből olvassuk is ki 
szó szerint, annak szellemében állíthatjuk, hogy a válasz, 
melyhez tudva-öntudatlanul, egyénenként és csoportosan, el-
vontan és konkrétan eljutottak, valahogyan úgy hangozhatott, 
hogy ,.magyarként is annyit, amennyit emberként". Ebben 
természetesen megint nem egyezhettek meg a magyarországi 
hivatalos szemlélettel. A kisebbségi tudat e két vezérmotívumá-
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nak kölcsönös összefüggése nyilvánvaló; mint Balázs András 
megállapítja tanulmányában (212.), a sarlósok ,/elismerték, 
hogy a nemzetiségi elnyomás a társadalmi elnyomás lényeges 
eleme", ugyanez Balogh Edgár nem kevésbé pregnáns meg-
fogalmazásában (Dobossy László tanulmánya nyomán, 126.): 
„a Sarló lényege a korszerű következetességig eljutott nemzeti 
harc volt". Minden együtt volt a harmincas évek fordulóján 
ahhoz, hogy a Sarló ne is csak két tűz, hanem három vagy több 
tűz közé kerüljön. 

A Sarló helyzetének ez a dialektikája a vele kapcsolatos 
kérdések közül talán a legérdekesebb és legizgalmasabb. Ami 
benne a legegységesebb, talán éppen e dialektikának köszön-
hető: a Sarló belülről sugározta említett holdudvarát, de kívül-
ről vonták meg határait. A legjobban a könyvben is sokszor 
felelevenített ,koszorú-affér" példázza ezt: a Sarló 1930-ban 
elküldi két tagját Budapestre, hogy március 15-én helyezzenek 
el a Petőfi-szoborra egy magyar, szlovák, cseh, román, szerb és 
horvát nemzeti színű, valamint vörös szalaggal ellátott 
koszorút. A budapesti rendőrkapitányság letiltja az akciót. A 
parlamentben egy szociáldemokrata képviselő óriási felzúdulás 
közepette interpellál, a belügyminiszter válaszol. Mint Sarló 
talán itt érte el a Sarló a zenitjét; de előtte is, utána is bőven 
akadt alkalom és kényszerűség, hogy tüzek közé kerülvén-
szorulván megteremtse viszonylagos és időleges egységét, el-
hárítva méltatlan vádakat és kéretlen dicséreteket. A naciona-
lista magyar hivatalosság számára aktivisták, csehbérencek, 
jókorán már bolsevikiek is voltak; a Fábiy Zoltán felrótta 
„etnográfiai szocializmus" korszakában kimondva-kimondat-
lanul a narodnyikok közé skatulyáztattak el. Az „aktivisták" 
akiknek polgári demokratikus álláspontja látszatra a leginkább 
megfelelt volna az októbrista emigráció elképzeléseinek, mind-
kettőt nehezményezték. („Októbristáknak" lényegében a ma-
gyar progresszió emigrációban élő híveit nevezték akkori-
ban.) Jóllehet több bizarr ötletnél, hogy némely vezető Sarló-
sok, Horthy-Magyarország felől nézvést, utódállambeli kisebb-
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ségi magyarokból emigránsokká váltak, hiszen nem kaptak 
vízumot Magyarországra. - A Sarlót ért bírálatoknak (ha a 
fanatikus kirohanásokat nem számítjuk ide) szinte mindegyiké-
ben lehetett vagy volt is, ha nem több, legalább egy szemernyi 
eleme az igazságnak, de éppen ezért részben meg is semmi-
sítették egymást. 

Hogy miért volt ez így, kiderül, ha a Sarlót folyamatonként, 
mozgásában szemléljük. A híres 193l-es kongresszus anyagát 
tartalmazó kiadvány, A Sarló jegyében alcíme Az újarcú 
magyaroktól - a szocializmusig; ha a Sarlót nem mint sarlósok 
summáját, hanem mint egy jellegzetes fejlődési folyamatot 
fogjuk fel, ez az alcím valóban kifejezi a folyamat meghatározó 
tendenciáját. Ez volt az a kongresszus, amely a Sarló útjának a 
marxizmusba torkollását jelezte, erre volt a dokumentumanyag 
tanúsága szerint szándékukban meghívni Kodály Zoltánt, 
Moholy-Nagy Lászlót, Varga Jenőt, Károlyi Mihályt, itt 
mondotta el híres, sokat idézett köszöntőjét az internaciona-
lizmus jegyében Julius Fuéik. „A népszolgálat... értelmiségi 
fokozatain át a nemzeti öntudat és szabadságtörekvés eszmei 
igényeiből kiindulva el lehetett érkezni a lenini normákig . . ." 
— olvassuk Balogh Edgár jellegzetesen árnyalt megfogalmazá-
sában (27.). Egyénileg persze nem egészen együvé érkeztek 
mindahányan; de a fasizmus tetőzése idején, amikor a törté-
nelem kérdésére egyetlen válaszul csak igen vagy a nem ma-
radt, a legjobbak állásfoglalása egyértelmű volt. Nem lehet az 
véletlen, hogy a hitlerista Sicherheitsdienst 1944 novemberé-
ben Érsekújvár körzetében kilenc sarlóst köröztetett, név 
szerint Dobossy Imrét, Bólya Lajost, Kovács Endrét, Jócsik 
Lajost, Krammer Jenőt, Drien Károlyt, Horváth Ferencet, 
Dobossy Lászlót és Balázs Andrást; s törvényszerűnek látszik 
az is, hogy a második világháború után számos sarlós lett — 
némelykor fontos posztokon — támaszává a demokratikus, 
majd szocialista Magyarországnak és Csehszlovákiának. De 
egészítsük még ki Balogh Edgár fentebb idézett tételét tanul-
mányának égy másik mondatával. „A Sarló éppen népi kötő-
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déseinél fogva jutott el a polgári demokratikus örökségtől a 
leninizmusig" ( 11.1.) A kezdetek, amelyek láttán és hallatán a 
Sarló marxista bírálói összerezzentek, végül is tisztázódtak. 
Balogh Edgár említi a könyvben, milyen sokat jelentett „a 
szókincs kiemelése a faji romantika ködéből". A regösjárásból 
fokozatosan szociográfiai igényű falukutatás lett. A később 
kibontakozó és kivirágzó magyarországi népies mozgalomnak 
azt a vonalát előlegezte a Sarló, amellyel a marxisták még 
1938-ban, még későbben is akarták és tudták vállalni a szövet-
séget. Nem egészen világos - a kiadvány és a korábbi szak-
irodalom idevágó fejtegetései után sem — miképpen értel-
mezendő a Sarló e „népi kötődésének" és „értelmiségi jellegé-
nek" a viszonya; a Sarlósok származásáról, tudtunkkal, nem 
készült statisztikai kimutatás, de ez inkább érdekes, mint 
fontos: bárhonnan jöttek, láttuk, hová mentek ezek a nagy-
világ felé tekintő kisebbségi magyar egyetemisták; megkockáz-
tatjuk azt a tételt is, hogy már a kongresszus előtti korszakuk-
ban egyik legszebb és legritkább esélye voltak egy népies-
urbánus szintézisnek. De vitájuk a polgári demokratikus akti-
vistákkal és méginkább a polgári demokratikus emigrációval 
nem azért támadt, mintha a Sarló nem tisztelte volna a magyar 
október emlékét, nem lett volna tudatában annak, amiben 
vállalhatja, vagy netán enyhébben ítélte volna meg a magyar-
országi ellenforradalmi kurzust. Tegyük el Balogh Edgárnak 
még egy mondatát a dokumentumok közt közölt E m i g r á n s o k 
é s ú j a r c ú m a g y a r o k című cikkéből: „A csehszlovákiai magyar 
népnek végsőképpen nagyon kevés köze van a magyarországi 
ellenforradalomhoz". Amiért a Sarló nem akart minden lát-
szólagos és valóságos rokonságok ellenére Galilei-kör lenni, azt 
— ezúttal a recenzens él Ady szavaival — a legrövidebben talán 
úgy lehetne kifejezni, hogy harcuk nem csak a magyar pokollal 
volt, s nyilván úgy érezték, ki is mondták, hogy az októbrista 
emigráció megrekedt ennél a harcnál. Közben ontották az 
ötleteket és az akciókat, küldöttségük tárgyalt a Csehszlovák 
Köztársaság elnökével, sztrájkokat támogattak, tiltakoztak a 
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magyarországi statárium, Sallai és Fürst kivégzése ellen, 
szegénysorsú magyar egyetemi hallgatókat segélyeztek. 
Amikor azután a Balogh Edgár vázolta út végére értek, jelentős 
részük egyre közelebb a kommunista párthoz, különállásuk a 
párttól a párt részéről már nem is annyira helytelennek, mint 
inkább tárgytalannak minősülhetett. Az E z v o l t a S a r l ó b ó l 
végül is azt olvashatni ki — mint már korábban Balogh Edgár 
H é t p r ó b á j á b ó l é s egyéb írásokból is - hogy ha a Sarló fenn-
állását 1925-től 1934-ig számítanánk is, az 1928 és 1931 közé 
eső idő volt a Sarló l e g s a j á t o s a b b korszaka. 

Mindez természetesen, mint már jeleztük, elválaszthatatlan 
háttere a Sarlóval kapcsolatos irodalmi jelenségeknek. A Sarló 
és a magyar irodalom kapcsolatáról már korábban is többen 
írtak (Kovács Endre, Turczel Lajos és mások); ebbe a könyvbe 
Sándor László írt tanulmányt A S a r l ó í r ó i é s m ű v é s z e i címmel, 
példásan tartva magát a címben megjelölt témához: a sarlósok 
közé sorolható alkotókhoz. Hogy csak az írókra szorít-
kozzunk, mindjárt a tanulmány elején megkapjuk a névsort: 
Győry Dezső, Szalatnai Rezső, Morvay Gyula, Sáfáry László, 
Kovács Endre, Jarnó József, Ilku Pál, Sellyei József, Dömötör 
Teréz. A tanulmány rövid portrék formájában veszi számba 
ezeket az írókat és „a Sarló jegyében" folytatott tevékeny-
ségüket. Megjegyezhető persze, hogy van a témának két másik 
vagy további vetülete is, amellyekkel a könyvben egy tanul-
mány sem foglalkozik külön, de a könyv egészéből bőségesen 
dokumentálható: ez a sarlósok irodalmi élményvilága s kap-
csolatuk a magyar irodalom egészével. Ezt azért vetjük fel, 
mert a Sarló nem volt írói társulás, mégis nagy jelentősége van 
az irodalomtörténetírás szempontjából. A sarlósok Ady-
élménye közmondásos, a vátesz Ady igaza valószínűleg éppoly 
intenzitással élt bennük, mint Fábry Zoltánban, aki nem 
tartozott közéjük s bírálta is őket egy időben (mellesleg, meg-
érné a fáradságot, végigmenni sorról sorra ezen a kiadványon s 
kimutatni, mily sok Ady-utalás, Ady-reminiszcencia, Ady-
idézet, Ady-sugallat fordul elő benne). Ismeretes a Sarlósoknak 
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Móricz Zsigmonddal való kapcsolata, de idetartozik az is, hogy 
Barta Lajos volt hosszú ideig tanácsadójuk és buzdítójuk, 
Balázs Béla és Jászi Oszkár tartott számukra előadást és vita-
estet, Kassák Lajos hatására és vele személyes kapcsolatban 
szerveztek szavalókórust — és Illyés Gyula nekik küldötte 
egyik E l é g i a című versét. Mindez a S a r l ó é s a m a g y a r i r o d a l o m 
témához tartozik, de a sarlósok - s vajon hányan voltak 
akkoriban ilyenek a határon innen és túl? — tájékozódtak a 
cseh és a szlovák kultúra felé, egy Saida, egy Zdenëk Nejedly, 
egy Emanuel Rádl figyelmét irányítva rá a magyar dolgokra. 
Munkásságuk eme részének Dobossy László a legavatottabb 
krónikása. Csupa olyan szál, amelyen érdemes volna tovább-
haladni. 

A továbbhaladás képzete azonban éppen a befejezésre int. 
A Sarló, láttuk, sokfelé szerteszóródó óriási problematika 
gyűjtőlencséje (és alkalomadtán gyújtólencséje) volt. Tehát ez 
is, nemcsak egylet, klub és mozgalom. Szeizmográf is volt: nem 
áltathatjuk magunkat azzal, hogy valamilyen átütő történelmi 
erő t jelentett, de igenis jelzett ez a fontos kis Sarló valamilyen 
történelmi szükségszerűséget, i rány t . Mi volt még? Példatár is 
volt, Dobossy László megfogalmazásában (133.) „a szocialista 
tudatformál(ód)ásnak az a különleges példatára, mely sajátos 
kelet-közép-európai helyzetünkben a Sarló küzdelmei során 
állt össze." Ami tervezgetéseikben, rokonszenvesen nagyralátó 
koncepcióikban ábrándként vagy délibábként hat ma, arról is 
el lehet mondani ebből a történelmi távlatból, hogy a korszak 
egyik legjózanabb, legkonstruktívabb és legreálisabb magyar 
délibábja volt. 

Akadhatnak természetesen olyanok, akik szkeptikusabban 
ítélik meg a Sarló jelentőségét. A túlértékelésnek magunk sem 
volnánk hívei, a lebecsülésnek azonban még sokkal kevésbé. Az 
E z v o l t a S a r l ó a visszaemlékezéseknek eddig, tudtunkkal, 
leggazdagabb tárháza, reprezentatív kötet, ebben a műfajban a 
Sarló-irodalomnak talán már végállomása. De megérdemelne 
ezenfelül a Sarló egy nagyobbszabású monográfiát is, levéltári 
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anyagok, folyóiratok s a korábbi irodalom, nem kis mértékben 
éppen a jelen kiadvány felhasználásával, levelekben lappangó 
fontos adatok felderítésével. A S a r l ó t ö r t é n e t e . Egy ilyen 
történettudományi szakmunka, nézetünk szerint, messze ki-
tekint majd a „Sarlón túli" összefüggésekre, a csehszlovákiai 
magyar szellemiségnek szélesebb, a közvetlen ellenforradalmi 
nyomástól védettebb alapjaira. S ez a reménybeli mű fel-
tehetően igazolná majd, amit a kötetben Dobossy László 
józan, majdnem rezignált hangvételű, mégis lírai hevületű tanul-
mánya mond ki: hogy ami a Sarlóban igazán fontos, 

„az, amit magunkkal hoztunk, s amiről ma is felismeijük egy-
mást . . . Mi nem kiábrándultan, hanem hálásan és meghatottan nézünk 
vissza múltunkba . . . Másszóval ez azt is jelenti, hogy bár a sarlós 
korszakunkban gyűjtött műveltségi útravaló általában csak később érett 
eredménnyé — még sincs köztünk senki, aki ne onnan eredeztetné élete 
munkájának legjobb indítékait." (Kossuth - Madách, 1978.) 

RÁKOS PÉTER 
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JÓZSEF ATTILA A KORTÁRSAK SZEMËBEN 

Ezzel a címmel rendezte sajtó alá az 1979-ben oly fiatalon elhunyt 
Bokor László azt a hatalmas méretű dokumentumanyagot, amely 
1922-1945 között keletkezett, s híven tükrözi József Attila kritikai 
fogadtatásának változásait, láttatja egy negyedszázad értékítéleteit, 
irodalmi és esztétikai ízlését, etikáját is. Az Akadémiai Kiadónál meg-
jelenő' gyűjteményből közlünk néhány jellegzetes írást, amelyek - mint 
cseppben a tenger - érzékeltetik az elismerés és az ellenérzések (jobb-
és baloldali elismerés és ellenérzések) között haladó költő útját, akinek 
ez évben emlékezünk meg 75. születésnapjáról. Az egykorú doku-
memtumok közül több ezúttal jelenik meg újra szélesebb nyilvánosság 
előtt; a helyesebb arányok jelzése érdekében azonban fel kellett 
vennünk olyan írásokat is, amelyeket szerzőik gyűjteményes kiadások-
ban már közzétettek. Teijedelmi okokból csak a tragikus vég inspirálta 
cikkekig tekint előre az időben a válogatás, s csupán egy-két közlemény 
veti fel a kérdést ezt követően: kié is hát József Attila? A fel-
szabadulásig terjedő időben éppen ez a kérdés lesz a megsúlyosodó és 
egyre érdesebbé váló viták tárgya. 

Mi jellemezte József Attila korabeli fogadtatását? Bokor László 
nagyívű tanulmányban, árnyalt elemzés során keresi és adja meg erre a 
választ. Bizonyosan leegyszerűsítjük mondanivalóját, ha tanulmányának 
csupán néhány gondolatával válaszolunk itt - e szűkre szabott térben -
a feladott kérdésre. Bokor László úgy találja, hogy a kezdeti elismerés 
és a korai felszisszenés után „az 1929-es év a határozott törés József 
Attila kritikai fogadtatásában, éppen akkor, amikor első, igazán jelleg-
zetes egyéni hangját megtalálja. Ettől kezdve már csak fanyalgás és 
lekicsinylés, gyanakvás és lekezelés a hangja a polgári kritikának, még 
akkor is, ha részletekben elismeri a költő tehetségét és é r t é k e i t . . . Az 
ellentétek nemcsupán a politikum síkján jelentkeztek. A poszt-
impresszionista Nyugat-ízlés számára József Attila verse túlságosan 
költőietlen, az avantgarde szemében hagyományőrző, a népiesek előtt 
polgári-munkás ízlésű, az irracionális esztétika számára hidegen intellek-
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tuális és politikus, a 19. századi forradalmi költőeszmény előtt tárgyias 
és nem korlátlanul alanyi, a propaganda-hasznosságra törekvő mozgalmi 
esztétika számára túlságosan is indirekt, költői, a marxisták szemében 
elvontan hegeliánus, a freudistáknak anyagelvű, a kor ezópusi 
modorához szokott értők előtt meghökkentően, villonian őszinte, sőt 
nyers . . . Aki a maga új társadalmi, történelmi helyzetének anyagából 
adja költészetének anyagát, és ehhez alakítja a maga költői nyelvét, az 
idegen a maga költészetét, esztétikai elveit hivatalosnak hívő és valló 
kritikának." 

S miképpen vizsgázott a marxista kritika József Attila fogadta-
tásával? Bokor László erről Agárdi Péter egy tanulmányának találó 
megállapításait idézi: „A József Attiláért folytatott kritikai harc" - írja 
Agárdi — „összefonódott a szocialista művészet küldetésének tuda-
tosításáért vívott szellemi csatákkal. Mindez persze nem jelenti azt, 
hogy József Attila értékeit (s általában: a szocialista irodalomét) csak, 
vagy elsősorban a szocialista, marxista kritika ismerte fel, és hogy 
polgári szerzők nem láttak volna meg, nem ismertek volna fel máig is 
érvényes vonásokat a költő arcképén . . . S ezt annál nyíltabban ki kell 
mondani József Attila kapcsán, mert a két világháború közötti korszerű 
József Attila-értelmezésben lehetőségeinél jóval kisebb szerepet játszott 
a marxista kritika; József Attila sajnos nem lett olyan értelemben 
vízválasztó a magyar irodalomban, irodalmi gondolkodásban, mint 
annak idején Petőfi és Ady. Kevés kivételtől eltekintve még a jelentős 
marxista kritikusok sem ismerték fel életében a költő jelentőségét. 
Ellentmondásosan viszonyult életművéhez mind a kommunista, mind a 
szociáldemokrata munkásmozgalom. . ." (Agárdi P.. A szocializmus 
mint költészet in: „Vár egy tlj világ." Bp., 1975. 81 -140 . ) 

József Attila kritikai fogadtatásáról szóló elemzését, a doku-
mentum-kötetet bevezető tanulmányát Bokor László e szavakkal zárja: 
„Halálától a felszabadulásig teijedő szakaszban kitapinthatjuk kezdetét 
annak a bámulatos metamorfózisnak, „mikor egy folyton épülő mű 
teljesen készen átfordul az időtlen öröklétbe, a nemzet kincse lesz" -
ahogyan Radnóti Miklós írta, megtoldva és befejezve Juhász Gyula szép 
reménységét." 

JÓZSEF ATTILA: EGY ÖJ MAGYAR KÖLTÖ 

Ezzel a címmel ír kritikát a Budapesten megjelenő L'Echo 
du Danube a mi költőnkről, József Attiláról. A francia nyelvű 
kiváló napilap a következőket írja: Régi szokása a magyar 
könyvkereskedelemnek, hogy karácsonyra valami kellemes 
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meglepetést tartogat. Most a szegedi Tömörkény-Társaság 
szolgált ilyen meglepetéssel egy új poéta felfedezése révén. A 
neve József Attila, könyvének címe: Szépség Koldusa. A föl-
fedezés érdeme Juhász Gyuláé, aki legkimagaslóbb alakja a 
most élő költőgenerációnak. A versekhez írt előszavában a 
legnagyobb csodálatát fejezi ki a fiatal költő iránt. Kíváncsian 
nyitottuk ki a könyvet, elolvastuk Juhász Gyula előszavát, 
melyben a magyar költészet két legkiválóbb nevéhez, Petőfi-
hez és Ady-hoz hasonlítja az újonnan érkezett nevét és be-
fejezve az olvasást, azt mondottuk magunkban, hogy vala-
mikor hálás lesz az irodalomtörténet Juhásznak azért, hogy a 
fiatal költőt így buzdította és segítette. Búskomor fiatal lélek 
ő, a versek és az ő belső küzdelmeinek a megnyilatkozásai és ez 
bennük a szép. Lírájából a friss és energikus küzdelem hangja 
árad ki, a legékesebb, legszebb magyar nyelven. Ez az egyéni és 
hazafias művészet mihamarabb diadalmasan meghódít majd 
minden szívet. 

(Makói Reggeli Újság 1923. máj. 27.) 

ELÍTÉLTEK 

egy 19 éves fiút sajtó útján Isten ellen intézett gyalázó ki-
fejezések miatt. A mindennap történetének olyan eseménye 
ez, mely mellett egyszerűen szó nélkül el nem mehetünk. Még 
le sem csillapodott az a fülsiketítő lárma, mit a sajtó abból az 
alkalomból ütött, mert a kormány a sajtóval űzött visszaélések 
miatt elérkezettnek látta az időt arra, hogy a visszaélőket egy 
kis óvatosságra intse. 

Az a törvényjavaslat semmit sem tartalmazott, ami az igazi 
sajtót gátolta volna abban a feladatában, hogy a mindennapi 
életben felmerülő eseményekről számot adva bíráljon, 
oktasson, eszméket terjesszen. A mi sajtónknak egy része nem 
így tesz, mert a mai sajtó nem az többé, ami egykor volt. Ma a 
sajtó üzlet, mely jövedelmet akkor hajt, ha az olvasóközönség 

9 Irodalomtörténet 1980/3 
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idegeit minél több szenzációval izgatja. Nem is valami nehéz 
munka ez, nem kell hozzá sok munka, tanulás, hozzáértés, 
csak vakmerő fellépés. Támadni kell mindent, becsmérelni a 
közéletnek minden kimagaslóbb munkását, le kell járatni 
mindazt, mi eddig érték és tekintély volt. Ez a munkakör 
hogyne hozná tűzbe azokat a törtető fiatal óriásokat, kik 
olykor nem közönséges szellemi tehetségeiket párosítva túl-
zásba vitt életigényekkel, mohó élnivágyással és beteges 
hiúsággal egyszerűen túlteszik magukat azon a hosszadalmas és 
verejtékes munkán, mely nélkül tehetség ki nem képződik. A 
19 éves suhancnak pajkosságával abbán látják a költői lélek 
szabadságát, hogy gyalázó kifejezésekkel illetik azt, kire a 
siralom völgyében küzdő emberiség az életnek súlya alatt gör-
nyedve, sóhajtva tekint. 

A sajtó pedig a helyett, hogy a vadul hadonázót lehűtené, 
azoknak teret enged, őket dicséri, sőt ünnepli „a közismert, 
jeles, fiatal költőt". 

Miután pedig az afféle sajtóközleményeknek a tömeg 
gondolkozására megvan a maguk hatása, ami az önmaga életét 
védelmező állam előtt nem közömbös, kérdjük a sajtónak 
minden munkását, ki saját jövedelmén túl még más iránt is 
érdeklődik, hogy az ilyen sajtótermék által okozott erkölcsi 
kár mi módon eliminálható helyesebben, ha az ilyen írót a bíró 
utólag a legszigorúbban bünteti, vagy ha a törvény az ilyen 
sajtótermékeket e l e v e megakadályozza? 

Ha az 1924. évi 15. törvénycikk a robbanószer és robbanó 
anyag előállításával, tartásával és használatával elkövetett bűn-
cselekményekről szól, vajon felesleges sőt káros volna a sajtó-
nak megrendszabályozása? 

Valóban itt az ideje, hogy gondolkodóba essünk a ma 
uralkodó társadalom állapota fölött, mely a túl nagy sietség, 
lázas versengés s pénzhajhászás közben csak idegbetegségekre, 
féktelenségekre és kriminalitásokra yezet. 

Kossutány Ignác dr., 
(Friss Hírek [Szeged] 1924. júl. 13.) egyetemi tanár 
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ELÍTÉLTEK 

egy tizenkilencéves fiút sajtó útján Isten ellen intézett gyalázó 
kifejezések m i a t t . . . Ezzel a mondattal kezdte cikkét egyik 
szegedi újság első hasábján egy kiváló és ismert nevű jogász. Az 
nem fontos, hogy a cikk melyik lapban jelent meg, lényeges az, 
hogy a cikk nyomdafestéket látott, hogy m e g j e l e n t e g y 
m a g y a r u l í r t ú j s á g e l s ő h a s á b j á n . Az sem fontos, hogy a cikkíró 
pálcát tör a tizenkilenc esztendős költő-suhanc fölött, aki 
egyébként tizenkilenc éves élete ellenére a magyarság egyik 
ígéretes hajtása, hiszen a vezércikkíró könnyű helyzet előtt 
állt, mert a független magyar bíróság kimondott, súlyos ítéle-
tére támaszkodhatott. A mi helyzetünk föltétlenül kényesebb 
és nehezebb, mint a jogi szabályok tömkelegében kiválóan 
járatos cikkíróé. Mert azt mi is megtanultuk, hogy a független 
magyar bíróság kimondott ítéleteivel való kritikai foglalkozás 
nem tartozik a célszerű és az ildomos foglalkozások közé. Nem 
is akarjuk megvédelmezni azt a „tizenkilencéves" „pajkos 
költő-suhancot", aki bizonyára elég férfi lesz ahhoz, hogy 
önmaga vállalja minden rigmusos írásáért a felelősséget, de „a 
mindennap történetének olyan eseménye ez" — a vezércikk — 
„amely mellett egyszerűen szó nélkül el nem mehetünk.". 

A kiváló jogász bősz haraggal ragadja ki a tizenkilenc esz-
tendős József Attila elítéltetését a mindennap történetének 
esemény-rengetegéből, hogy megcsóválja feje fölött és v é g i g -
v á g j o n v e l e a z o n a s a j t ó s z a b a d s á g o n amelyből árnyékszerű 
romok maradtak már csak meg a mának, és amelyért a cikkíró 
hajdani elődei szóval, tollal harcoltak. 

A József Attila, ha rámérték, el fogja viselni a független 
magyar bíróság büntetését, a magyar sajtószabadság is elviseli 
azt a vezércikket, amelyet nem becsülünk ugyan olyan nagyra, 
hogy komolyabb hatásától kellene tartanunk, de nem is 
becsüljük annyira le, hogy észre ne vettük volna. A cikkíró azt 
a kívánságát tolmácsolja cikkében, hogy a t ö r v é n y h o z á s 
g o n d o s k o d j é k e l e v e a z i l y e n , József Attila verséhez hasonló, 

9* 
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sajtótermékek megjelenésének megakadályozásáról, mert az 
állam és a társadalom szempontjából ez előnyösebb megoldás, 
mint az a másik, amikor a bíróság u tó lag mond szigorú ítéletet 
a vétkes író fölött. 

Vagy — pardon — elnéztük a dolgot. Most látjuk, hogy 
teljesen egy véleményen vagyunk a cikk szerzőjével, mert 
valóban úgy áll a dolog, hogy bűnese t csak akkor fordulhat 
elő, ha a l k a l o m van hozzá. Л sajtó l é t e z é s e ad alkalmat a 
sajtóvétségek elkövetésére, a sajtóvétségek egyszersminden-
korra való megszüntetése tehát csak úgy lehetséges, ha el-
pusztítjuk termő talaját, a sajtót. H a s a j t ó n i n c s , s a j t ó v é t s é g 
s e m l é t e z i k . Mint ahogy l o p á s is csak addig létezik, amíg 
t u l a j d o n van. Ha a tulajdon intézménye megszűnik, a lopás 
bűntette is kiesik a törvénykönyvek tartalomjegyzékéből. A 
kiváló jogász hírében álló cikkírónak valószínűleg egységes jogi 
felfogása van és így ugyanabból a szempontból vizsgálja a 
sajtóvétségek ügyét, mint a tulajdonjog elleni bűntetteket. Ha 
csakugyan úgy vizsgálja, ha csakugyan egységes a jogról való 
vélekedése, akkor oda kell állnia nyíltan is, ahol a tu la jdonjog 
m e g s z ü n t e t é s é é r t f o l y i k a h a r c . 1919-ben o t t úgy vélekedtek a 
sajtóról, ahogyan Kossutány professzor vélekedik most, az Úr 
1924. esztendejében, és ott egységesen úgy vélekedtek minden 
köz- és magánjogi kérdésről, sőt magáról a jogról is. 

Mivel pedig e sorok írója azok közé a sajtómunkások közé 
tartozik, akik „saját jövedelmükön túl más iránt is érdeklőd-
nek" (bizonyíték, hogy elolvasta a vezércikket) fogadja ezt az 
írást válasz gyanánt felvetett kérdésére a cikk írója is. Mi - a 
magyar sajtó független munkásai - rá meijük bízni ügyünket a 
magyarság ügyével együtt a független magyar bíróság ítéletére. 

m L 

(Szeged 1924. júl. 13.) 
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TISZTA SZÍVVEL 

T i s z t a s z í v v e l a címe egy magyar versnek, mely a nyár 
folyamán jelent meg a budapesti N y u g a t egyik számában, nem 
éppen a közlésre szánt versek helyén, hová a szerkesztő osztja 
be a verseket, hanem egy elméleti írásban. Az elméleti írás a 
versnek, főképp a mostanában újnak mondott szabadversnek 
poétikai értelmezésével foglalkozott, s a cikkíró, Ignotus, a 
cikke végén amúgy mellékesen idézte, bár tulajdonképpen 
kiesett az elmélkedés eredeti keretéből, s úgy emlékezett meg 
róla, mint egyéni szeretetének egy különös gyöngyéről, amely 
azonban a nagy versek megbecsülésére tarthat számot. 

A T i s z t a s z í v v e l című versnek így tehát van némi története. 
Előzőleg ugyanis a vers már járt a N y u g a t n i l , a N y u g a t szer-
kesztője azonban visszautasította, s a vers szerzője, az alig 
huszonhárom éves József Attila, maga is megnyugodott a 
N y u g a t szerkesztőjének ítéletében. Ezért azután a vers kézirat-
ban bujkált Bécsben, hová a pesti ügyészség jóvoltából versi 
deliktumért került a szerző. Itt fedezte fel a magyar vers egyik 
legkitűnőbb hallója, s juttatta tovább a vers megbecsülésének 
szeretetét Ignotus a N y u g a t hasábjaira. 

E sorok írójának ezek után alig lenne még szava e vers elé, 
ha a versek még soha ily szapora termésű korában nem tartaná 
szükségesnek külön igénybe venni a sok mai vers fáradt olvasó-
jának fokozottabb figyelmét. 

A szerző tiszta magyarfajtájú gyerekember még. Valamelyik 
szegedi tanyáról indult, s mint a legtöbb mai magyar húszéves, 
egy felesleges érettségi bizonyítvánnyal a még feleslegesebb 
entellektüeli pályára lépett tanárnak, sok magyar dalt termő 
szív e menedék ösvényére. Az évek néma forradalmak utáni 
magyar évek lettek volna, ha József Attila megmarad a szok-
ványos filozopter, obligát egyenességei közt. A dalt termő szív 
s e szív tiszta ösztönösségei csakhamar kibillentették a rend 
ápolt kertjeiből, s a szív ösztönösségeit oly rugalmasan tápláló 
nyomor a versírásból való megélés tökéletesen száraz kenyerére 
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vitték. így történt azután, hogy József Attila filozopteri életé-
ben több vers lett és van, mint stúdium és így több ritmus is, 
mint kenyér. 

A nyomor legritkább esetben müzegéje az ártatlanságnak, s 
József Attila becsületére válik, hogy tiszta szemmel és tiszta 
szívvel állotta az utolsó évek gazdasági és politikai poklainak 
nem minden tehetséges emberben hasonló erkölcsi érzületet 
kialakító napjait. 

Az idézendő versben, mint az olvasó látni fogja, József 
Attila képezte annak az összetett rejtélynek a legpregnánsabb 
versi frázisát, amiről minden gazdaságilag és politikailag heves 
mozgású korban tulajdonképpen szó van és szó volt. József 
Attila nem adta el húsz esztendejét, se a valóság, se a tudati 
tartalmak szférájában. Ezért került aztán Bécsbe, a legnagyobb 
magyar nyomorok e legnagyobb magyar városába, s sodródott 
innen tovább Párizsba, részben tanulni, részben betelni 
nyugattal. Nem tartom kizártnak, hogy József Attila ma a 
Szajna egyik hídja alatt lakik, egyéb lakás híján, s azt is 
valószínűnek tartom, hogy összes filozopteri hajlandóságai 
dacára is nem franciául tanul, hanem tíz-tizenöt verset ír 
naponta, azaz kíméletlenül sokat és kikerülhetetlenül rosszakat 
is. Eddigi termelésében a Tiszta szívvel az egyetlen kiemelkedő 
orma, s az is elképzelhető, hogy az utolsó, s végül is ló-
kereskedő lesz. E pár sor, illetve szó azonban kell hogy róla 
szóljon, az idézendő vers hátteréül, a szerzőről, kiben igaz és 
vállalni kellett nyugtalanságok természetszerűen involválják a 
bolygást, s a szegénylegények természetében Villon óta olyan 
természetes elszánt, betyári líraiságot, cigány módra, minden 
cifrázás nélkül, tiszta szívvel a legegyszerűbb húrokon, 
melyeken az imádságnak is legényes az ájtatossága, de a legényi 
duhajkodásnak is imás áhítatában. 

A csárda ritka intézménye ma már a magyar pusztának, s a 
sírva vígadó szegénylegény századokon keresztül oly tipikus és 
gazdag élet- és dalvilága is teljesen kiveszett, illetve elfojtások-
ban él még, s a magyar virtusok és haragok alján, melyeknek 
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azonban már ritka a valódi művészi formákba való bebűjásuk. 
Az európaivá szervezett magyar Alföld álnyugativá homogeni-
zálta a csárdák vadon és vakmerő világát, s a nyugati polgáro-
sultság ide is szétszivárgó ideológiája kispolgárivá desztillálta az 
egykori betyárok dalbő kedélyét, a sajátos érzésvilágnak azt a 
hónát, melyben még egy szinten mozgott a virágos, gyöngyös 
gyengédség a lólopással és gyilkossággal. 

A népi romantikának ez az egykori, vészes, legényes bánat-
és indulatbányája azonban mégsem omlott be teljesen, s e 
bányavész tipikusan magyar érzelemfergetege ki-kitör a való-
ságba s a valóság tudati kíséreteibe, a művészetekbe is. A 
történelem nagy erővonalai az ősi hajlamokat újból és újból 
felszínre hozzák. A közelmúlti magyar mezők számos jelensége 
s e jelenségek nyomába lépő s azokat szimpátiával kísérő 
orgovány-ideológia atmoszférája ezért joggal szakította fel 
József Attilában egy egykori világ káprázatát József Attila 
érzékeny élet- és történelemhallásában, s költötte dallá az 
időben álló sugalmat, melynek szele kikerülhetetlenül meg-
csapta a távol mezők nyugtalanságainak továbbgyűrűző moz-
gásaiban élő, ezer harccal, ezer gonddal szemben állót. 

A versek születése és élete mindig kiszámíthatatlan, ám a 
nagy versek születése és élete felett egy biztos történeti szitu-
áció plasztikus tisztasága áll, egyéni és társadalomtörténeti 
vonatkozásainak tiszta jelzéseivel. József Attila e ritka verséről, 
mely a nagy magyar népi örökség ősi vadonából egy igaz 
virágot jelent, még e sorok írója is sűrű oldalakat írhatna, s e 
sorok az újabbkori magyar irodalom történetének egy vezér-
fejezetét vezetnék be (az irodalom mindig formák és érzelmek 
története!), itt azonban az olvasó csak magát a verset vegye 
minden elemzés nélkül. 

A nyers verset víg cimbalmának, keserű bőgőjének, síró 
hegedű szavának minden zenéivel; a régi magyar népdal-
frazeológia ez utolérhetetlen szintézisét és újjászületését; egy 
egyén és egy kor képét az egyszerű szavak tiszta kimondásá-
ban, s a vers ama felfoghatatlan dalkíséretét, mely a betyári 



728 Dokumentum 

elszántság hetykeségét és vigalmas sorsosságát a fajta meló-
diájában zengeti ki, elhalkulva az emberi lelkiismeret vallásos 
áhítatú és gyengédségű végakkordjaiban, megveszekedett búval 
és fölénnyel. 

Vegyen az olvasó egy verset, amely egy ember és egy kor s 
ugyanakkor öt-hat év egy történelemből; egy, az idő antennái-
ból vett egyetemes hallomás és vallomás és híradás; egy egész 
élet és világ; egy nagy vers, és ritka találat vers gizgazok 
végtelen magyar cserjéseiből: 

Nincsen apám, se anyám, 
se istenem se hazám, 
se bölcsőm, se szemfedőm, 
se csókom, se szeretőm. 

Harmadnapja nem eszek, 
Se sokat, se keveset. 
Húsz esztendőm hatalom, 
Húsz esztendőm eladom. 

Hogyha nem kell senkinek, 
hát az ördög veszi meg. 
Tiszta szívvel betörök, 
ha kell, embert is ölök. 

Elfognak és felkötnek, 
áldott földdel elfödnek 
a halált hozó fű terem 
gyönyörüszép szívemen. 

Gaál Gábor' 
(Új Kelet [Kolozsvár] 1926. nov. 2.) 

NINCSEN ANY ÂM, SE AP AM 

József Attila versei 

Az a gyanúm, hogy a dalnak ez az apátlan-anyátlan Kakuk 
Marcija szívesen elálldogál a tükör előtt s elébb költötte meg 
József Attilát, a szappanfőző és kefés asszony gazdátlan 
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árváját, mint az itt közölt költeményeket. Ritkul a költő, aki 
mint egy készülő világ Istene, a tulajdon verseiből látja föl-
derengeni magát. Okosabb és hiúbb Istenek vagyunk mi, akik 
elébevágunk a magunk teremtésének, előre tudjuk, kik 
vagyunk s kevés helyet hagyunk a teremtődés Isten-csináló 
véletlenének, mint ez a József Attila is, aki olyan jellegzetes, 
józamatú, rögtön felismerhető, soha el nem felejthető József 
Attilát faragott a versei elé, hogy a kritikusnak is ezt kell 
kezébe vennie, mielőtt őhozzá nyúlna. 

Nem, ennek a figurának igazán nem kell félnie a népszerűt-
lenségtől! Vegyétek elő Tersánszky valamelyik csavargóját, 
szoktassátok le a bagózásról s itt van József Attila. Mert a 
bagóban érettség van, flegma, fatalizmus. József Attila azon-
ban még innen van a bagón, az ő társadalmonkívülisége még 
újkeletű és hangsúlyozott. Túl sokat emlegeti az öles kondér-
ban fővő babot és lyukas nadrágot, amelyet a tenyerével kell 
takarnia. Van benne valami (pökhendiség-e? mélabú-e? ), ami 
oda dörgölted a maga csavargó voltát a társadalom orra alá és 
sírversében is jogot formáltat rá, hogy „egyben másban Isten-
hez is hasonlított' 

Kamasz még ez a mi csavargónk s a ki nem irtott Rousseau 
ki-kidobog a zsidó orvostól kapott kabátja alól. De árthat-e 
ennek a bagótlan Kakuk Marcinak az a kis Rousseau, aki belé 
szorult? Sőt éppen ez teszi őt ifjúvá és rokonszenvessé. 
Enélkül kinek a fejébe csapna mennyköves, virágos kalapot a 
förgeteg s ki akarna kertész lenni, hogy „ha már elpusztul a 
világ, legyen a sírjára virág'. E Rousseau nélkül csak a gazdát-
lanság száraz humora marad. ,flafa volnék, hát fészket igazán 
a varjú is szükségből rakna rám." Annak a cinizmusa, aki a 
„görögkeleti vallásban nyugalmat nem lelt csak papot" s a 
„hosszú az Úristen, rövid a szalonruf' mottó egykedvűségei. Ez 
a Rousseau megnyújtja őt a szerelmi ellágyulás s a forradalmár 
lelkesültség felé. potyogó mérget, engem főzz nagy üst és 
fordíts a világrd' biztatja a vihart s ebből is látszik, hogy kár 
lett volna a bagózásra rászoknia. 
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Bizonyosan nem ennyi azoknak a szavaknak a száma, 
amelyeket erről a Landbursch Attiláról elmondhatunk s 
magam is még soká forgatnám őt, ha nem hajtana a sanda vágy, 
hogy kibontsam: mi van belül. Mert bizony, akármilyen jóízű, 
eredeti figura vagy, ilyet hármat is farag napjában, akit meg-
szorítanak s csak annyit ér ez a te bábud, amennyire hason-
lítasz hozzá. Mert végre is nem arra vagyunk kíváncsiak,mihez 
kötötted oda magad, hanem hogy ki vagy. 

Ami József Attilában a legjobb s bizonyos fokig a bábujáért 
is jót áll, az képzeletének humoros és mégis költői vágása. 
„Öreg itt minden. A vén vihar görbe villámra támaszkodva 
jár „ írja egy helyütt. ,A körmeim egyre keményebbek, de a 
rózsái fehérebbek" másutt. A hasonlat az éle mechanizmusa 
szerint jön; mélyről és váratlanul, mint metán a mocsárból s 
tudatalatti gondolatsorok fejeződnek be benne, de fölfelé 
szökőben a tudat felsőbb rétegei is hozzáadnak valami meta-
foraszerűt, az éle éle letompul és költészet tapad hozzá. 
Mintha valaki a kényszerű fintorát az ihletett szépmondás 
arcjátékába mímelné át. Olykor a költői elem az erősebb. 
békességet szétosztja az este, meleg kenyeréből egy karaj 
vagyok." „Az apókkal és az anyákkal, akik ráncaim tervét 
hordják." jJS a kenyerek erősen, bízva kelnek.") Máskor az éle 
élesedik ki esetleg egész a kínosságig. (,,Óriási korsó sör a nyár, 
habok rajt a pufók fellegek." ,Jía volna kollektív iparosfa, téli 
cipőjét megteremné.") De a szellemnek ez az állandó éle-
gyártó kényszere, amelyet a tudat költészetté iparkodik le-
szerelni, minden verséből kiérezhető. Rokon jelenség ezzel a 
szellem szilaj s ugyanakkor felelőtlen nyugtalansága, amely a 
képzettársítás hézagosságában mutatkozik. A szellemi folya-
mat nála nem folytonos, hanem lökésszerű. Minden impulzus 
megkapja a maga mondatát, de a mondatok közt rések marad-
nak, amelyeket kiegészíteni olykor érdekes és mulattató, más-
kor bántó és elkedvetlenítő. (,JS ha megrándul még bőröm, az 
egek - hátamról minden hasamra pereg - hemzsegnek majd az 
apró zsírosok - A csillagok, kis fehér kukacok"). Ez a hézagos-
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ság érthető következménye a képzelet élc-impulzusainak. Az 
éle váratlanul jön s az élcet leszerelő verselemek hézagai meg-
őrzik ezt a váratlanságot. Valami a benzinmotor puffogásának 
a szakaszosságából. 

Találhat-e az ilyen költő megfelelőbb formát a dalnál? Aki 
azzal állít be, hogy „Kinek verséért a halál öles kondérban főz 
babot, - hejh, burzsoá! hejh, proletár! én, József Attila itt 
vagyok!" az már hetykeségében sem méltathatja többre egy 
maga elé dúdolt dalnál a világot. De ennek az agyunkban 
működő benzinmotornak is megfelel a dal beosztása, hiszen a 
népdal például épp ennek a hézagos képzettársításnak a 
klasszikus formája. Van is József Attilának néhány szép verse, 
amely közel kerül a népdalhoz. (Megfáradt ember, Gyöngy) 
többnyire azonban a groteszk és az intellektuálisan-játékos felé 
eltolt népdal az övé, egy sajátos szellemi berendezés számára 
profanizált népdal, amelynek az adekvát volta ellen mit sem 
bizonyít az a néhány gyönge, utánzatízű szabad vers, amely a 
kötetbe bekerül t . . . 

Ennyiből is nyilvánvaló, hogy ez a József Attila, aki a 
kötet elé faragtatott, nem idegén attól a József Attilától, 
aki a könyv kvalitásából bontakozik elénk. A póz egy-
irányú a tehetséggel, legföllebb a póz-választó sietséget kell 
kárhoztatnunk. De ezt a sietséget is megmagyarázza József 
Attilának néhány egészen rossz, éretlen verse (pl. a 
Medáliák sorozat.) Ez a Kakuk Marci, ha nem is jutott el a 
bagó lelki egyensúlyáig, beszedett valamit a kor széllel-
bélelt akarnokságából, amely nem ér rá bevárni önmagát, 
hanem most akar nagyot szólni, ha kell, maga elé tolt figu-
rákon át. A nagyotmondásnak, képerőszakolásnak az a haj-
lama, amelyre e könyv egyharmadát idézhetnők, azonos 
pszichológiájú az ő eleve-kifaragottságával. 

Amondó vagyok tehát, hogy ezt az eredeti költői egyé-
niséget nem ártana az alkotó alázat javára revideálni. Az 
ember odaköti magát egy ilyen bábuhoz; egy ideig minden 
jól megy; az olvasók is hamarabb összebarátkoznak a 
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bábukkal, mint a költőkkel, de egyszerre csak nehezedik a 
bábu, elébb fakölönc lesz, aztán vas, ólom s olyan közel 
húzza a fejedet a földhöz, hogy nem nézhetsz többé 
vonítás nélkül a csillagokra. 

Németh László 
(Nyugat 1929. dec. 1. 649-650.) 

JÓZSEF ATTILA ÚJ VERSEI 

„Uszít is a tőkés nép-iszony ellenforradalmi kis ördö-
göket; ... piszkafával, barna bivalyon bökdösik vöröslő 
énekeimef' . . . így dalol a különben tehetséges József 
Attila „Döntsd a tőkét, ne siránkozz" című új kötetének 
egyik versében a konzervatív, nemzeti érzésű kritikusokról. 
József Attila azonban erősen téved. Mert nem kell „barna 
bivalyra" ülni, még csak magas lóra sem, hogy az ő verseit 
megbírálják. Abban azonban igaza lehet, hogy piszkafa, 
vagy valami kotróbot elkél a bírálat során, mert a kritikus 
az ő verseskertjében, sajnos, nemcsak virágok közt tur-
k á l . . . József Attila, aki — mint néhány verse mutatja — 
tehetsége révén igazi poéta is lehetne, a „proletárköltő" 
címét ambicionálja, de úgy értelmezi ezt a hivatást, hogy 
lépten-nyomon káromkodik s olyan emberi életnyilvánulá-
sokról és rosszillatú tárgyakról ír, amelyekkel még a tudo-
mányos biológia és orvosi irodalom is csak a naturalia non 
sunt turpia elve alapján foglalkozhat. Kár, hogy rossz útra 
tévedt; kár, hogy a költő igazi babérja helyett ifjú kommu-
nisták garasaira, vagy talán inkább Moszkva guruló aranyára 
pályázik. Verseskönyve mindenesetre beszédes bizonysága 
annak, hogy a bizonyos oldalról reakciósnak kikiáltott 
magyar kir. ügyészség milyen liberálisan értelmezi könyv-
cenzúrázási jogát. 

(Budapesti Hírlap 1931. máj. 24.) 
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DÖNTSD A TÖKÉT, NE SIRÁNKOZZ 

József Attila fiatal költő. Amint verskötetének utolsó 
oldalán látom, már 1929-ben jelent meg verseskönyve. 
Sajnos, azt nem ismerem s így József Attilát sem ismerem 
egészen: két évi futásának grafikonját nem látom, abból 
előre következtetni nem tudok s az összehasonlítás élvezeté-
ről is le kell mondanom. De így is van valami tenyéijóslás-
szerű érdekesség, valami grafológus-izgalom abban, amint 
negyvenoldalas kis füzetét kezemben tartom és olvasok 
belőle. 

Az utolsó évek magyar verstermésében alig emlékszem 
vissza könyvre, mely ennyire lekötött volna: érdeklődő, 
mondhatnám, lelkes tetszésemet és egyszersmind heves 
ellenkezésemet ilyen mértékben hívta volna ki. Mert a 
József Attila verseit szeretni, vagy nem szeretni: ízlés dolga. 
El lehet képzelni jogos ellenérzést is ezekkel a versekkel 
szemben, valami kis fuldoklásfélét ebben az atmoszférában. 

A nincstelen csavargók szájas, zamatos, helyenként drasz-
tikus beszéde a József Attila lírája. Mindent mer, mint a 
betyár, akitől semmit sem vehetnek el, s fületlen gombnál 
életét sem becsüli többre. Lomha jobbágydöimögés, jóízű 
betyárság, szimplista elbúsongás kószál sorai között. Az 
Ady individuális önistenítésének nyoma sincs benne. A saját 
nagyságát, költői több-voltát egyetlen szóval sem akarja 
olvasóiba szuggerálni. Sőt akasztófahumorral figurázik saját-
magán, mint krumplit-evő paraszt, vagy félszeg legátus. El 
akar törpülni, egynek a sok közé és személytelenül, a 
sokak hangján beszélni, mint a népköltészet. 

Egy-egy versén igaz művészet csillog. De csillogása nem a 
drágaköveké, hanem a füvek reggeli harmatáé. 

A magyar költői nyelv fejlődésének két ágba szakadása 
csaknem egyidejű a magyar költészettel. De a Kazinczy 
nyelvújításától kezdve egészen szembeszökő. Az egyik ág a 
magyar nyelv zamatos, erős ősi törvényei szerint Ady-ig 
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vezetett, kifejezve mindazt, ami csak képzettársításban, 
szóban, képben, fordulatban kisajátíthatatlanul, tős-
gyökeresen és lefordíthatatlanul magyar. A másik ág nyugat 
felé kanyargott s magába gyűjtötte a nyugati gondolkodás 
összes mellékfolyóit. Ennek a folyamágnak partjain nyíltak 
ki azok a liliomok, melyek a Louvre kertjében, vagy a 
Stefan George háza előtt is nyílhatnak. Ez az ág torkollik a 
Tóth Árpád, Babits és Kosztolányi pazarul csillogó, ideges, 
finom költészetébe. 

Ebben a pillanatban úgy érzem és ki merem mondani, 
hogy József Attila Ady Endre költői útjának első igazi és 
helyes folytatója. Nem szellemet és nem ideológiát kapott 
József Attila Adytól, hanem intelmet: visszafigyelni őseink 
nehézkongású, bibliás, de mégis üde és vadvirágszagú 
beszédére. 

Bármennyire idegen is nekünk ez a beszéd, bármennyire 
érezzük, hogy mint öncél, zsákutcába vezet s csakis nyelv-
gazdagító jelentősége lehet: mégis jól esik figyelnünk reá. 
Mintha hatodik ősanyánk bölcsődalára emlékeznénk vissza 
halványan, egy-egy elrévülő pillanatra. Mintha Balassa előtti 
virágénekeket hallanánk. Mintha torban éneklő regősök 
hangfoszlányait dobná vissza valahonnan a szél. Helyenként 
a kuruc rigmusok naiv muzsikája ébredezik benne. 

Kit ne illetne meg az ilyen muzsikájú József Attila-
vers? 

Futtám, mint a szarvasok, 
lágy bánat a szememben. 
Famardosó farkasok 
űznek vala szívemben 

Aggancsom rég elhagyám, 
törötten ing az ágon. 
Szarvas voltam haj danán, 
farkas leszek, azt bánom. 
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Faikas leszek, takaros. 
Varázs-üttön megállok, 
ordas társam mind habos; 
mosolyogni próbálok. 

S ünőszóra fülelek. 
Hunyom szemem álomra, 
setét eperlevelek 
hullanak a vállamra. 

Urakra szórt paraszt-átka, mint a Ludas Matyi új feje-
zete. Mint valami.középkori magyar ráolvasás: 

Habos tengert egyengessen 
a vasfogú boronával! 
Hosszú szárú esőt vessen, 
gyűjtse boglyába fával! 
S ha már van elég halpénze, 
kárászoknak nyisson kocsmát! 
örvénysüveg a fejére! 
Húzzon vizigödör-csizmát! 

Ám ennek a sajátosan érdekes és erős formának belső 
tartalma: majdnem semmi. Egy-egy igazi elrévűlés, zsupp-
fedelű házak közötti kószálás, boglyatövi pihenés, anya 
elsiratás: valódi költőről tanúskodnak. De ez még vajmi 
kevés. Program-versei mögött nincs belső aranyfedezet. A 
proletárságot paraszt-nyelven beszélteti. Tanyai csendű 
képeinek fülledt melegét, melyben parasztok egyenesítik és 
élesítik a fenyegető kaszát, hideg és disszonáns fuvallattal 
veri szét egy-egy költőiesített, tudákos marxi szólam vagy 
„elvtárs"-megszólítás. Hideg fejjel megtanult program és 
ideológia ez József Attilánál. Még akkor is, csak megtanult, 
ha esetleg a saját bőrén tanulta meg. (Ezt meg kellett 
mondanunk, bár programjával talán sokkal inkább egyet-
értünk, mint egyetérzünk költészetével.) 
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Még néhány szót a könyvecske végén közölt Villon-
fordításokról! — Költőkre még saját írásaiknál is jel-
lemzőbb, hogy a világ írói közül kit választanak ki fordí-
tásra, hogyan fordítják és hogyan ferdítik őket. 

József Attila ösztönös költőiségét semmi sem bizonyílja 
jobban, mint hogy éppen Villon-tói fordított. Kötetének át-
olvasásakor háromszor is eszembe jutott, hogy magyar 
Villon-nak nevezzem őt, még mielőtt felfedeztem volna a 
kötet végén levő fordításokat. 

Míg Tóth Árpád és Szabó Lőrincz csillogó művészettel, 
hibátlanul szép sorokban adják vissza Villon verseit, József 
Attila gorombán, döcögő, betyáros sorokban varázsolja 
elénk Villon csirkefogósan nagy lelkét. De túllő a célon: 
erősen József Attila lesz Villonból, túlságosan szegény-
legény, nagyon is hortobágyi levegővel... 

Dsida Jenő 
(Erdélyi Helikon 1931. máj. 410-411.) 

KÜLVÁROSI ÉJ* 

József Attila újabb költeményeiből 

A magyar proletárirodalom sok problémája új problé-
mával szaporodott: József Attilával. Külön problémának 
kell tekintenünk, mert irodalmi munkássága (személyéről 
nem beszélünk) a legellentmondóbb megítélésben részesült 
és részesül most is. Legutóbbi kötete (Döntsd a tőkét, ne 
siránkozz!) megjelenése alkalmával marxista oldalról talán 

•A cikk megszületésének körülményeiről L Kritika 1980/3. sz. 
Egy József Attila - bírálatról, - Révai József és Pákozdy Ferenc 
levélváltása. Közzéteszi: M. Pásztor József. 
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csak Gergely Sándor vállveregető sorai íródtak meg 
(Korunk), éppen azért kétszeres kötelesség őszinte marxista 
kritikával mérlegelni. J. A. irodalmi munkásságát, illetve 
mind előbbi, mind mostani kötetére véleményünket nyíltan 
elmondani. 

Minthogy J. A.-t proletárköltőnek mondják, mérjük azzal 
a mértékkel, mely a proletárköltőket megilleti. Abból kell 
kiindulnunk, hogy a proletárirodalom az osztályharc egyik 
fegyvere, a proletárköltő az osztályharc egyik katonája. 

Végigtekintve előbbi kötetén, meg kell állapítanunk, 
hogy szocialista szempontból nem volt egységes. írója 
nagyon sokfélét nyalábolt össze, s az egész kötet úgy 
hatott, mint a költözködést lebonyolító, össze-vissza rakott 
bútorszállító-kocsi. írója ugyan igyekezett a kötetnek egy-
séges színt adni. Polgári kritikusok mutattak rá arra, hogy 
egyes verseit átfésülte, illetve megtűzdelte marxista kifejezé-
sekkel, amelyek, minthogy a versekkel nem voltak szerves 
összefüggésben, ki is ríttak belőlük. így azután csak 2 -3 
olyan verse maradt, amely valóban értéke a szocialista iro-
dalomnak. 

Mielőtt új kötetéről kimondanók ítéletünket, nézzük 
meg közelebbről szocialista szellemű verseit. Ilyen a 17 vers 
közül talán 5—6 akad. Elemezzük pl. Külvárosi éj c. versét. 
(Erről nevezte el kötetét is.) A költő úgy látja, hogy a 
szövőszékek a holdfény fonalával „szövik szövőnők való 
álmait' (Hogy a szövőnők nemcsak álmodozni szoktak, 
hanem heti 10—20 pengőért sorvadnak a szövőgépek 
mellett, arról itt nem esik szó!) . . . , . . . vasgyár, cement-
gyár, csavargyár. Visszhangzó családi kripták. A komor fel-
támadás titkát őrzik ezek az üzemek' " (Marx mennyivel 
megrázóbban, költőiebben mutatta be a gyárat a Kapital-
ban.) Röpcédulákkal egy-egy elvtárs iramlik át. Kutyaként 
szimatol előre és mint a macska fülel hátra." (Kedves 
hasonlatok az állatvilág köréből), „ . . .az öntőműhely vas-
ladik, s piros kisdedet álmodik a vasöntő az ércformákba." 

10 Irodalomtörténet 1980/3 
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(Mi az a piros kisded, amiről a vasöntő „álmodik"? Vörös 
Jézuska? ) De elég ennyi. Helyszűke miatt nem foglalkoz-
hatunk olyan alaposan ezzel a kötettel, mint amennyire 
alaposan foglalkozott pl. J. A. Babits Mihállyal. így hát az 
„éj"-el kapcsolatos képzavarokat és logikai ellentmondá-
sokat nem is bolygatjuk. 

A proletáréletet sokkal szélesebben és kifejezőbben öleli 
fel a „Mondd mit érlel" c. vers. A nyomor egész skáláját 
szólaltatja meg — de a kérdésre nem válaszol, az okoza-
tokat felsorolja, de nem jelöli meg az okot és a kivezető 
utat. A vers egységes hangulatát rontja az utolsó szakasz, 
melyben a költő fájlalja, hogy ,/elesége a padlót mossa" s 
„neve csak áruvédjegy" stb. 

Egy jelentéktelen sortól eltekintve legértékesebb „Munká-
sok" című verse. Néhány szóval roppant találóan jellemzi 
az imperialista terjeszkedést („mint fészket, ütik le a kis 
falut' j. Egy vers keretében foglalja össze a tőkés világot, a 
proletáréletet. („Újságpapír az asztalon kenyérrel, s az 
újságban, hogy szabadok vagyunk." stb.) A munkássággal 
kapcsolatban azt mondja: „Kiállunk érte, mint a kémény, 
lássák! És búvunk érte, mint az üldözött." Ez a nyílt és 
határozott állásfoglalás azonban csak ebben az egy versben 
jelentkezik. 

„Határ" című versében csupa eredeti, ragyogó leírás — 
de a lényeg, a vándorló parasztok sorsa, elsikkadt, egészen 
mellékessé válik. Az „Eső" és a ,Fagy" című versekben 
szintén elhomályosul az eredeti mondanivaló — elnyomják a 
részletező leírások. 

Az eddig felsoroltak alapján meg kell vallanunk, hogy 
J. A. nem proletárköltő. Hiába olvassuk sűrűn az „elvtárs" 
szót, és egyéb marxista kifejezéseket („a levelek zizegnek, 
mint a röpcédulák"), mindez a felszínen van, nem válik 
lényeggé, szocialista versei nagyrészt csak töredékek. 
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Ml az oka annak, hogy' J. A., aki elméletileg marxista, 
nem tudja marxista meggyőződését verseibe beleolvasztani? 
Hogy felemás marad? 

Egyrészt az, hogy J. A. nem elsődleges lírikus természet. 
Nála az érzések nem törnek ki a maguk forró, friss erejé-
ben. (Kötetében alig van néhány valóban lírai sor.) Nála 
ötletek, hasonlatok, képek, gondolatok jelennek meg, 
ezeket azután mesteri technikával és nyelvtudással eleveníti 
meg. (Mellékesen, a teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy 
az igazi J. A. a „Medvetánc", „A kanász" és „A cipő" c. 
versekben jelenik meg. Itt ötletes, bravúros és eredeti, 
nyelve ízig-vérig magyaros, csupa ritmus. De erre a területre 
nem követhetjük.) 

J. A. másrészt nem él beim a munkásmozgalom eleven 
sodrában. Mintha messziről, parton megrekedve, nézné a 
tömeg hullámveréseit. Elfutnak mellőle a legfontosabb prob-
lémák (pl. a háború kérdése), a legaktuálisabb napikérdések, 
így azután csak a felszínt lálja, ötletekre, véletlenadta 
témákra szorul. 

Ezek a sorok a J. A. problémát nem akaiják egy-
oldalúan elintézni, hanem a tárgyilagos kritika eszközével 
megoldani. Meg kellett mondanunk, hogy nem az a prole-
tárköltő, akit teljesen vállalhatunk, aki olyan, mint amilyen-
nek a „proletárköltőnek" lennie kell. J. A. félúton áll. 
Számot vet önmagával és az osztálytudatos tömegek írója 
akar lenni, akkor a tömegek egyszerű és kemény nyelvén 
kérlelhetetlen éleslátással és erővel kell megmondani mind-
azt, amiért a tömegek harcolnak. 

Ha J. A. következetesen megy végig a megkezdett úton 
(„Kiállunk érte, mint a kémény, lássák!"), ha nem elégszik 
meg az eddig adott értékekkel, hanem valóban harcosa lesz 
az osztálytudatos tömegeknek, akkor teljes szívvel vállaljuk 
proletár költőnek. 

Pákozdy Ferenc 
(Társadalmi Szemle, 1933. febr. 87-88.) 

1 0 * 
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ÚJ VERSESKÖNYVEKBÖL 

. . . Végül egy fiatal, aki a legeredetibb módon használta fel 
az újat. József Attila válogatott versgyűjteménye fényesen 
igazolja tehetségét, amely a kísértő veszedelmek között néha-
néha szem elől tűnt, hogy azután annál biztosabban fussa 
pályáját. A proletár ért benne költővé, akit legtöbbször agyon-
nyomnak a szólamok és a szakszervezeti konvenciók, de 
akinek öntudatában, belénevelt fegyelmében, kemény látásá-
ban, nyers örömeiben, érzékenység nélküli bánatában, 
tényeket elfogadásában és emberek elleni tompa dühében, 
érdessége mögött lappangó játékos, sőt gyermekes ösztöneiben 
művészi lehetőségek élnek, csak legyen, aki felszabadítja őket. 
József Attila ezt az általános képet stilizálta egyénire a versei-
ben. 

Témában már indulásakor a szegénység kérdése izgatja, de 
formában a legtisztább polgári hagyományokhoz kapcsolódik. 
Tóth Árpád és Juhász Gyula, a Nyugat-nemzedék e két ama-
tőrje hat reá; a teli hang, tiszta verselés, ötvösmunkának 
készült stílus közben annál meglepőbb volt különös groteszk 
látásának a jelentkezése. Groteszk humora, kapcsolatban egy 
bursikóz, dörmögő hanggal, vagy gaminos hetykeséggel az erős-
sége legjobb kötetének. (Nincsen apám, se anyám, 1929.) 
Nevetésében a sokat próbált, sok mindenen keresztülment 
ember gúnyolódik önmagával, a számkivetett derül a gazdagok 
merev világán, az igénytelen rongyos nyelvét öltögeti a jói-
öltözöttre. Öngúnyjában van valami csibészes, villonos, akinek 
különben néhány balladáját szabadon, de hangban rendkívül 
szerencsésen fordította le. Természetesen, akárcsak Villonnál, 
a gúny és játék mögött tragikus érzés lappang, lázadás a sors 
szeszélye ellen, amely oly találomra osztályozta az embereket, 
és fatalizmus a változhatatlan felett. A gúnyos-rezignált alap-
érzés adja igazán sikerült verseinek az ízét (pl. : Tiszta szívvel). 

A képzelet játékos beállítottsága nem áll meg saját 
személyénél, hanem kiterjed tárgyakra, környezetre, olyan 
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területre, amelyet egész más lélekállapottal szoktak a költők 
megközelíteni. Ha József Attila istenes verset ír, közvetlen, 
jóságos öregnek jeleníti meg, aki ott ténfereg a golyózó gyer-
mekek között, részt vesz játékukban, a lányokat friss széllel 
pirosítja. Emellett az istenség mellett, aki mintha egyes közép-
kori legendákból, vagy népmesékből telepedett volna át a 
modern versbe, egyszerű szóval tesz vallomást: 

Most már tudom őt mindenképpen 
minden dolgában tetten értem. 
S tudom is, miért szeret engem -
tetten értem az én szivemben. 

A humor számára nincs távoli és nincs közömbös, mindent 
közvetlenné és érdekessé tud tenni. József Attila szeme a 
salátákat lapuló madaraknak látja, „borzonganak, kotyognak 
halkan. Már-már rikoltva felrepülnek. S tollászkodva megint 
elülnek." Kell-e elevenítőbb fordulat? Szegény kedvesét úgy 
ruházza, hogy új inget gondol reá. Mennyi pajzán bölcsesség 
van a Fiatalasszonyok énekében! És hozzá a dudoló-dörmögő 
nyelv, ízes, mélyről jött szavakkal, szókimondása külön bájá-
val, egészséges erotikájával. Groteszk és misztikus hangulat-
keverésével tud igazán eredeti népi is lenni, aki nem a 19. 
század műdalaira nyúl vissza (azok, ha népköltési gyűjte-
mények őrzik is), hanem az ősi rigmusok, ráolvasások, regős 
énekek hangjára. 

A hetyke gamint a szerelem szelídíti. Csendes boldogság van 
szerelmes verseiben, a magányos ember hálája a feléfordulásért. 
Szabadszájúsága is teljesen eltűnik, a testiség könnyű, tiszta 
poézisban olvad fel. 

Szoknyás lábad mozgása 
harangnyelvek kongása, 
folyóvízben 
néma lombok hulláma. 
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Nála is, mint Erdélyinél, a dalforma hozza a legtöbb meg-
lepetést; szabadversei tiszta Kassák-utánzatok. Szófantáziája a 
legerősebb kortársai között (Tüzek éneke); pattogó, elsimuló 
mondataiból nyers természetesség és egyszerű poézis árad. 
Képzeletének groteszk, elevenítő ereje újabb verseiben erő-
södik, részletezőbb, őrzi a különösséget, de a lírai kíséret is 
szélesebb, melegebb színhatásokkal dolgozó; précieux hatá-
sokat csal ki a nyomor és az anyagelvűség masszív képeiből. 
(Téli éjszaka, Elégia, Óda.) Kénytelen vagyok újra festő-
párhuzammal élni: gondoljunk Derkovits festményeire. 

A mellékudvarból a fény 
hálóját lassan emeli, 
mint gödör a víz fenekén, 
konyhánk már homállyal teli. 
Csönd, - lomhán szinte lábrakap 
s mászik a súroló kefe: 
fölötte egy kis faldarab 
azon tűnődik, hulljon-e, 
S olajos rongyokban az égen, 
megáll, sóhajt az éj; 
Leül a város szélinél. 
Megindul ingón át a téren; 
egy kevés holdat gyújt, hogy égjen. 

A külvárost átszellemítő költőnek a legnagyobb ellensége a 
pártprogram. Ha úgy érzi, hogy szolgálatot kell teljesítenie, az 
ábrázolás a régi naturalista regény színezésére emlékeztető, 
meghatni akaró, túlrikító, túlolcsó, a végén az elmaradhatatlan 
biztató szólamokkal. Ezekben a versekben (amelyek leg-
nagyobb része szerencsére kimaradt a válogatott kötetből) a 
kemény proletárban felébred az érzelgős kispolgár, a művész-
ben az agitátor, a látomásokban a közhely, a szépségben a 
próza. ,,De - elvtársaim - ez az a munkásság, mely osztály-
harcban vasba öltözött' - hangzik a Munkások lendületes 
vége. (A kötetből hiányzik.) Túlságosan komolyan vette a 
szakszervezeti kötelességet. A költő azonban nem szabad, hogy 
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áldozatul essék sem az érzékenységének, sem a naivitásának; a 
költészet ott kezdődik, ahol a biztonság és fölény az eszközök 
megválogatásában. Nem sokszínű alkotó, egy hang teljessége és 
eredetisége emelte őt messze az átlag fölé; szomorú lenne, ha 
kívülről rákényszerített egyhangúság fojtaná el a végső ki-
bontakozást. 

Halász Gábor 
(Nyugat 1935. ápr. 324-325.) 

JÓZSEF ATTILA KÖLTÉSZETE 

^ ' ^ Társadalom 

József Attila proletár származású költő és ennek nyomai 
egész költői működésén és életformáján föllelhetők. Mégis 
vonakodunk azt írni róla, hogy „proletárköltő", a szónak 
bizonyos egyirányú harcias használtsága miatt. Proletár-
költőnek azt szokták nevezni, aki proletárvoltát állandóan 
hangsúlyozza s életében-verseiben a proletár-eszményt akaija 
kifejezni, nem pedig a maga életét úgy, amilyen. József úgy 
proletárköltő, ahogy Gorkij proletáríró. Nem eszményt és 
tendenciát ad, hanem a maga emberi valóságát, nem osztály-
kategóriát, hanem a proletár-ember totális, vajúdó, talán ellent-
mondó, de őszinte lényegét. A Tiszta szívvel amoralitásában a 
villoni lumpenproletár világát foglalja versbe, a Magyar Alföld-
ben a magyp.r szegénynép tragikumát érezteti Adys szim-
bólummal, a Biztatóban Babitsos impresszionizmussal villant a 
világ furcsa egzotikumaira s az egészet egy friss, lumpen-
proletárosan individualista kizengésben végezteti — mindez 
talán idegen a munkásöntudattól, de mélyen a munkásember 
érzéseihői szól, mint istenversei és szerelmi költeményei is. 

József megtette az utat a csavargó anarchizmustól a szocia-
lista eszme tudatos vállalásáig, de jóízlése megakadályozta 
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abban, hogy költő tollát, sok szocialista költő példájára, a 
vezércikkíró tollával cserélje föl. Kitűnő intuíciójával meg-
értette, hogy a költészet „szívtől szívhez" szól s a világ-
szemlélet számára csak az érzés tolmácsa és nyersanyaga lehet. 
A szocialista eszme érzés-alapja, a szocialista ember tipikus és 
elkülönítő érzése, a szolidaritás legtisztábban benne vált meg-
formált valósággá. E kötetében lefaragta és kihagyta mindazt, 
ami a tendenciózus szemlélet alapján külső sallangként volt 
hivatva dokumentálni hovatartozását. Legjobb példa erre a 
Nyár, melynek előbbi befejezését: Elvtársaim, a kaszaéV — 
felcserélte a versből szervesen következő: „kék, tünde fénnyel 
fönn a téf'-те. Állandó kihangsúlyozásra csak bizonytalan érzé-
seknek van szükségük s nem annak a költőnek,-aki a. Favágó 
- bár a tőke szó kétértelműségére épített — nagyszerű szim-
bólumát, vagy az Esik c. vers víziójában az egész ország súlyos, 
monoton panaszát fejezte ki. Az Ö szegény szól tréfásan 
komoly pörlekedésével, a Határ a falusi szegénység kilátás-
talanságának rajzával, s különösen a Külvárosi éj legjobb 
szocialista verseink közül valók. Az utóbbiban a komor ó betű 
uralkodik, - mert az ,ó" fekete s nem kék, mint Rimbaud 
gondolta - : homály, lomhaság, olajos rongyok, hold, sóhaj, 
omladék, bordás szövőszékek és bogárhátú dinamók, romlott 
fény é" komor feltámadás titka, csupa ó és óh, míg a költő 
szolidárisán felkiált és komolyan elnyugszik. 

Szegények éje! Légy szemem, 
füstölögj itt a szívemen, 
olvaszd ki bennem a vasat, 
álló üllőt, mely nem hasad, 
kalapácsot, mely cikkan pengve, 
- sikló pengét a győzelemre, 
óh éj! 
Az éj komoly, az éj nehéz. 
Alszom hát én is, testvérek. 
Ne üljön lelkünkre szenvedés. 
Ne csipje testünket féreg. 
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A Mondd, mit érlel-ben a kisparaszt, munkanélküli, fű-
szeres, munkás, költő sorsáról kérdez, a Holt vidék-ben a 
szegényparasztok nyomottságát érzékelteti, akiken „nem segít 
ima" a Fagy a szegények téli lázongásának verse, a Haszon 
villoni ballada bérmunkás és tőkés viszonyáról. Gazdag skálája 
ez a szocialista érzésnek, játszi káromkodástól harci kiállá-
son keresztül (kár, hogy az utóbbit dokumentáló Munkások c. 
vers, valamint a Korunkban megjelent kitűnő „történelmi 
materialista" Óda kimaradt a kötetből) — egészen az elégikus 
töprengésig, összevetve a kötet verseit, kétségtelen, hogy 
József nem forradalmi vérmérsékletű költő, hangja inkább az 
idill és az elgondolkozás felé vonja, s a harc inkább kényszer 
benne, mint természeti adottság. A szeretetre vágyó, kisem-
mizett proletárgyerek kérdezi belőle: „minek is kell fegyvert 
veretni - belőled, arany öntudat? " De ki tagadná, hogy az 
emberek többségé békét'és kenyeret akar s a harcot társadalmi 
kényszernek érzi? A békéért éppen és a kenyérért? Vannak 
költők, akiknél a harci kiállás öncélú, heroikus pózzá mere-
vedik - József figyelmeztet, hogy az emberségért és az ember-
ségre megy a játék. Költészetén át „egy megszerkesztett, szép, 
szilárd jövő" távoli sugara vetődik lelkünkre. S hiába folyik 
ellene a tehetségtelenek hadjárata minden oldalon, s hiába 
igyekeztek többen - ezt meg kell végre mondanunk — József 
Attilától elhidegíteni a munkásság egy részét. És hiába reagált 
erre József sértett és gyermekded bosszúval, — tudjuk nagyon 
jól és ő is tudja, hogy József a dolgozók és haladó intellek 
tuelek osztatlan táborának költője, értjük és szeretjük, betéve 
tudjuk és szavaljuk, mindenki ellenére és sokszor önmaga elle-
nére is. 

Fülöp Emő (Fejtő Ferenc) 
(Korunk 1935. febr. 116-123.) 
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IRODALMI NAPLÓ 

Az ember olykor bosszankodott rajta és gyakran vitat-
kozott vele. De lehetetlen volt nem szeretni. József Attila 
megejtett a jópofaságával, csibészbeoltott tisztaszívű kamasz-
ságával, megejtett - bár megjátszott és raffinált - naivságával, 
mely groteszkül és kedvesen kicsinyítette a világot kézzelfog-
ható és realisztikus képekbe, egy utcai kölyök tapasztalatainak 
méretére, megejtett játékosságával és szellemességével, mely 
akkor is elbájoló tudott lenni, mikor a leg„prózaibb"-ban 
kimondta a dolgokat, dalszerűségével, mely nem a már untig 
kiaknázott modern népdal, hanem a „Kalevala" ősi fogásaival 
frissítette magát, sőt megejtett némely mulatságos szentenciá-
jával is, az olyanokkal, mint „Hosszú az Úristen, rövid a 
szalonna", vagy ,JErős az élet, mint a csikards" mely mintegy 
proletár társa „A derék nem fél az idők mohától" - féle 
szállóigéknek. Még ha néha összekacsintani látszott is az 
olvasóval, hogy: ugye milyen jópofa vagyok. Még ha kissé 
csökkentette is hitelét, hogy olykor úgy éreztük, szerepet 
játszik. Hogy például, mint a fiatal Petőfi a korhelykedést, úgy 
ő a bableves motívumát nem azért látszik hangsúlyozni, mert 
valóban fontosnak érzi, hanem mert ez érdekesen és hatásosan 
élezi ki profilját. Megejtett néhány versével, mint a „Fiatal-
asszonyok éneke", „Áldalak búval, vigalommal", „Betlehemi 
királyok", ahol ez a tüskés lélek, felolvadva a szeretetben, 
legigézőbb hangjait találja meg, s e hangok váratlanul lágyak. 
Megejtett még az olyan nem értett, vagy félig értett verseivel is, 
mint a „Futtám, mint a szarvasok", „Regős ének", a 
„Medáliák" némely darabja. Az érthetetlenség válfajtában 
igazán senki sem tud ilyen varázsos lenni. S bár olykor 
modoros volt, olykor gondatlan, olykor kiagyalt, nem lehetett 
elvitatni, hogy ez a ravasz közvetlenség, ez a csibész rokokó új 
líránk legeredetibb változata, s fájdalmasan hiányoznék háború 
utáni irodalmunkból. Új könyvében, a fagyon /à/ '-ban 
(melyet Cserépfalvi a nála megszokott ízléssel adott ki) költé-
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szete kissé átalakult. Az idillre és szeretetre vágyó kamasz 
rájött, hogy az élet: harc és fagy. A táj, mely rendszerint 
körülveszi: vasszínű égbolt, tél, eső. A régi jópofa vonásokat a 
mai élettel ábrándok nélkül farkasszemet néző férfi sötét el-
szántsága váltja fel, s a költő, ki a múltban nem egyszer volt a 
kelleténél kevésbé világos, most gyakran túlságosan is érthető 
és gondolati jellegű. De modem líránkban legkorszerűbbnek 
azt a hidegséget és tudatosságot érezzük, melyben, ha szabad 
egy ortegai disztinkcióval élnem, nem a lélek, vagy épp a 
testiélek párái tárgyiasulnak, hanem inkább a modem szellem 
illúzió- és érzelem-mentessége. József Attila híján van a szenti-
mentalizmusnak, sosem „édes", csak a legritkább esetben lágy, 
verseinek kemény, fémszerű pengése van. Nincsenek hason-
latai, s ha vannak, kevéssé sikerültek; a verset nála valószínűleg 
nem kép, hanem zene előzi meg. Szerencsére intellektuális 
merevgörcseit játékos hajlam enyhíti, a száraz tételeket a 
szigorú és leleményesen sokféle forma versszerűvé, a tragikus 
háttér megdöbbentően feszültté s egy-egy váratlan paradox 
formula mélybevilágítóvá teszi. Új könyvében a ,Judit" hűvös, 
tiszta levegője, a „Jaj majdnem" tökéletes dallá vált világ-
szétvető fájdalma, s főképp „A város peremén" marad emléke-
zetes, József Attila legszebb verse, ahol a világgal zordonan 
szembenálló, de társait és hivatását megtalált ember komoran 
boldog lelkülete olvad bujtogató s ugyanakkor fenséges höm-
pölygésű muzsikává. Hogy valamit idézzek belőle: 

Míg megvalósul gyönyörű 
képességünk, a rend, 
mellyel az elme tudomásul veszi 
a véges végtelent, 
a termelési erőket odakint s az 
ösztönöket i d e b e n t . . . 

Kevés új írónk hozott ennyi új értéket. S mégis . . . A húsz-
éveseknél sem érzem akkora mértékben, mint az elismert, 
népszerű József Attilánál, hogy olyan költő verseit olvasom, 
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aki, szép múltja ellenére, még pályája elején van, nagy meg-
lepetéseket hozhat, s akárcsak a kor, amelyet oly becsületesen 
és erősen él át, még nem találta meg végső egyensúlyát. 

Komlós Aladár 
A Toll. 1937. febr. 20. 65-67. 

A költő - ajkán csörömpöl a szó, 
de ő (az adott világ 
varázsainak mérnöke) 
tudatos jövőbe lát 
s megszerkeszti magában, mint ti 
majd kint, a harmóniát. 

(József Attila: A város peremén) 

JÓZSEF ATTILA: NAGYON FÁJ 

Vajon csakugyan megszerkeszti-e? — kérdem töprengve, 
mialatt József Attila új kötetét olvasom. Vajon nem erejét és 
mesterségét meghaladó feladatot vállal-e a költő; vajon nem 
volna-e jobb, ha kevesebbet ígérne? Csakugyan „tudatos jövő-
be" láthat-e a költő és eljuthat-e valaha odáig önmagában, 
ameddig a nép egyszer majd eljut a társadalomban? 

Megvallom, nem tudom, mit feleljek ezekre a kérdésekre. 
Ne értsen senki félre: ez a kétely nemcsak József Attilának 
szól, akit napjaink egyik legjelentékenyebb magyar költőjének 
tartok, hanem minden költőnek — általában a költészetnek. 
Szerepe a társadalom-átalakításban sokkal kisebb lehetőségei 
sokkal korlátozottabbak, mint hinni szokás. Marx igazsága, 
hogy az elmélet is anyagi erővé válhat, ha a tömegeket áthatja, 
nem a költészetre vonatkozik. Egyes versek (például Petőfi 
forradalmi versei) egyes pillanatokban kétségkívül áthatották a 
tömeget és meg is mozgatták őket, - de az is kétségtelen, hogy 
minden csak érzelmi, indulati „doping" volt, miután a töme-
geket már előzőleg áthatotta a mozgalmi elmélet és mozgásba 
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hozta az objektív történelmi helyzet. 1847-ben, vagy akár 
1848 február 15-én Petőfi hiába szavalta volna el a „Nemzeti 
dal"-t a pesti népnek . . . A költő szerepe a közélet gyakorlatá-
ban végeredményben csak segítő jellegű lehet. Ezért nem 
tudok túlságosan nagy szemrehányást tenni József Attilának, 
amiért új verskötetében csak elvétve szólal meg a harcias hang. 
Olcsó szellemesség volna összevetni egy régebbi kötetének és a 
mostaninak a címét és megállapítani, hogy ő, aki valamikor azt 
hirdette: „Döntsd a tőkét, ne siránkozz", most nem nagyon 
döntögeti a tőkét, de annál többet siránkozik. Ez nyilván igaz, 
de az is igaz, hogy a tőkedöntésre nem a vers a legalkalmasabb 
szerszám és a siránkozás — legalább időnként - a költők 
természetes megnyilvánulása. Gyanús az olyan költő, aki 
minden versében szabatosan és félreérthetetlenül döntögeti a 
tőkét, és ha siránkozhatnékja van, gyorsan leteszi a tollat és 
félrevonul. Az ilyen költőnek nemcsak művészi, hanem emberi 
és szocialista őszintesége is fölötte gyanús. Nem igazi harcos 
az, aki soha egy pillanatra sem csügged, és nem igazi költő, aki 
ezt a pillanatnyi csüggedést nem meri bevallani, őszinteség nél-
kül nincs költészet és nincs harc sem. 

Mindezzel nem azt akarom mondani, hogy tekintsük József 
Attilát most is ugyanolyan baloldali költőnek, mint amilyen 
néhány verskötettel ezelőtt volt. Ez túlzás volna - de ugyan-
ilyen túlzás volna, ha azt mondanánk, hogy végképp eltávozott 
a tömegek ügyétől, a szocializmus gondolatától. Tekintsük 
egyszerűen költőnek, még hozzá igen nagy jelentőségű költő-
nek, aki szocialista elveit fenntartva a gyakorlatban befelé 
fordult. Nem jobbra fordult — csak befelé. Ez lényeges különb-
ség. Nem veszett ki a munkásszolidaritás abból, aki ma is így ír: 

- ilyenek vagyunk, 
Új nép, másfajta raj. 
Másként ejtjük a szót, fejünkön 
másként tapad a haj. 
Nem isten, nem is az ész, hanem 
a szén, vas és olaj, 
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a való anyag teremtett minket 
e szörnyű társadalom 
öntőformáiba löttyintve 
forrón és szilajon, 
hogy helyt álljunk az emberiségért 
az örök talajon. 

Nem veszett ki a népfront-lendület abból a magyar költő-
ből, aki napjainkban ezzel a kiáltással fejezi be versét: 

Az én vezérem bensőmből vezérel! 
Emberek, nem vadak -
elmék vagyunk! Szívünk míg vágyat érlel, 
nem kartoték-adat. 
Jöjjél szabadság! Te szülj nekem rendet, 
jó szóval oktasd, játszani is engedd 
szép komoly fiadat! 

Nem, József Attila nem fordult jobbra. De befelé fordult. 
És mikor azt íija: 

Míg megvilágosul gyönyörű 
képességünk a rend, 
mellyel az e lme tudomásul veszi 
a véges végtelent, 
a termelési erőket odakint s az 
ösztönöket i d e b e n t . . . 

- kétségtelen, hogy az ösztönök titka jobban érdekli a terme-
lési erők titkánál; з maga rejtett világa jobban foglalkoztatja, 
mint a társadalom. 

Amit szívedbe rejtesz, 
szemednek tárd ki azt; 
amit szemeddel sejtesz, 
szíveddel várd ki azt 

— íija egy versében, melyet Freudnak dedikál. A tudattalan 
tudatosítása: ez most költészetének főcélja. Mind mélyebb és 
mélyebb rétegekbe ereszkedik le önmagában. Legtöbb versé-
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ben egykori gyermekénje sír fel és ősi sérelmek kísértenek a 
tudat-küszöb alól. Minden társadalmi sérelemnél, minden osz-
tálybántalomnál erősebben fájnak neki most a gyerekkori 
verések. A régi szorongások újult erővel fojtogatják, harminc 
év semlegesítő közegén keresztül is. Rejtelmes okú bűntudat-
ban vergődik és ismeretlen büntetéstől retteg. Igen, leásta 
magát egészen a mélybe, a kezdet kezdetéig. Freudi munka ez, 
elméleti munka és ugyanakkor a leggyötrelmesebb személyes 
élmény. József Attila egyik legnagyobb művészi ereje és 
sajátossága mindig az volt, hogy elmélet és élmény dialektikus 
egységbe olvadt verseiben. Elvont fejtegetések szikrázó és forró 
fényt kapnak nála az érzések hevétől. 

És mégis reméljük — a költő érdekében is —, hogy lírájának 
ez az irányzata, ez a nagy befelé nézés nem marad állandó. 
Emberi és művészi szempontból egyaránt meddő volna sokáig 
itt időzni. Még húsz-harminc ilyen vers — és a legszebben 
hangszerelt, legőszintébben átélt pszichoanalitikus felismerések 
is szárizzá válnak, személyes ügy helyett egyszerűen csak 
magánügy lesz belőlük. A búvár részéről megrázó és nagy 
jelentőségű teljesítmény, ha lemegy az óceán fenekére — de 
sem az ő, sem az emberiség szempontjából nem volna értelme, 
hogy végképp lenn is maradjon. Ismétlem, nem tartom sem 
kisiklásnak, sem „árulásnak" hogy József Attila egy időre 
hátat fordított az emberi közösségnek. Nyilván tudta, miért 
kutatta lázas önkínzással „az ösztönöket idebent." Az el-
fordulás és elvonulás korszaka néhány nagyszerű értéket 
teremtett és jótékonyan fokozta a költő belső érési folya-
matát. De most majd ismét fel kell fedezni a világot, az emberi 
kapcsolatokat, „a termelési erőket odakint". És költészetével 
ismét segítenie kell azokat, akik e termelési erőket az egész 
emberiség érdekeinek szolgálatába akarják állítani, egy kis 
csoport szolgálata helyett. 

Bálint György 
(Gondolat 1937. jan.-febr. 67-69.) 
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JÓZSEF ATTILA ÉLETE ÉS TRAGÉDIÁJA 

Az új magyar irodalom legszebb ága letört. József Attila 
nincs többé. Eldobta fiatal életét, amely sok örömet sem 
ifjúságában, sem férfikorában nem adott számára. Borzalmas 
pontot tett testi és leki szenvedései után. 

Még fel sem tudjuk mérni azt a veszteséget, amit tragikus 
elmúlása a magyar irodalomnak okozott. Hiszen csak most 
kezdett kibontakozni teljes erejében, teljes mélységében színes, 
forrongó, robbanó tehetsége. Most kezdte beváltani azoknak a 
reményeit, akik az új nagy magyar költőzsenit érezték meg 
benne és egyre mélyebb bölcselmű lírája már kezdte röpíteni a 
halhatatlansúg felé. Azok a versei, amelyek a ,JWedvetánc" és 
, JVagyon fáf című köteteiben és a „Szép Szó" újabb számai-
ban megjelentek, nemcsak az új magyar költészet, hanem az 
egész magyar irodalom legszebb alkotásai közé sorozhatok és 
egy későbbi kor méltán sorolja majd őt a magyar irodalom 
többi tragikus végű nagy zsenije sorába. 

Mi még most sokkal közelebbről, a személyes barátság 
melegével és fájdalmával érezzük és értékeljük őt, költészetét 
és a veszteséget, amit tragikus elmúlása okozott, semhogy 
irodalmi méltatást írhatnánk róla. Még eleven — és örökké 
eleven marad — elmékezetünkben kedves, izgalmas egyénisége, 
soha nem pihenő, hol játékos, hol a gondolkozás legmagasabb 
csúcsain járó intellektusa, törékeny teste, alacsony alakja, 
lelkes feje és petőfis megjelenése, amelyet bajuszával még talán 
tudatosan hangsúlyozott is. 

Mennyit szenvedett ez a fiatal költő! Megjárta az élet mély-
ségeit, gyermekkorában, szüleinek nagy nyomorúsága miatt, 
menhelybe került, aztán volt hajósinas, kávéházi kenyérárus, 
rikkancs, eminens diák, bölcsész, üldözött agitátor és lap-
szerkesztő. Csak éppen megélhetése nem volt soha. Mennyire 
vágyott valami biztos kenyérre! Sohasem érhette el. Még azt 
sem kaphatta meg, amit nála sokkal kisebb tehetséggel is 
annyian megkaptak: — a Baumgarten-díjat, amely leg-
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válságosabb napjainkban talán életét olyan vágányra tolhatta 
volna, amely nem a halál felé vezet. 

És mennyire vágyott a boldogságra! Ezt is megtagadta tőle 
a sors. Költészetében ott vannak nyomai szerelmi tragédiáinak, 
amelyek többször dúlták fel életét, míg végül a testi és lelki 
szenvedések felőrölték idegeit és búskomor lett. 

A szocialista munkásságot eleven kapcsolatok fűzték hozzá 
és költészetéhez. Amikor Szegedről Budapestre került, a Nép-
szavában jelentek meg sűrű egymásutánban versei. Nemcsak 
azért, mert a Népszava volt az egyetlen, amely akkor fel-
karolta, hanem azért is, mert gondolatai, mondanivalója, köl-
tőisége a szocialista munkásmozgalom szellemével tartott 
szoros rokonságot. Ez a rokonság az idők során elmélyült. 
Egyre többet foglalkozott filozófiai és szociológiai kérdé-
sekkel, Hegellel, Marxszal, és eközben fellobbant gondolatai-
nak költői megnyilatkozásait a „Döntsd a tőkét, ne siránkozz" 
című kötete őrzi, de ott van a nyoma később írott verseiben is. 
Amikor a „Szép Szó" megindult és annak egyik szerkesztője 
lett, verseit csaknem kizárólag ott jelentette meg és a „Szép 
Szó" irodalomtörténeti szerepet töltött be akkor, amikor a 
letargikus, szenvedő költőbe új életkedvet öntött, és azoknak 
a nagyszerű verseknek megírására ösztönözte, amelyekben 
költői gondolatainak metafizikai mélységeit is feltárta. Azért 
felkereste verseivel a Népszavát is és az utolsó években állandó 
munkatársa volt a Népszava-Naptárnak és a Májusi Emléklap-
nak. Emlékszem, mennyi gonddal készítette ezeket és többi 
verseit is, milyen szeretettel dolgozott rajtuk, hogy tökéletesek 
legyenek. Egy-egy szót, egy-egy szóvégződést százszor átrágott, 
mérlegelt és kissé fakó hangján elkántálta, szinte ízlelte a 
sorokat, a rímeket, amelyek aztán mesteri tökéletességgel 
simultak egymáshoz. Tökéletes művészettel készítette, 
munkálta verseit, és mégis milyen friss erővel robbantak azok! 
Milyen közvetlen, spontán hatásuk volt! 

Első verseskönyve Szegeden jelent meg. Juhász Gyula, a 
szintén tragikus végű kiváló költő figyelt föl rá, biztatta, 

11 Irodalomtörténet 1980/3 
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bátorította. Az első igazi sikerét a ,JVinesen apám, sem 
anyám" című kötetével érte el. Ebből az első kétszáz példányt 
„köztulajdonnak" nyilvánította, bele is nyomatta, hogy azokat 
elolvasás után az olvasó adja tovább. Milyen jellemző volt ez 
egyéniségére! Ebben a kötetben már megjelent néhány olyan 
verse, amely egy csapásra népszerűvé tette a nevét és amely 
első hallásra felejthetetlenül megmaradt az olvasó emlékezeté-
ben. 

Harcos szellem volt. Legkiválóbb kortársai közül az emelte 
ki, hogy a legköltőbb költő volt közöttük. Belőle buzogott 
legbővebben és legeruptívabban ennek a nyugtalan kornak a 
szelleme. 

Harminckétéves volt. Nem bírta tovább. Fiatalságának 
szenvedései, hányódásai, koplalásai és csalódásai felőrölték 
idegzetét. Már évekkel ezelőtt voltak periódusai, amikor fel 
sem kelt az ágyból. Minek? Fázni, éhezni, fillérek után tal-
palni? Máskor meg lázasan dolgozott, írt, vitatkozott, elméle-
teket dolgozott ki, majd űjra összecsuklott. Barátai tartották 
benne a lelket, amíg lehetett. Hívei, olvasói aggódva figyelték a 
sorsát és mindenfelé mélységes megdöbbenést keltett, amikor 
egy fél évvel ezelőtt híre terjedt, hogy búskomor lett és ideg-
gyógyintézetbe került. Azóta keveset hallottak róla. Három-
hónapi kezelés után állapota javult, családja levitte Balaton-
szárszóra és mindenki azt remélte, hogy teljesen felgyógyul. A 
szombati Népszavában még arról számoltunk be, hogy a közel-
jövőben fellép egy miskolci előadóesten. 

A sors másként akarta. Pénteken este 8 órakor ott állt a 
balatonszárszói vasúti sorompónál. Nézte a robogó vonatot. 
Aztán hirtelen nekirohant. A mozdony darabokra tépte. Azon-
nal meghalt. 

József Attila nincs többé. A magyar költészet elveszítette 
egyik legnagyobb egyéniségét. Vajon lesz-e, aki a helyére áll? 

(Népszava 1937. dec. 5.) 
Szélpál Árpád 
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JÖZSEF ATTILA 

Nem tudok most róla irodalmi szempontból beszélni. Fél-
órája kaptam halála hírét, rögtön azzal, hogy emlékezzem meg 
róla itt a Nyugat hasábjain, azonnal, mert a lapot már nyom-
ják. Még el se hittem egész valómmal, még meg sem érthettem, s 
máris képviselnem kellene a gyászt. Félóráig csak álltam az 
ablaknak dőlve, a végén vettem észre, hogy a könny végigfolyt 
az arcomon. Még nem a költőt sirattam, másként fogjuk azt 
megsiratni. A barátot? Ifjú korunkban jóbarátok voltunk, 
aztán eltávolodtunk egész mostanáig, mikor vidékre utazása 
előestéjén magához kért s déltől estig, feloldva s feledve 
minden ellentétet, félreértést, ismét úgy voltunk, mint hajda-
nában. A szenvedő embert siratom? Vagy a keserűség buggyan 
ki, az önvád, hogy rajta sem segíthettem, a tehetetlenség 
keserve, hogy most már sose segíthetek? Nem az irodalom 
gyászát fejezhetem ki, nem egy folyóiratét, hanem csak az 
enyémet. S ezt is csak úgy, ahogy egy szörnyű hír hatása alatt 
az első pillanatban. 

Kortársak, bajtársak, eszmetársak voltunk, s mégis, szinte 
kegyetlen szántszándékkal mennyi kínzó ellentétet vetett 
közénk a sors; a legszörnyúbbet, melyről még beszélni sem 
tudok, épp az utolsó esztendőben. Szenvedtünk egymás miatt 
s mégis barátok voltunk. De mit jelentett ez, mi értelme volt 
ennek? Most majd teljes egészében átérezhetem, most, hogy ő 
már semmit sem érezhet belőle. Minden halál vád az élők ellen, 
akik még bírják az életet. 

Ő kezdettől fogva csak lázzal bírta, a gyermek vad makacs-
ságával, dühkitöréseivel, elragadóttságával, azzal, hogy fogadta 
el, semmibe vette az életet, a saját magáét is. A költő őbenne 
annyira megvetette a világ ál-valóságát, hogy ez az eredendően 
költő szemlélet végül érzékszerveit is meghódította. Beteg volt, 
de én betegségét átmeneti állapotnak tartottam, olyasfélének, 
mint az ihletet, ezt mondtam neki utolsó találkozásunkkor is. 
Orvosai menthetetlennek mondták. - Hölderlini sors vár rá, -

и* 
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gondoltam ekkor, még mindig önzőén az irodalomra gondolva, 
arra, hogy mit adhat még az embereknek ez a rendkívüli, a 
fájdalom legmagasabb csúcsaira jutott lélek. 

Rendkívülit adott eddig is. Mindezt a korai, ifjú halál fényé-
ben még tisztábban látjuk. Most láthatjuk majd, hogy mindig 
milyen meredélyen járt. Vibráló, nyugtalan műve hirtelen 
kerek egész lett, a halál zománca, mely szivárványló burkot 
von köréje, egységesnek mutatja, minden darabot a helyére 
tesz benne s mindent világosan kiemel. — Mennyi érték, — 
mondjuk majd, mikor az egészet számbavesszük, amikor majd 
a költőt is el tudjuk siratni. 

De én hasztalan akarnám, hogy mást sirassak benne, mint az 
embert; ez volt a legfontosabb. Hogy eltörpül minden 
veszekvés, harc, ellentét, még az elv is, ami mindennek célt 
adott, amellett, hogy ő meghalt. Még a vitára is őt becsültem 
legjobban - minek a szó már? „— Meg fogok halni" -
mondta, mikor elváláskor könnyezve összeölelkeztünk. 
„Ördögöt halsz meg" - feleltem vigaszul neki, tréfásan, de 
magam is könnyezve. Hozzátehetném most, hogy művei révén 
lelke sohasem fog meghalni. De ez sem vigasz. 

Illyés Gyula 
(Nyugat 1937. dec. 4 7 0 ^ 7 1 . ) 

JÖZSEF ATTILA TEMETÉSÉN 

Öt gépkocsi száguld a balatoni országúton a tragikus életű 
és halálú József Attila sebtében összetelefonált barátaival. 
Szombaton még bizonytalan volt, hol és mikor adják át a 
földnek a boldogtalan költő porhüvelyét s mire a városban híre 
ment, hogy Balatonszárszón hantolják el vasárnap délután 
három órakor, már elment az a vonat, amellyel le lehetett 
volna utazni a temetésére. Robogunk, hogy le ne késsük a 
szomorú találkozást. 
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Száraz, hideg idő van, az égen felhők lágy batyui bomlanak, 
gyűrt, sárga mezők közt futnak, vargabetűznek a virágokkal és 
koszorúszalagokkal megrakott kocsik, időnként feltűnik az út 
szélén egy-egy ház, egy-egy hodály. A tájék télies, tündöklően 
rideg, mintha vitrinbe rakták volna ki, ahogy a száguldó kocsik 
ablakából ráesik a tekintetünk. Rideg, közömbös, szívtelen. 

Lepsény mögött felcsillan a Balaton. Téli álmukat alvó 
villák között futunk tova. Siófok, Földvár mögöttünk marad, a 
Balaton kiszélesedik, kiöblösödik, Közeledünk Szárszóhoz. 

A falu kihalt, csendes. A főutcán egy lelket sem látni. Itt 
tépelődött, gyötrődött magával a költő, mielőtt a halálba 
rohant. Valamelyik udvarban tyúkok kárálnak keservesen. 
Egy fehérre meszelt ház előtt két zsíros süvegű öreg magyar 
hümmög egymással. Ezeket a képeket látta, ezeket a hangokat 
hallotta — nem a végzetes tettét megelőző napokon, mert az 
utolsó hónapokban már közömbös volt a külvilág iránt — 
hanem alkotó kedve teljében, mikor képeket keresett érzései-
hez, mikor látomássá, tájékká ötvözte lelkivilágát. Ilyenek 
voltak legkedvesebb emlékképei — ez volt az ő milieu inté-
rieur-je, melyet magában hordott és kivetítve költészetté 
teljesített. 

A temető a helység bejáratában fekszik. Igénytelen, falusi 
sírkert, fehérre meszelt halottasháza olyan, mint egy gazdasági 
épület. A hantok alig látszanak a bokáig érő fű között. A 
temető hangulata sivár, szegényes, de megnyugtató. Itt nincs 
fénye-pompája, ünnepélyessége a gyászszertartásnak. 

Itt egyszerűen temetnek. 
A koporsót már kitették a halottasház elé. Körülötte ott 

szorong, szinte testileg érezhető riadalomban a fél falu. Az első 
sorokban viaszsárga arcú, fogatlan vénasszonyok, egytől-egyig 
arcukra húzott, álluk alatt csomóra kötött fejkendőben, 
hátrább könnyeiket törölgető menyecskék és komolyan maguk 
elé meredő férfiemberek. Hangtalanul gyászolják a falujukba 
tévedt idegent. Hogy ki volt, aligha tudják; de ha tudnák is, 
hogyan érthetnék meg, kit vesztettek el. Inkább általánosság-
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ban sajnálják, mert „még élhetett volna", hiszen jóformán 
gyerekember volt és megrendülve hallgatják a papot, aki ki-
mért búcsúztatójában csak a meghasonlottról beszél, aki bűnös 
elbizakodottságában ítélkezett önmaga felett, de egy szóval 
sem említi azokat a szívszorongatóan szép verseket, amikben a 
fiatal halott szépséggé bűvölte keserűségeit és szorongásait. 

Most vékonyhangú kardal csendül fel. Pöttömnyi lánykák és 
parányi legénykék éneklik sírba a poétát. Buzgón fújják a 
fagyos kis dallamot, fahangú iparkodással, igyekezettel, 
szipogva. Aztán megindul a gyászmenet a temető szélén álló 
tátongó gödör felé. 

így temették el a fiatalok költőjét, falusiasan szegényesen, 
bizonyára szíve szerint. Nem kapott díszsírhelyet, nem terí-
tették koporsójára a Jókai-leplet, nem mondtak a sírja felett 
hivatalos gyászbeszédeket, nem búcsúztatták el egymás után 
egyesületek és testületek, és ez jól is van így. Hiszen életében 
sem tartozott sehová; megátalkodottan magányos volt mindig, 
űzött szarvas, aki farkasokkal viaskodott szívében. És itt a 
helye, nem a fővárosi köztemető kimért parcellái között. Itt a 
falu végén, feje mögött a göbbedő házak, sötéten tépelődő 
parasztjaival, feje felett a töprengő éggel, mely mintha azon 
tűnődne, csattanjon-e és körülötte a csüggedt tájék borongó 
távlataival. Ott fekszik érzéketlenül, hallgatagon, felette 
lombok zizegnek, szekerek zörögnek a közelében, az állomás 
felől odahallatszik hozzá a tovagördülő tehervonatok tompa 
dübörgése s egy-egy éles mozdonyfütty — miközben gyönyörű 
szép szíve porlad a hantok alatt. 

Németh Andor 
(Űjság, 1937. dec. 7.) 

5 A KÖLTÖ HALÁLA 

József Attila vasárnap óta a szárszói temető árkában fek-
szik, közel az országúthoz. Az útszéli parcella holtában is 
otthonos lakóhelye a költőnek, aki Ady Endre halála óta a 
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tizenöt legjobb és legmaradandóbb magyar verset írta, - mert 
életében is többször volt otthona az ufca, mint az egyszoba-
konyhás proletárlakás. Amíg a nyomorúság zaklatottságától 
elrontott idegekkel be nem vonult a szanatóriumba, jóformán 
állandóan a hajléktalansággal, vagy a közeli kilakoltatás 
rémével küzdött. Ha nincs egy-két régifajta ember, akit még a 
mai sokféle cudarság sem tudott leszoktatni a költő, vagy csak 
az éhesek és betegek istápolásáról, talán egész életét az utcán 
vagy albérlő-barátok pucér dívánán, vagy a hajnali kávéházak 
hidegfüstű alvilágában tölti. Nincs gyűlöletesebb, mint a hazug 
regényesség, amellyel a társadalom nemcsak magától értetődő-
nek, de festőinek és termékenyítőnek tartja a művész nyo-
morát. Csak a giccstől megihletett ostobaság, vagy a lelki-
furdalástól könnyedén szabadulni akaró álszentesség hitetheti 
el önmagával, hogy pontosan a költőnek, az elitembernek 
konveniál a szegénységgel együttjáró civilizálatlan életmód, a 
rongy és a szenny s a pénztelenséggel együttjáró koldus meg-
alázkodás, a kenyérért és a fedélért való alantas és skru-
pulustalan mesterkedés. Ezúttal azonban már csak azért sem 
hívjuk tetemre a társadalmat, mert a,,művész bohém életmód-
járót' hamisan belérögződött elképzelései szétoszlatása után 
sem tudna segíteni a költőn. A társadalom műveltebb rétegei-
nek, amelyek a költőt értik és megbecsülik, ma nincsenek 
anyagi feleslegeik — mondjuk meg nyersen — pillanatnyilag 
nem amortizálódó szellemi értékek finanszírozásához. A letört 
intelligencia, amelynek hódolatból és hálából el kellene tar-
tania a művészt, maradék erejével csak saját puszta életét védi. 
De vannak magyar intézmények, amelyeknek még ebben a 
szellemellenes világban is egyedüli hivatásuk, hogy erkölcsi 
befolyásukkal és anyagi erejükkel megmentsék a művészetet 
az elkallódástól s a művésznek legalább akkor siessenek a 
segítségére, amikor éhesen és hajléktalanul támolyog, vagy 
amikor leteríti a betegség. Van itt például egy irodalmi alapít-
vány, amelyet a nemes szándékú Baumgarten Ferenc író és 
széplélek azzal a rendeltetéssel bízott az utókorra, hogy emberi 
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és művészi eszményeik mellett megvesztegethetetlenül kitartó 
írók és tudósok, legalább a segédhivatali tisztviselői lét-
minimum biztonságával a hátuk mögött alkothassanak és 
dolgozhassanak. 

Ezt az alapítványt minden évben Baumgarten Ferenc halálá-
nak évfordulóján osztják szét, — de József Attila öngyilkossága 
után többé a díjazottakon kívül senkit sem fog érdekelni, hopv 
a bölcsen egyensúlyozó és arányosító kuratórium kik között 
osztja fel egy Tisza István-utcai bérház jövedelmét. 
Baumgarten Ferenc, amikor elképzelte és meghatározta a 
költő-típust, akinek segítségét szánta, modellül választhatta 
volna József Attilát, akiben minden együtt volt: a halhatatlan-
sággal kecsegtető tehetség, a művészetben és az eszményekhez 
való tántoríthatatlan hűség és az iszonyatos szegénység. De ez 
a nagy költő és nagy éhező egyszer sem kapta meg a 
Baumgarten-díjat, illetve egyetlen egyszer csurrantottak neki 
ezer pengőnyi kegydíjat, de ezt is már későn, mert a hosszú 
nélkülözés kikezdte a tüdejét és felborította idegrendszerét. 
Mialatt mások, jó és kevésbé jó költők, írók, tudósok négy-
szer-ötször részesültek a maecenás posthumus támogatásában, 
— köztük az alapítvány intenciójával ellentétben, szép számmal 
olyanok is, akik polgári állások tekintélyes jövedelmét élvezték 
— ennek a költőnek, akire generációjában egyedül illett az 
„isteni kamasz" epitéton; aki nem volt más, csak néhány 
tucat újfajta remek vers, s aki nem dicsért, sem bérért nem 
húzta a hatalmon lévők, a sznobok, a változékony tömeg és 
kurátorok fülébe a kedvenc nótát, nem jutott egyetlen évnyi 
nyugalom akár a munkára, akár csak a nyomorúságtól ki-
kezdett teste és egyensúlyából kibillentett lelke gyógyítására 
abból az alapítványból, amelyet Baumgarten Ferenc eszmeileg 
egyenesen neki alapított s rá hagyományozott. Független költő 
volt, nem epigonja senkinek s nem kortese egy ide-oda alkal-
mazkodó irodalompolitikának, amely valójában az irodalom-
nak az uralkodó politikai áramlatokkal való összebékítésén 
fáradozik. Rokontalanságát, önállóságát, gyermeki gőgjét 
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keservesen megbűnhődte: kívülmaradt a hivatalos falakon, nem 
kapott pénzt sem a hazától, sem onnan, ahonnan az alapítólevél 
szellemében elsősorban neki járt, még csak a beérkezettség 
rangját sem kapta meg. Nem kapott osztalékot a Baumgarten-
ház jövedelméből, nem hívták meg boldogult Gömbös 
Gyulával együtt vacsorára sem, — holott a vacsora menüje 
elfért volna a korgó gyomrában. 

Kit érdekel ezek után, hogy kinek adják az idén a 
Baumgarten-díjat, amely alól József Attila halála végképp ki-
húzta az erkölcsi alapot? Ki tartja ezután közügynek, hogy 
egy szűk baráti kör kik között proporcionálja a politikai és 
felekezeti szempontok, a klikk és sajtóerőviszonyok szerint a 
széplélek örökségének kamatait? A Baumgarten-alapítvány 
József Attila halála után privát hagyatéki ügy lett, amelyet 
majd csak az utókor fog perbe fogni a halott József Attila 
nevében. Akármilyen nagyszerű költők és tudósok osztozkod-
nak is ezek után a pénzen, az utókor számon fogja kérni, hogy 
az Ady utáni korszak legkülönb költőjének és reménységének 
éhen és őrülten, harminchároméves korában meg kellett halnia, 
mint Csokonai Vitéz Mihálynak, akinek abban is utóda volt, 
hogy sokszor a Debrecentől Keszthelyig terjedő útnak meg-
felelő távolságokat kellett végiggyalogolnia az odavetett öt-
forintokért. Számonkérhetnők a kultuszminisztertől is, hogy 
egy nagy magyar költő megmentését nem tartotta reszort-fel-
adatnak — de József Attila, ha magyar, keresztény és paraszt 
eredetű is, a nép költője volt, s még csak népivé sem divato-
sodott - , nem követelhetjük tehát a magyar szellem legfőbb 
hivatalos gondviselőjétől, hogy politikailag nem kívánatos 
zsenikre is kiterjessze gondoskodását. Bár Mauriac, a katolikus 
francia író éppen az elmúlt héten állapította meg, hogy Zay 
népfront-kultuszminiszter milyen példaadó lelkességgel 
törődik irodalompolitikai és világnézeti ellenfeleinek szellemi 
és anyagi érdekeivel, nem éppen meggyőző, ha a kultusz-
miniszternek francia precedensre hivatkozunk. A kultusz-
minisztert tehát nem terheli közvetlen felelősség, bár, akárcsak 
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a német csere diákokat, József Attilát is beprotezsálhatta volna, 
amikor hajléktalan volt, valamelyik diákotthonba. De a 
Baumgarten-díj kuratóriumát, amelynek tudnia kellett, hogy ki 
volt és mit jelentett az epigonizmus korában József Attila, nem 
menti a felelősség alól, hogy éveken keresztül közönyösen 
tűrte, ahogyan ez a fiatal költő a vegetatív életért viaskodott, s 
rettenetes szegénysége hogyan pusztította el testét, lelkét, 
amelyben zsenialitása mindennek ellenére az utolsó pillanatig 
épségben maradt. Nem lehet felmenteni azokat, akik fél-
tékenyen, hiúan vagy opportunusan nem adták meg neki a 
jussát, ami elsősorban neki járt és akik még az egymás között 
felosztott babért is megtagadták tőle, hogy végül sorsa esze-
veszetten a szörnyű tehervonat mozdonyának vasöklével 
fonasson véres koszorút fiúsan tiszta, hősiesen felszegett 
homlokára. „ , „ „ 

Zsolt Béla 
(Újság 1937. dec. 8.) 

KÖLTÖ ÊS KORA 

„K"-betűkkel szól keményen, 
Címe: „Költőnk és Kora" . . . 

József Attila 

Most megfigyelhető : mi történik a költővel, aki halhatatlan 
verseket írt, akit csak szeméremből s ifjúságára való tekintettel 
nem neveztünk nagynak még életében, — most megfigyelhető, 
mi történik vele közvetlenül a halála után, mielőtt még meg-
kezdenék kisajátítását és elferdítését. 

A folyamat egészen törvényszerű. Járt köztünk egy ember 
apró lábaival, nézett ránk értelmes és elboruló szemével, 
nyomorúságban élt s mindig előkelően viselte nyomorúságát, 
imbolygott köztünk kopott és ajándékozott kabátjában s csak 
néhányan sejtettük, hogy inkognitója egy fájdalmas és igaz, a 
világ minden gyötrelmeit átszenvedő s lehető megváltását 
remélő, fejedelmi költőt takar. Néhányan tudtuk: de néhányan 
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nem akarták tudomásul venni! Hányan voltak, akik bár észre-
vették, nem akarták kihirdetni az ő kiválóságát, részesíteni 
abban a jutalomban, amely egy költőt megillet: nem anyagi 
jutalomban, hanem megértésben és elismerésben! 

Nem akarok vádolni senkit, se egyest, se csoportokat, se 
hivatalos, se „félhivatalos" szerveket. Csak a tényt állapítom 
meg: József Attilának semmiféle elismerés nem jutott azok 
részéről, akik a társadalomban, államban vagy kultúrában 
hatalmi pozíciókat birtokolnak. Csak a tényt állapítom meg: 
nálunk a költészet dicsőítése még mindig együtt jár a vaksággal 
az igazi s élő költészet iránt. Itt élhet és sikolthat szenvedésében 
egy nagyszerű ember: süket fülekre talál főképp azok körében, 
akik a legszívesebben nevezgetik magukat a kultúra hordozói-
nak. József Attilának csak egy közönsége volt, amely megható 
rajongással csüggött rajta élete végéig, amely, ha fölkereste, 
ünnepelni tudta s egy időre megvigasztalni keserűségében: a 
szervezett munkásság. 

Most, hogy eltemettük s akik szerettük, alig-alig tudjuk még 
elképzelni, hogyan élünk majd újabb versei nélkül: most meg-
figyelhetjük a hatást, amelyet a halál váltott ki. Most láthatjuk, 
hogy vannak csoportok, vannak körök, amelyekben még a 
tragédia sem kelt emberséget s nem ébreszt engesztelődést. A 
harcokhoz mindig keménység kellett s szigorúság. De a halott 
ellenféllel szemben a harci illemszabályok is kegyeletre köte-
leztek. Én nem tisztelem meg azzal, hogy nevükön nevezzem 
őket, akikben annyi tisztesség sem volt, hogy a halott költőt — 
ha már érdeme szerint méltatni képtelenek — legalább ne 
sértették volna meg poraiban. A késő irodalomtörténész össze-
gyűjtheti majd a jobboldali „elparentálásokat" s elképedhet 
azon, hogy mennyi emberi alacsonyrendűség gyülemlett fel 
egyes budapesti szerkesztőségek asztalainál. 

De hát ők elhatározták, hogy gonoszok lesznek, mint III. 
Richard, s egy percre sem akarnak kiesni a szerepükből. Egy 
más, kevésbé világnézeti, inkább irodalompolitikai háborúság 
folyik tovább a sír fölött. A költő hírneve és elismertetése 
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ugyanis nemcsak az osztályok harcának esett áldozatul, nem-
csak a konok ostobaságnak, amely nem tudja befogadni az újat 
és nemeset, hanem egy irodalmi jellegű küzdelemnek: a közép-
szerűek összeesküvésének is. 

Sokszor rámutattam már, hogy a szellem szféráiban egy 
különös, eddig még ki nem elemzett osztályharc is folyik: a 
tehetségteleneké és középszerűeké, a tehetségesek és zseni-
álisak ellen. Hányszor látjuk, hogy egy-egy tehetséges is össze-
fog a másod- s harmadrangúak tömegével, hogy elgáncsolja 
egy-egy riválisát, de van példa arra is, hogy az összesküvés 
magafajta középszerűt emel a trónra, csakhogy azt az arra 
méltó ne foglalhassa el. Tragikomikus küzdelem ez, békaegér-
harc, meg kellene egyszer írni a szociológiáját. Nem volna 
szabad belőle kifelejteni azoknak a szerényebb tehetségűeknek 
nemesebb szerepét sem, akikben a belátás és tisztesség erősebb, 
mint az irigység és a hiúság! De a többség megmérgezi az igazi 
költő életét, „irodalmi közvéleményt" formál érdekei szerint s 
lelkiismerete ellen, amely a közönséget is befolyásolhatja 
értékítéleteiben. Ez a „közvélemény" az élő József Attilát, ha 
„némi" vagy „nagyobb" tehetségét el is ismerte, lehetőleg 
mellőzte, kihagyta, másodrangúakkal helyezte egy sorba, de 
inkább kitépték volna a nyelvüket, semhogy elismerjék, amit 
pedig éreztek és tudhattak, hogy olyan verseket, mint ő, Ady 
óta senki sem írt. 

És nekik ellenségük maradt halálában is, mert versei, a 
„hideg"-nek, ,,kiagyalt"-nak, „tendenciózusának hirdetett 
versek életben maradtak, s ha eljutnak a nagyközönséghez igaz 
hangzásuk, zenéjük s értelmük szerint, — kiverik őket végképp 
az irodalom történetéből. Másrészt a szégyen is tiltja tán igazat 
adniuk halálában annak, akit életében megtagadtak . . . Ezért 
olvashattuk most, hogy aki a háború utáni magyar költészet 
legszebb és halhatatlan verseit megírta, csak „ígéret" volt, hogy 
szép verseket „írhatott volna", ha életben marad s tán még 
halhatatlanságra is vergődik, ha nem szakít véget oly hamar 
magányos és nehéz életének . . . 
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A folyamat tehát pontosan megfigyelhető. A költő pedig 
nem halhat meg már azért sem, mert tovább kell harcolnia. 
Tovább kell folytatnia az osztályok harcát, hogy fölemeltessék 
az a közösség, amely magával együtt őt is fölemelné. De 
tovább a nagyok harcát is az irigységtől sápadó kicsinyek ellen, 
a halhatatlan halottakét a halandó élők ellen. Nekünk, akik 
ismerhettük és felismerhettük őt, akik az ő verseiben fürödtek 
meg s tisztálkodtunk meg vesződéseink és sebesüléseink után, 
erőt adó tudat a szerencsétlenségben, hogy a harcot érte és vele 
tovább kell vinnünk, hogy teljes igazságot s dicsőséget szolgál-
tassunk az ő szellemének és azoknak az eszméknek s törek-
véseknek, amelyeket a szellem jelentett és jelent. 

Fejtő Ferenc 
(Szocializmus 1937. dec. 561-562.) 

GYÁSZBESZÉD JÓZSEF ATTILA PESTI TEMETÉSÉN 

József Attila íme hát meglelte hazáját. Meglelte —utolsó 
versét idézve — „hazámat, a földet, ahol nevemet / hibátlanul 
íiják fölébem / ha eltemet, ki eltemet." Négy és fél esztendeje, 
hogy a balatonszárszói temetőben barátai, írói körének társai 
és folyóiratának munkatársai körülálltuk a frissen hantolt sírt. 
E négy és fél esztendő a halhatatlanság biztos próbája volt. Ez 
idő múltán a kerepesi temető díszsírhelye felett immár egy 
friss hagyomány nevében szólunk. Hagyomány, mert kötelez; 
kötelez nem a társadalom sokféle írott és íratlan rendje, de a 
benne hivő lelkek hite, önérzete és méltósága által. És hagyo-
mány, mely erőt ad, mert ösztönöz, mert megszólaltatja ben-
sőkben a szózatot, amely e kötelesség munkálására buzdít. 
A hagyományt, amelynek munkálására elhivattunk, szemünk 
előtt láttuk keletkezni s mégis, mintha időtlen messzeségből 
szólnának hozzánk egy nagy élet morális parancsai. Minden 
igazi hagyomány friss, mert természete a folytonos megújulás, 
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az élettel való állandó kölcsönhatás. Tegnap és ma váltakozásá-
ból, hagyomány és jelenvalóság dialektikájából születik a 
diadalmas igazság, amely elbíija az idők változását, a szerencse 
forgandóságát és a biztos holnap felé mutat. 

A sírhant fölé, amely alá most végieges nyugalomra 
helyezzük azt, ami József Attilából mulandó, emléket emel 
majd hívei kegyelete. De fogadjuk meg addig is, már most is, 
hogy sírjára, ahogy remélte, hibátlanul írjuk nevét. Mert ez a 
névírás nem egyszerűen írásjelek kérdése. A betűk tovatűnő 
árnyakat próbálnak örök formákba illeszteni. De az idő múlá-
sával a sorközök új jelentéssel telnek meg s az írásjelek más 
valóság jelképei, más árnyalatok kifejezései lesznek. írás és 
lélek küzdelmébe beleszólhat a torzító szándék. Mi fogadjuk 
meg itt, a most még névtelen sírnál, hogy lelkünkben mindig 
hibátlanul írjuk ezt a nevet. Akkor majd utóbb, mikor mi 
kortársai is már múlttá leszünk, a márványba vésett név az 
igazi József Attilát jelenti majd az utókornak. 

Vigyázzunk József Attila soraira! S ha egyes sorait ma nem 
lehet hangoztatni, vigyázzunk sorközeire, ne férkőzhessen a 
torzító hamisság! A hamisság pillanatnyi és sikeres; az igazság 
hosszantartó és győzedelmes. 

József Attila, a halhatatlanság lakója, nyugodtan várhatja az 
igazság diadalát. Sírja diadalmasan él majd túl sok hazug 
emlékművet. Igazságra és emberségre oktatott, míg élt. 
Kövessük intését s hallgassunk rá, aki vallotta: „Az én vezérem 
bensőmből vezérel." S higgyük, hogy eltemetett eszméknek is 
van feltámadás. E sír fölött legyen szavunk az újjászületésről s 
a József Attila Emlékbizottság koszorúja legyen az ő és vala-
mennyiünk kívánságának jelképe az ő örök szavaival: „Jöjj el 
szabadság! Te szülj nekem rendet!" 

Gáspár Zoltán 

([1942. máj. 3.] Emlékezések. PIM. Bp., 1967. 113-114.) 
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REND ÉS SZABADSÁG 

József Attila halálának ötödik évfordulójára 

A halott költőnek rossz a végzete. Embersége és művészete 
tízes, huszonötös évfordulók görögtüzében porba hull. Nagy-
sága „értékelések" kalitkájának rabja lesz. S ha későn szár-
nyára veszi hírnév, szomorú életének történetéből szalonok 
felületessége kovácsol giccses romantikát. Egyre többet írnak 
és beszélnek róla, csak éppen őt magát nem olvassák. Minden 
áron ..megérteni" akaiják — ismeret, értelem és alázat nélkül. 

József Attila sem kerüli el majd bizonyosan a nagy halott-
nak kijáró végzetet. A korai jelek arra mutatnak. Művét már-
már vállukra veszik az irodalmi közhelyek és senkit sem fog 
meglepni, ha a kérkedő emlékezés s a csöndes alázat közül ez 
előbbi sajátítja majd ki magának az utolsó két évtized, a 
legfiatalabb magyar irodalom nagy költőjét. József Attila, 
akiben mindenki hangja mindenki számára szólalt meg, nem üt 
vissza. Csak emlékezetet és meggondolásra int: 

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

A költőt a „semmi ágán", hol komor élete elmúlt, mai 
emberségünk legtisztább tudata látogatta meg. Tisztára vetkőz-
tette földi szépség, mélyből felmagasztosuló emberi szeretet 
„az adott varázsaival" és „az emberhez méltó gonddal" való 
szembenézés senkiben sem nőtt oly magasra e törékeny év-
tizedekben, mint a „semmi ágán" élő, küszködő költőben. 

Oda — a „semmi ágára" — röppent el hozzá az erőt fakasztó 
hetykeség és a mindent elviselő türelem szemrehányó mosolya. 
Ott születtek meg a legrövidebb kijelentő mondatok leg-
hosszabb felszólításai. Egyedül állt, hiszen hol lángolt fel még 
korábban az igazmondás bátorsága úgy, mint az ő tiszta versei-
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ben. Az egyszerű, világos mélységeket szerette s csak a csöndes 
szó erejében hitt. 

Mert a „semmi ágán", József Attilában rakott fészket az 
„eszmélet" is, hogy a bimbózó hetykeségből kivirítson az 
igazság, s hogy az eszmélkedő művészet tanulságait végre a 
költő kora is számba vegye. Nem én kiáltok c. kötetének 
utószavában még fiatalos hévvel írta: „Egy mindannyiunknál 
szociálisabb ember szinte csak sejtett alakja a szívek fölött". 

Az az „eszmélet" azonban, melyet oly sokszor hangoz-
tatott, végzetesen jelölte ki a költő útját: nála senki sem mert 
bátrabban, több felelősséggel szembenézni a korral, de nála 
senki sem vonta le tragikusabban ennek a szembenézésnek 
következményeit. 

Eszméletét a végzetes tanulság terebélyesíti tudattá. Mint 
két tükör: tátong rá a világ s ő — visszanézve - a döbbenetes 
káoszban önmagát leli. Sokat idézett sorának gondolata: 
„rendezni végre közös dolgainkat' — ez költői magatartásának 
legelemibb feltétele. Az eszmélkedés csak a rendező elme 
sajátja lehet. Költészete ennek a kaotikus világot rendezni 
kívánó elmének világosságában kap tiszta értelmet. Mert az 
eszmélkedés nyomában jár emberségünk „gyönyörű képes-
sége", a rend. 

Az a világ azonban, amelyet a költő pillantásának tüze 
megérintett, legkevésbé sem a rend és az értelem világa. Termé-
szet és ember, közösség és egyén — mind-mind egymást falja és 
egymást teremti. A tájban és a társadalomban, amelyek még 
egy ideig fogva tartják a költőt, egyaránt ott lélegzik a ráció. 
Szeme előtt tudatos okokkal és mégis kártyavárként, törékeny 
bűnökkel és furcsa titkokkal így épül fel a világ. Bizonytalan 
eredetekből nyíló biztos összefüggésekben tör rá az emberi 
helyzet. Ennek a helyzetnek a súlya taszítja a tragikus bizo-
nyosságok felé. Ha az elődöknél a világ csak hangulat vagy 
mítosz volt, nála helyzetkép lesz. A tudomány igazságaival s az 
ösztönök titkaival válik azzá. 
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összébb simul a szittyó meg a nád, 
hever lábamnál a szél és morog; 
borzas a szőre. Sóhajt a világ. 

Az adottság és a tudat tényeit a helyzetkép oldja fel. 
Legszebb versei majdnem mind helyzetképek és számadások: 
dokumentumok egy korról, amelynek bántó kicsinyességei és 
vétkei közt járt-kelt a költő, nagyon büszkén és nagyon 
egyenes tekintettel, változtathatatlan magárahagyottságában. 
Jól tudta: a helyzetképben megmutatkozó világon az okoza-
tokon túl is van valami kifejezhetetlen — egyelőre csak sejtett 
- szépség és emberség. Az „ é r t e l e m i g é s t o v á b b " k í v á n k o z o t t . 

Felelősségre vágyó eszmélete útját két — látszólag ellentett 
irányú — határkőtől kezdi meg. Az egyik: az emberi lélek 
legmélyebb moccanásainak vizsgálata, a tudatalatti világ fel-
bukkanó igazságai. A másik, ezzel szembenéző határkő: a 
munkás közösség a szellem és anyag gerendáira épült társa-
dalom. Nincs példa rá, hogy egy poéta doctus oly kíméletlen 
felelősséggel vállalta volna feladatát, mint ő. Az egyéni lét 
legelemibb atomjai s a közösségnek — tudományos megisme-
réssel még elérhető — legszélesebb egységei között, világot lát-
va, szenvedve, önmagával viaskodva magasztosul fel eszméje: 

Emberek, nem vadak -
elmék vagyunk! Szívünk míg vágyat érlel, 

nem kartoték-adat. 
Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, 
jó szóval oktasd, játszani is engedd 

szép, komoly fiadat! 

Az eszméletből eszme lett. A kristálytiszta szépségnek és az 
egyéni s társadalmi igazságosságnak szintézisében születik meg 
a „ m a g a - m a g á t f e g y e l m e z ő , r e n d b e f o g l a l ó s z a b a d s á g " . A forra-
dalmas költő felépíti a maga számára szigorú, tiszta klasszi-
cizmusát. Tanító ódáiból néz reánk kikerülhetetlen, egyenes 
tekintete. Csöndes pátosza utat mutat: a modern, nevéhez 

12 Irodalomtörténet 1980/3 
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méltó kultúra és civilizáció talaján nőtt embert csak a rend és a 
szabadság emelheti tovább. Költészetében a leghívebben bonta-
kozik ki a modern, ihletett ember világa — emlékeivel és 
vágyaival, bűneivel és eszményeivel egyaránt. Hi t te és val lot ta , 
h o g y a k ö l t ő 

tudatos jövőbe Iát 
s megszerkeszti magában, mint ti 
majd kint, a harmóniát. 

Nemcsak a „tudatos jövőben", — már a jelenben is önmagá-
ban élt. Gyógyíthatatlan gondját, küszködő tépelődéseit egyre 
dermesztőbben szántotta végig az annyira áhított harmónia 
hiánya. Л kísérletek esztendeiben élt és dolgozott, mi sem 
állott fáradt korától távolabb, mint a rend és a szabadság. 

Már pedig a József Attila megsejtette „tudatos jövőnek" 
harmóniája egy igényesebb szépség és egy komolyabb szociális 
igazság egymással azonosuló fogalmában csírázik. A poéta 
doctus eszméletével, tudatával a messzibb látóhatárról már 
megpillantotta a nagyszerű harmóniát, amelyben a jó, a szép és 
az igaz nem három fogalmat jelent. 

Ma — halálának ötödik évfordulóján — elérkezett az utolsó 
ideje, hogy meglássuk az eszméletben a példamutatást, a hely-
zetképben a valót s a költő tragédiájában a kort, mely közöm-
bös volt és meghunyászkodó. 

Messzi eszményeire — a rendre s a szabadságra — gondolva, 
idézzük csöndben és alázatban az ő emlékét, aki valóban 
teremtő költő volt — s nem csak azért, mert verset írt. 

Vincze László 
(Jelenkor 1942. dec. 1-8.) 

Közli: ILLÉS LÁSZLÓ 
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JÓZSEF ATTILA ÊS A SZAVALÓKÓRUS 

ADALÉK A KÖLTÖ PÁRIZSI TARTÓZKODÁSÁHOZ 

A szavalókórusok az 1920-as években jellegzetes színfoltjai voltak az 
európai munkásszínpadoknak. A Nagy Októberi Szocialista Forradal-
mat követően Szovjet-Oroszországban jelentek meg először az agitációs 
propaganda céljait szolgálva: harminc-negyven, gyakran száz fős kóru-
sok, szólistákkal kiegészítve, forradalmi verseket szavaltak a népünne-
pélyeken, emlékművek felavatásakor és a frontokra induló színházvona-
tokon. A forradalom költőire is hatással volt a kórusok előadóstílusa, és 
Majakovszkij, Gyemján Bednij költeményeinek formájára is meghatá-
rozó lett a kórusban való interpretálhatóság. A rövid-hosszú, szaggatott 
sorok váltakozása a kórusvezető és a tömeg párbeszédének lehetőségét 
is magában rejtette. A szavalókórusok a politikai mondanivaló közvetí-
tésére vállalkoztak dramaturgiai eszközök segítségével. Kiemelkedő szín-
házi rendezők: Meyerhold, Tairov, Mardzsanov foglalkoztak a szavaló-
kórusok betanításával és a politikai ünnepekre való felkészítésükkel. 

A német és csehszlovák munkásszínjátszásban az orosz példa nyo-
mán jelentek meg a szavalókórusok, s a kommunista és a szociáldemok-
rata pártok azonnal felismerték a kórusokban rejlő agitációs lehetősé-
get. Munkásgyűléseken, sportünnepélyeken, politikai emlékünnepek 
alkalmával egyaránt felléptették őket és a kórusok csakhamar rendkívül 
népszerűvé váltak. Elterjedésükkel stílusuk is egyre csiszolódott; több 
szólammal, több szólistával dolgoztak, majd mozgások, gesztusok kísér-
ték a szöveget és a színpadkép is egyre változatosabb lett. A kórusok 
formai felépítésének változatossága azonban mindig a politikai mondani-
valót szolgálta. 

Magyarországon 1926-ban alakult meg az első munkás-szavalókórus 
az Alkoholellenes Munkásszövetségen belül, Tamás Aladár szervezésé-
ben, Palasovszky Ödön közreműködésével. A kórus női szólistája Pál 
(Szántó) Judit lett, akinek volt férje, Hidas Antal rendezte a kassai 
Proletkult-szervezet 1922. május elsejei ünnepségét (mely alkalomból 
Kassák Lajos Májusi kórus c. verse született). 

Pál Judit tehát már Kassáról hozta magával a szavalókórus műfajá-
nak ismeretét. Az AMSZ kórusának műsorán az orosz, német, csehszlo-
vák munkásszínpadokon is népszerű kórusirodalom versei szerepeltek: 
Majakovszkij, Ernst Toller, Gyemján Bednij, Johannes R. Becher for-
radalmi költeményei. Az AMSZ szavalókórusa 1927 augusztusától az 
illegális KMP legális folyóiratának a „100%"-nak a kórusaként műkö-
dött. Ekkor Magyarországon még más munkás szavalókórus nem dol-

12* 
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gozott. Kassákné, Simon Jolán csak 1928-ban vállalta el a Nyomdászok 
Szakszervezete szavalókórusának vezetését, majd a nyomdászoktól való 
távozása után szervezte meg a Munka-folyóirat szavalókórusát, 1929 
márciusában. 

Hont Ferenc első szavalókórusát 1926-ban, az AMSZ kórussal nagy-
jából azonos időben alakította meg Párizsban, a Párizsi Magyarok Egye-
sülete keretében, munkások részvételével. A kórus munkájába itt József 
Attila is bekapcsolódott, akivel Hont akkoriban egy szállodában lakott. 
A szavalókórus műfajával Hont európai tanulmányútja során ismerke-
dett meg, elsősorban színházi szakemberként foglalkozott velük, és 
kísérlete is inkább dramaturgiai kísérletnek, mint politikai lépésnek 
tekinthető. 

Párizsban a munkás-szavalókórusok csak az 1920-as évek végén, 
a 30-as évek elején váltak gyakorivá, Hont szavalókórusának színre-
lépését 1926-ban tehát úttörő lépésnek tarthatjuk. 

A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum nemrégiben jutott hozzá Hont 
Ferenc hagyatékához. A kommunista színházi rendező párizsi korszaká-
nak dokumentumai között találtunk rá azokra az adatokra, melyek a 
párizsi magyar szavalókórus és József Attila kapcsolatát bizonyítják. 
Egy francia nyelvű műsorprogram (МММ. V. ny. gy. 79. 389.) 1926. 
november 14-re datált. Magyarországon ebben az időben csak az AMSZ 
szavalókórusa működött, ők azonban nem szavaltak József Attila-
verset. 

Hont Ferenc 1927 decemberében tért haza. A későbbiekben bekap-
csolódott a Nyomdászok Szavalókórusának munkájába, 1929-ben el-
vállalta az MTE sportolóiból alakult szavalókórus vezetését, 1930-tól 
a Szegedi Munkásotthon szavalókórusát is irányította. 

1930-ban Magyarországon már kb. 1 8 - 1 9 szavalókórus dolgozott a 
szakszervezetek, munkásotthonok, szociáldemokrata pártszervezetek 
keretében. Ebben az évben már bizonyíthatóan mondanak József 
Attila-verset is. 

József Attila mozgalmi verseinek gyakran idézett példái az ún. kórus-
versek, mint az 1930-ban írt Tömeg, melyet a Nyomdász Szavaló-
kórus Sieptember 1. címen mutatott be; az 1931-es Áradat, Párbe-
széd, Szocialisták, Munkások, az 1931-es Mondd, mit érlel. . . , vagy 
az 1933-ban írt Búza első közelítésre a szavalókórusok műsorain gyak-
ran szereplő Majakovszkij, Ernst Toller vagy Richard Dehmel verseinek 
hatását sejtetik. 

Legtöbb és legjelentősebb ilyen típusú verse a harmincas évek elején, 
a kórusmozgalom legaktívabb korszakában született, feltehető tehát, 
hogy közvetlen kapcsolata volt a kórusokkal, (Szántó [Pál] Judit pl. az 
AMSZ, majd a „100%" kórusának is szólistája volt), noha adatunk 
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nincs arról, hogy ezek közül a versek közül valamelyik is felkérésre ké-
szült volna. Mindenesetre érdemes megvizsgálnunk, milyen hatásra, 
hogyan alakult ki nála ez a verstípus? 

Az első adatunk a József Attila emlékkönyv Hont Ferenc cikke: 
„A Boulevard Sebastopol-on, egy kávéház első emeletén volt a magyar 
munkásegyesület székhelye. Itt is rendeztünk irodalmi esteket, ismeret-
teijesző előadásokat, előadtunk színpadi jeleneteket is. Szavalókórust 
szerveztem, amely Attila És kerestük az igazságot, című versét adta elő 
mindig nagy sikerrel, nemcsak az egyesületben, hanem a magyar munká-
sok lakta peremvárosokban is, ahova vendégszerepelni jártunk. Ugyan-
üyen sikerrel játszottuk Attila Koldusok című párbeszédes versét, dra-
matizálva." (JA, Emi. 122.) Szabolcsi Miklós idézi az emlékezés eme 
részét a következő megjegyzéssel: „Ezeket sem említi József Attila, írá-
sos dokumentum sem került elő róluk." (Érik a fény. 669.) 

Pontosan ezekről az előadásokról nem, de előkerült Hont Ferenc 
hagyatékából a Párizsi Magyar Művészek Körének egy estéjére készült, 
fent már említett francia nyelvű műsorprogram, mely 1926. nov. 14-re 
egy „Grande Soirée Hongroise"-t ígér énekkel, tánccal, cigányzenével. 
Az előadást az Université Alexandre Mercereu Salle Comoedia helyisé-
gében rendezték (241. Bid Raspail, Rue Saint-Georges). 

Az elnöki megnyitó után M. Alexandre Sas beszélt a magyarok jel-
leméről, erkölcséről és tradícióiról, majd ének, zene, tánc, drámai és 
komikus jelenetek, akrobatika, cigányzene következett, Szilágyi Géza, 
Győri Mancika, Várkonyi György, Perényi Rózsika, Freifeld Béla, Sar-
kadi Imre, Baross László, Waidinger József stb. közreműködésével. 
(A szereplők személyéről nevükön kívül semmi közelebbi adatot nem 
találtunk.) Ezt követte a Choeur déclamé, azaz a szavalókórus „20 
artistes du Cercle dirigé par M. Hont Ferenc", majd Spitz Imre és 
Fenyő [sic] György előadásában a „Les Mendiants — Mélodrame de 
Joszef [sic] Attila.", azaz a Koldusok melodramatikus előadása. 

A hagyatékban található Hont Ferenc három, kézzel írott levele, 
melyek ebben az időszakban keletkeztek és a fenti műsoros esttel kap-
csolatosak. Az elsőt Hont Nemes Sándornak, az egyesület alelnökének 
címezte, és arra kéri feltétlen keresse fel. 

A másodikból kitűnik, hogy a találkozás elmaradt, de Hont sürgeti 
Nemest, mert egy készülő műsoros esttel kapcsolatosan kíván tárgyalni 
vele. Megbízza, hogy a párizsi magyarok között keressen néhány megfe-
lelő férfi szereplőt és mindenképpen hívja meg Spitz Imrét, ( ö lesz majd 
József Attila dramatizált versének egyik szólistája, mint ez az est nyom-
tatott programjából kitűnik.) Ez a második levél tehát a párizsi magyar 
szavalókórus megszervezésére vonatkozik. Az, hogy az említett személy 
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meghívását Hont fontosnak tartotta, arra utal, hogy eleve szólistának 
szánta. 

A harmadik levélben (mely piszkozatnak tekinthető) a rendező 
köszönetet mond az est szereplőinek a közreműködésért, és mindazok-
nak, akik lehetővé tették az előadást. A levelet Hont, mint a Párizsi 
Magyarok Egyesülete művészeti szakosztályának vezetője írta alá. 

Mindez számunkra nemcsak azért érdekes, mert dokumentálja Hont 
Ferenc korábbi állításait (noha némi korrekcióval, hiszen nem, vagy 
nem csak munkások számára készült előadásról van szó, sőt tekintve -
francia nyelvű nyomtatványt, a műsor nagyobb része zene, tánc, ének; 
valószínű tehát, hogy nem, vagy nem csak magyarok számára rendez-
ték), hanem, mert az első bizonyítéka annak, hogy József Attila saját 
versét (vagy verseit; nem zárhatjuk ki ugyanis, hogy a kórus Hont 
Ferenc által említett És keressük as igazságot című verset is szavalta) 
olyan előadásban hallhatta, amely másként teszi hangsúlyossá a mű 
értékeit, ill. olyan interpretálási lehetőségre utal, mely az agitációs jel-
leget, a költemény indulati elemeit a szerző intonációinak megfelelően 
tudja érvényre juttatni. 

Ennek az „impulzusnak" a hatását gyanítjuk a Szocialisták 
1926-ban keletkezett első változatában (Szabolcsi Miklós is elemzésé-
ben ,.kórusvezetőt" említ, noha ő már az 1925-ben írt Szélkiáltó ma-
dán is - szerintünk nem egészen megalapozottan - átmeneti típusnak 
tartja a népballada és a szavalókórus között (uo. 327.), majd a tudatos 
kapcsolódást jelző 1928-as Munkások kórusa c. versében. 1928-ban 
egyébként megjelent Tamás Aladárnak egy kis füzete Szavalókórusok 
címmel, a „100% Kiskönyvtár" első köteteként, melynek bevezetőjé-
ben szó van a versválasztás szempontjairól (pl. „a passzív, szemlélődő 
gondolatok sorozata" nem való előadásra stb.), de inkább az előadás, 
a betanítás problémáival foglalkozik, majd a javasolt versek gyűjtemé-
nyét hozza, melyek többségükben azonban nem olyan művek, melyek 
a József Attilára való feltételezhető hatás szempontjából szóba jö-
hetnek. 

Az igazi váltást a harmincas évek eleje hozza (1930-ban ismerkedett 
meg Szántó [Pál) Judittal), a kórusmozgalommal való feltehető közvet-
lenebb kapcsolat, a betanításokon való - ugyancsak feltételezhető -
részvétele; ezek révén érlelődhettek meg benne azok a formaproblémák 
(hangsúlyos, ritmizálható sorok, sorhosszúság, ismétlések stb.) melyek 
tisztázás nélkül valószínűleg nem születtek volna meg a későbbi nagy 
kórus versek. 
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A MEGHIVÖ 

November 14-én vasárnap 21 órakor Nagy Magyar Est, 
A Párizsi Magyar Művészek Egyesületének védnöksége alatt. 

I. Az elnök beszéde (Elnöki megnyitó) 
II. A magyarok jelleme, erkölcsük, hagyományaik. 

Sas Sándor irodalmár előadása. 
III. Ének, zene, tánc, szavalókórus, dráma és komikus akro-

batika, cigányzene. 

[Szereplők] 

A Párizsi Magyar Művészek 
Hont Ferenc (az Odéon rendezője) irányításával. 

I. Szavalókórus. 
a Kör 20 művésze Hont Ferenc vezénylésével 

II. Spitz Imre és Fenyő György 
Koldusok (József Attila melodrámája) 

III. Spitz Irén 
A Budapesti Népszínház művésze: népdalok. 

IV. Spitz Imre 
A budapesti Király Színház művésze: dalok. 

V. Hont Ferenc 
A budapesti Művész Színház művésze: klasszikus versek 

VI. Hont Erzsébet 
a budapesti Operaház művésze: dalok. 

VII. Szegő Lili 
az aradi és a debreceni színház művésze 

VIII. Bock Jolán 
a zágrábi Coloseum Színház művésze : táncok. 

[További szereplők] 

KÖVÄGÖ SAROLTA - SZABÓ G. ZOLTÁN 



FILOLÓGIA 

ÁRGIRUS SZÉPHISTÓRIÁNK 
KELETKEZÉSI HELYÉRŐL ÉS SZERZŐJÉRŐL 

Mióta több évszázados hallatlan népszerűség után Árgirus szép-
históriáját az irodalomtörténet is kezdte fölfedezni és méltányolni, 
mindjárt három kérdés merült föl vele kapcsolatban: l . a széphistória 
keletkezési ideje, 2. szerzője kiléte, közelebbről versfőkbe rejtett 
nevének meghatározása s 3. végül, de nem utolsósorban: forrásainak 
földerítése. 

Abban egyetértett kezdettől az irodalomtudomány és az irodalmi 
közvélemény, hogy az Árgirus-sz ép história régi magyar irodalmunknak 
egyik legszebb, legköltőibb alkotása. Eredetét, szerzőjét azonban -
számos megfejtési kísérlet ellenére - mindmáig homály fedi. 

Mivel csak késői, 18. századi ponyvakiadások őrizték meg, egy ideig 
keletkezési ideje is bizonytalan volt; legrégibb másolatainak nótajelzése 
s néhány egykorú hivatkozás alapján azonban meglehetős biztonsággal 
tette keletkezését a 16. század utolsó évtizedeire a kutatás.1 

Szerzőjét illetően a versfőkbe rejtett név adhatott némi eligazítást, 
bár a kérdés tisztázását megnehezítette a többféle olvasat lehetősége. 
Mint ismeretes, az 1 - 1 4 . versszak versfőiből a latinosított Albertvs 
Gyergyei (illetve: Gyergyéi) név olvasható ki, de a vezetéknév első és 
harmadik betűje felfogható g-nek is, s így a Gergei nevet kaphatjuk. 
Mivel pedig az -i képzős családnév jellegzetes földrajzi névi eredetű, a 
16. században ez még a viselő közvetlen származási helyére, illetőleg 
lakóföldére is utalhat. A gy-s olvasat az erdélyi, közelebbről, székely-
földi Gyergyó, a g-s viszont a régi felső-magyarországi Szepesgörgő 
(Garge) felé mutathat. Mivel a két hely meglehetősen messze esik 
egymástól, érthetően nyomósán esik latba a szerző azonosításában, 
hogy melyik olvasatot tartjuk helyesnek, fogadjuk el. Ez nemcsak a 
szerző azonosítása szempontjából, hanem a mű forrásainak földerítése 
tekintetéből is kulcsszerepű. 

Benkő József 1778-ban még Gergeinek olvasta1 a nevet, Toldy 
Ferenc viszont, aki elsőként foglalkozott részletesebben régi irodal-

•Ld.: A magyar irodalom története 1600-ig, Szerk.: Klaniczay 
Tibor. Bp., 1964. 530.1. (A következőkben: MIrT.) 

2 Benkő József: Transsylvania. I. Vindob. 1778.16.1. 
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munk e remekével, Görgeineк magyarázta a szerző nevét,3 Szarvas 
Gábor pedig két évvel később, 1872-ben Gergainak.4 

E zavar láttán érthető, hogy nyelvtörténészünk, Volf György külön 
tanulmányt szentelt a név olvasatának,5 s ebben arra a megállapításra 
jutott, hogy a név helyes olvasata Gyergyai, illetve Gyergyei, ez pedig 
egy Györgye helységből magyarázható („[eredetét] Györgye helységben 
keresném").® Ilyen Györgye helység a Pest megyei Tápiógyörgye. Az 
irodalmi köztudat azonban - talán nem utolsósorban több erdélyi 
másolata okán - a Gyergyai névnél állapodott meg, amelyet a székely-
földi Gyergyó helynévből magyaráztak (ez különben éppúgy a György 
személynév származéka, mint a Györgye). így írhatta Harsányi István 
1914-ben a széphistória keletkezési idejét és helyét nyomozva, hogy 
„Gyergyai szerintünk székely ember volt, de művét mindenik vidék 
lakója a maga nyelvjárásához idomította, mint a nyomdászok is az író 
szövegét . . . így magyarázható, hogy egyugyanazon szó négyféleképp is 
van írva.'" 

Az irodalomtörténet majd egy századig meg is maradt a Gyergyai 
név s a székelyföldi eredet mellett, míg 1955-ben Stoll Béla pert nem 
újított, s az I. rész 13. versszakának 1. sora (,,£>/ arany almák . . . ") 
alapján a Gergei, Gyergyei, Gergely olvasat mellett nem foglalt állást, 
amelyek közül a Gergei-1 tartotta legvalószínűbbnek.' Ezt azután az 
irodalmi köztudat gyorsan - és kellő kritika nélkül - elfogadta, 
úgyhogy a szerző neve ma a lexikonokban, antológiákban rendre Gergei 
alakban található. Sőt voltak, akik már a Szepes megyei Gergei 
( ~ Görgei) családban keresték a szerzőt, bár annak Albert nevű tagja 
nem volt.' Akadtak aztán, akik a felvidéki Balassi Bálint Árgirus-
élményét a szepesinek vélt szerzővel hozták kapcsolatba - néha egész 
regényesen: „Az . . . tényszerűen bizonyítható, hogy Gergei Argirusát 
Balassi forgatta, gyümölcsözően. A Klaniczay észlelte szövegegyezés 
olyatén magyarázata, hogy az egyező és az azonos kifejezések egy 
korábbi, elveszett virágénekre mennek vissza, nehezen fogadható el. 
Főképp akkor, ha úgy sejtjük, hogy az idézett Balassi-vers mezítlábas 
Margarétája a szepesi alispán tizenötéves leánya: Gergei Margit.'" 0 

3 Toldy Ferenc: Magyar költők élete. I. Pest. 1870. 
4 Szarvas Gábor: Magyar igeidők, Pest, 1872. 225.1. 
5Volf György: Hogy hltták az Argirus szerzőjét? EPhK. 1882. 

135. kk. 
'EPhK. 1882. 139.1. 
7Ethn. 1914. 304.1. 
'Ld. Stoll Béla: Adatok az Árgirus széphistóriához. ItK. 1955. 

461-463 .1 . 
9 Vö. MIrT. III, 530.1. Kardos Tibor: Az Árgirus-széphistória. Bp., 

1967. 246.1. 
10Gerézdi Rábán: Janus Pannoniustól Balassi Bálintig. Bp., 1968. 

472.1. 
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Azóta ebbe belenyugodott az irodalomtörténet, noha a dolog 
korántsem ilyen megnyugtató, s azért is különösen fontos tisztázása, 
mivel a földrajzi névi eredetű családnév helyes olvasata a széphistória 
kiderítetlen forrásához is közelebb segíthet. 

Magam - függetlenül Harsányi István idézett véleményétől - a 
széphistóriát mindig erdélyi eredetűnek é r e z t e m : nem az 
akkoriban használt Gyergyai ( < Gyergyói) név, hanem a mű nyelve, 
stílusa alapján. 

Ezért figyeltem föl kezdő nyelvészként a feledhetetlen emlékű kedd 
esti „kruzsok"-ok egyikén Pais Dezső professzoromra, aki a 
Gergei ~ Gyergyai név körül kialakult vitát taglalta. Én a vitában meg-
jegyeztem, hogy a müvet nyelve alapján székelyföldinek tartom, s be is 
jelentettem, hogy megpróbálok nyelvjárástörténeti alapon hozzálátni a 
kérdés tisztázásához. 

Ennek jó két évtizede. A munkát Pais Dezső biztatására el is 
kezdtem, de félbe is hagytam: nemcsak sok egyéb feladatom miatt, 
hanem azért is, mivel a késői másolatok és kiadások nem látszottak 
nyelvtörténetileg eléggé megbízható alapnak. 

A közelmúltban azután a nyelvjárástörténeti módszer szerző-
azonosító és kronológiai szerepéről értekezve elővettem régi jegyze-
teimet, s ismét nekifogtam a témának, most már a leghitelesebb — s 
legrégibb - szövegkiadások, illetőleg kéziratok alapján.11 

Az eredmény meglepő s egyben meggyőző volt. 
Abban igaza van Harsányi Istvánnak, hogy az Árgirus számtalan 

másolatát s kiadását a másolók, illetőleg a nyomdászok gyakran a 
maguk nyelvjárásához „idomították", de ez elsősorban a hangtani jelen-
ségekre érvényes, míg a szókincset illetően ritka dolog, hogy valaki saját 
külön nyelvjárási szavát iktassa egy szövegbe; inkább ennek ellenkezője 
fordul elő: a ritka vagy szokatlan, számukra ismeretlen tájszót köz-
nyelvivel helyettesítik. Márpedig az Árgirus számos kétségkívül erdélyi, 
közelebbről székely tájszót tartalmaz. 

Kezdjük talán ezekkel (bár a hangtani s mondattani sajátságok is 
megérdemlik figyelmünket). 

Mint említett francia nyelvű előadásomban s egy ballada-tanulmá-
nyomban rámutattam: „A széphistória szókincse, a hangtani sajátságok 
(üdő, leán, addégh stb.), a jelentésbeli tájszók (feltartott 'felnevelt', 
kert kerítés' azontól 'azután' stb.) s néhány mondattani sajátság 
(»Még csak kétszer eljő látnia tehozzád,« »Kész vagyok már érted halált 
megkóstolnom « stb.) . . . határozottan a Székelyföldre vallanak.'" 2 

1 1 Géographie linguistique et étymologie dans la chronologie et 
l'authentification des textes (dans l'identification de leurs auteurs). 
Mátrafüred. 1978. okt. - Communications du Colloque International 
de Textologie a Mátrafüred. Bp.-Paris. 1978. 165-85 . 

12 Egy ponyvára került ismeretlen balladaváltozat és tanulságai 
Ethn. 1978. 103.1. 
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A 369. sor az 1618-i Tatrosy kéziratban: 

Szólla ismét Annya: „Édes feltartottam!" 

Nem csoda, hogy e kevéssé ismert székely tájszó eltoizult a másola-
tokban („Szóla ismét anyja: Én úgy tartottalak . . .*" * 

A 'fölnevel' jelentésű fel-tart, ßl-tart-n a Magyar Tájszótár a 
Székelyföldről: Háromszékből és Udvarhelyszékből idéz adatokat. 

Az Új Magyar Tájszótár anyagában ilyen székelyföldi, illetőleg 
moldvai adatokat találunk: 

Magához fordulok 
Nemző éldesapám, 
Ki engem féltartott 

(1910. Gyeigyóremete, Csík m.) 

Bartók és Kodály gyűjtésében Ditróról, ugyancsak a régi Csík 
megyéből találunk adatot: 

tartsd fel anya, [tartsd fel,] 
tartsd fél léányodat 

Csanádi Imre és Vargyas Lajos kötetében a moldvai Forrófalváról 
való balladában találjuk: 

Odaadott apám . . . 
nagy lengyel királynak, 

Nem is ő magának: feltartott fiának14 

Mindezekkel szemben az ÚMTSz. anyagában csak egy-egy Csongrád 
és Komárom megyei adat áll, de a Csongrád megyei is („Szűz tejemmel 
feltartott báránykám") karácsonyi énekből való, tehát vándorszöveg 
is lehet. 

Van egy jellegzetesen erdélyi jelentésbeli tájszó is a széphistóriában: 
a "kerítés' jelentésű kert. A 254. sorban olvasható a Tatrosy kéziratban: 

Mert nagy magos kő kert vagyon mi környüllünk 
(Más kéziratban és kiadásokban is hasonlóan.) 

Néhány nyugat-dunántúli adaton kívül a Magyar Tájszótár adatai 
zömmel a Székelyföldről valók. Az összetételek is kivétel nélkül 
székelyföldiek: kert-ág ('elhasznált vesszőkerítés romja'), kert-fedél 
('sövénykerítésnek tövis- és szalmafödele'), kert-lésza, lészás-kert 
('vesszőből font kerítés'), kert-sátor, sátoros-kert ('vesszőből font 
kerítés'). 

13Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból I. Bp. 1951. 430.1. 
"Röpüljpáva! Bp., 1954. 123.1. 
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Az UMTsz. számos adatából is — néhány dunántúli s egy Bars 
megyei adat kivételével - a többség erdélyi és moldvai meg bukovinai. 
A székelyföldi (háromszéki, al-torjai) Apor Péter is Tcerítés' jelentésben 
használta a kertet: „[Kolozsváron] volt egy ház, abban lakott az az 
mester, az. ki az rhetoricát és poesist tanította; annak háza előtt volt egy 
kis fedeletlen utcza; azon túl az város kőfala felé volt faragott fábul 
elécsinált fedeletlen kert, az mely elkertelte az convictus udvarát az 
seminárium udvarától.'" 5 

Az 'azután' jelentésű azontól többször is előfordul a széphistóriá-
ban: 

Álom hozó szellő azontól érkezik14 

(90. sor) 

Iszonyú ordítást azontol ott halla 
(243. sor) 

így használja a szót Gyergyai kortársa, a székelyföldi Bencédi 
Székely István is: „Orrát fület el metuen a tömlöczbe vetee, ki azontol 
haza hiuta az Justinianost.'" 7 

A 'mihelyt' jelentésű Mihelyen szintén Erdély felé mutat a szép-
históriában: 

Mihelyen Árgirust nyoszolyán meglátá 
(565. sor) 

A Nyelvtörténeti Szótár szerint a régi nyelvben általánosabb volt 
használata: Pécsi Lukács, Decsi, Pázmány is használta; mindenesetre 
jellemző, hogy az enyedi Alvinczi Péternél s a kézdivásárhelyi Matkó 
Istvánnál is előfordul: .Mihelyen olvasák, ottan esmérék." (A 
MTsz.-ban a mihelyen nem fordul elő, de a hasonló mihentes, mihentös 
Háromszékből és Udvarhelyről van adatolva.) 

A megh virágzik (38, 83. sor) - a mai köznyelvi,.Kivirágzik"helyett 
- a régi nyelvben a NySz. tanúsága szerint jóval általánosabb volt; de 
azért jellemző, hogy Bencédi Székely István is ezt használja Chronicájá-
ban: „Aharonnac veszszeie megviragozec." Az ÚMTsz. egy-egy sümegi 
és debreceni adaton kívül a brassói Hétfaluból, Székely csókáról és 
Moldvából adatolja. 

Az alak szerinti táj szók — amilyen a széphistóriában az addégh 
(246. sor), a leán (212., 221., 278. sor stb.), az üdő (267. sor stb.) -
mint volt róla szó, kevésbé biztos támpontot jelentenek, de nagyobb 

1 5 Metamorphosis Transylvaniae. Mon.lrók. XI. 427. 1. Számos adat 
található még Murádin László A kerítés és fajtáinak megnevezése az 
erdélyi magyar nyelvjárásokban c. dolgozatában: NylrK. 1979/2 :200.1. 

16 Nyelvtörténeti Szótár 
"Ezeket s a következő adatokat, ahol nem utalunk külön a 

kéziratra, az említett Szöveggyűjtemény alapján idézzük. 
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számú előfordulásuk mégis csak arra mutat, hogy az eredeti szövegben 
is ezek az alakváltozatok lehettek meg. Márpedig a tájszótárak szerint 
ezek jellegzetesen erdélyi, illetve székelyföldi alakok. (Az addégh-та 
vonatkozóan ld. az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár I. kötetét, a 
többire a MTsz.-t.) 

Az alaki sajátságok közé tartozik a 'verejtékez' jelentésű meg-
vérét ez is: 

Monda: „lm Úristen, mint megveréteztem!" 
Az inasa monda: „De nem v e r é t e z t é l . . . " 

(677. sor) 

A MTsz. a hasonló verejtez alakot a Székelyföldről és Háromszék-
ből idézi. 

Néhány mondattani sajátság is a székelység felé mutat; mint pl. az I. 
rész 149. versszakában: 

„Kétszer még eljövök szeretőm látnia 
De a mi törvényünk többé nem mutatja, 
Ha akkor fel nem kél személyem látnia ... 

Vagy a 180. versszákban: 

Jóllehet énnékem érte kell meghalnom, 
Neked is akarom halálodat látnom 

S a II. rész 38. strófájában: 

Kész vagyok már érted halált megkóstolnom 

De talán elég ennyi is annak bizonyítására, hogy az Árgirus szép-
história szerzője a székely nyelvterületen élt, illetve onnan származott: 
annak nyelvjárását beszélte. 

Nem pusztán ennek a nyelvjárástörténeti elemzésnek következ-
tetései alapján (amilyet eddig senki nem végzett az Árgirus-s&\ kapcsolat-
ban) térünk vissza most a szerző nevéhez s a Gyergyai alak igazolásához: 
az a tény, hogy a név 1. és 4. betűje a versfőkben mindkét esetben Gy 
(Gyönyörűségesen. . . Gyorsasággal), nem lehet véletlen műve: egyéb-
ként is azzal minden valamire való tollforgató tisztában volt, hogy a Gy 
hangértéke nemg, s fey nem is használta volna G értékben. 

A helyes olvasat tehát Gyergyei (Gyergyéi) lehet, s nem Gergei (vagy 
Gergely); ez pedig egyértelműen a székelyföldi Gyergyó felé mutat, 
amely a György (Gyérgy) személynév, közelebbről egy György + fó 
('patak') összetétel szarmazéka.1 * A Gyergyai családnév a Gyergyó 
szabályos származéka (ahogy a Áfáidból a Makai, Forróból a Forrai); de 
a magas hangú Gyërgy-b6l a szabályosabb, magashangú Gyergyó alak is 

1 ' Ld. Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp., 1978. 
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származhatott (vö. Gergő, G erő), ahogy a hasonló etimológiájű 
Berettyó-пак (Berek + jó) is volt Berettyó alakja.19 Ebből a Gyergyő-
ből pedig szabályosan alakulhatott Gyergyei családnév (ahogy a Mérő-
ből Mérei, Jenő-bői Jenei lett). De ha ez a teljesen szabályos fejlődés 
nyelvtörténeti adatokkal nem is volna igazolható, akkor is az ismer-
tetett nyelvjárástörténeti adatok tanúsága szerint aligha vitatható, hogy 
Л rçfiruî-sz ép históriánk szerzője erdélyi, közelebbről székelyföldi 
lehetett. 

Ez pedig döntően fontos a széphistória forrását illetően, amelyet 
hiába nyomozott eddig csaknem egy évszázadon keresztül a kutatás. 

A forráskutatáshoz - mint ismeretes - a kiindulást a szerző első 
versszaka szolgáltatta, ahol ezt úja: 

A tündérországról bőséggel olvastam, 
O l a s z k r ó n i k á b ó l kit megfordítottam 
És az olvasóknak mulatságul adtam, 
Magyar versek szerint énekbe foglaltam. 

Kardos Tibor, aki hatalmas felkészültséggel kutatta át az itáliai 
irodalmat, nem akadt e forrás nyomára. Megjegyzendő, hogy - amint a 
széphistória nevei {Akleton, Argirus stb.) is bizonyítják, a történet maga 
ókori görög eredetű. Mivel pedig az Árgirus-mese a román folklórban is 
megtalálható, már korábban fölmerült a gyanú, hogy hozzánk román 
közvetítéssel került el a Balkánon át a történet. Legújabban Faragó 
József foglalkozott ezzel a föltevéssel, fölvetvén annak lehetőségét is, 
hogy Gyergyai szövegében az olasz nemcsak 'itáliai'-t jelenthetett, 
hanem románt (,,olah"-t) is abban az időben.2 0 Erre a jelentésre nincs 
nyelvtörténeti bizonyítékunk, de az is könnyen előfordulhatott, hogy a 
másolók az eredeti Olaht olvasták Olasznak. Ez esetben viszont a 
„krónikrf' jelent problémát: a 16. század végén létezhetett-e aromán 
Argirust tartalmazó „krónika"? 

Mindenesetre a magyar széphistória román rokonságának kérdése 
még további vizsgálatot kíván az összehasonlító folklór művelőitől, de 
az, hogy a magyar Argirus nyelvjárási sajátságai határozottan a Székely-
földre vallanak, valószínűsíti Faragó József föltevését, aki többek 
között ezt írta tanulmányában: „Az Argirus forrása szempontjából 
szerzőjének kiléte azért lényeges, mert ha ő erdélyi (talán gyergyói 
székely) volt, könnyen elképzelhető, hogy a balkáni, esetleg közvetlenül 
a román folklórhagyományból merített; ha viszont felvidéki volt, s 

" L d . MNy. 1942. 200.1. 
20Faragó József (szerk.) Diófának három ága. Székely népballadák. 

Bukarest. 1956. Uő. Magyar és román Argirus. In: Balladák földjén. 
Válogatott tanulmányok, cikkek. Bukarest. 1977. 4 0 1 - 4 2 6 . 1 . 
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egyideig Velencében élt, akkor gyakorlatilag csökken a valószínűsége a 
balkáni (román), viszont nő a valószínűsége az olasz eredetnek."'1 

A magyar Árgirus-história nyelvföldrajzi vizsgálatával talán sikerült 
ezt a kérdést is közelebb segítenünk a megoldáshoz. 

SZILAGYI FERENC 

„MÁR AZ ÉG BOLTJÁT SIKERETLEN ÉRCNEK 
KÊPZELÊNK" 

MAGYARÁZAT FAZEKAS MIHÁLY VERSSORÁHOZ 

A kelletekorán jött csendes esőhöz Fazekas Mihály egyik leg-
ismertebb verse. 

Tankönyvdarab. 
Ekképpen minden sora, szava, fordulata százezrek számára rögzülhet 

abban a formában, ahogy a középiskolák II. osztálya használatára 
összeállított Irodalmi szöveggyűjteményben olvasható: 

Oh hozott Isten gyönyörű esőcske! 
Óh, be jókor jössz, ihol a reménység 
Már is elkezdett vala csüggedezni 

Gyenge hitünkben. 

Már az ég boltját sikeretlen ércnek 
Képzelénk, a fű hegye — minthogy onnan 
Harmatot nem nyert - szomorúan elaszva 

Mind lekónyúla.1 

Nyolc sornyi idézet csupán - s négy sajtóhiba! 
Mielőtt az alcímben ígért magyarázatra térnék, ezektől kell meg-

tisztítanom Fazekas versét. 
Szapphói versszakokról lévén szó, a szótagszám, illetve a szótagok 

hosszúsága áthághatatlan törvény, hadd idézzem hát a helyes szöveget 
Julow Viktor és Kéry László kritikai kiadása alapján: 

» 4 . h. 
' A Tankönyvkiadónál 1978-ban megjelent Szöveggyűjtemény 13. 

kiadása Makay Gusztáv munkája, bírálták: Ádám Lászlóné, Nagy János, 
Szauder József, Székely Béla. „A Tananyagcsökkentési Útmutató és 
Irányító Tanmenet alapján átdolgozott kiadás." 
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Óh hozott Isten gyönyörű esőcske! 
Héj be jókor jössz, ihol a reménység 
Már is elkezdett vala csüggedezni 

Gyenge hitünkben. 

Már az ég boltját sikeretlen ércnek 
Képzelénk; a fű hegye, minthogy onnan 
Harmatot nem nyert, szomorún elaszva 

Mind lekonyúla.1 

Nem is annyira a központozás apróbb eltéréseit, továbbá az Oh, az 
Óh és a Héj különbözőségét teszem szóvá (hiszen ezekből nyilvánvaló, 
hogy a tankönyv nagyjából Lovász Imre 1836. évi Fazekas-kiadásának 
szövegközlését követi),' sokkal inkább az egy szótaggal hosszabb 
szomorúan és az adoniszi sor daktilusát elrontó lekónyúla „változa-
tokat" hibáztatom. Ha egy másodikos gimnazista ezen a tankönyv-
darabon próbálja ki a szapphói versszak metrum-képletét, egy kukkot 
sem fog érteni az egészből. Az a sajtóhiba pedig, amire az ötödik strófa 
élén bukkanunk, a tartalmi megértést nehezíti meg: „És ki nem dicsér? 
csak az aki búzát / Vett nyereségre. // ö gyaláz . . . " - írja Fazekas. A 
tankönyvben viszont ö helyett Ó áll, ami épp azért teszi a szöveget 
érthetetlenné, mert „érthető"; jobb híján felkiáltószóként fogható fel.4 

A középiskolai szövegkönyv két helyen fűz helyes magyarázatot a 
vershez: kelletekorán = Jókor, idejében, kellő időben", őgyeUté 
fel = „a levegő felhő helyett porral vegyült". 

Nem világítja meg azonban a második strófa 1 - 2 . sorát, a „Már az 
ég boltját sikeretlen ércnek / Képzelénk" kifejezést, holott a leg-
eminensebb középiskolás diák is legfeljebb verbaliter foghatja fel, s nem 
sejti, hogy az igazi jelentést évezredek művelődéstörténetének mély-
rétegéből kell előásnunk. S ebben már a kritikai kiadás sincs segít-
ségünkre, mert magyarázat ott sem található. 

'Fazekas Mihály Összes művei. I. köt. Bp. 1955. 104. 
'Lovász Imre mezőtúri orvos Fazekas-kiadásáról: Uo. 181. Lovász 

kiadásában a cím rövidebb (A korán jött esőhöz), s az első két sor 
egyaránt Óh felkiáltással kezdődik. Ezt a kiadást követi Waldapfel 
József egyetemi Szöveggyűjteménye is (Bp. 1953. 2. kiad. 533.) - de 
pontosan! 

4 Mint ahogy ott sem értheti, ahol a szöveggyűjtemény tankönyv-
párdarabja ténylegesen magyarázza, mert Berzsenyi Osztályrészem című 
versének adoniszi sora ilyen sajtóhibás képlettel szerepel: ,Jzzada 
orcám!" Hiába mondja helyesen a tankönyv, hogy „az adoniszi sorban 
egy daktilus és egy spondeus vagy trocheus van," ha a spondeus jele 
helyett a diák ezt a képtelenséget látja: - U U | U ! Lásd: Magyar 
irodalom. Irodalomtörténet I. a gimnázium II. osztálya számára. Bp. 
1978.13. kiad. 98. 
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Fazekas esőfohásza egyszerre tükröz személyes tapasztalást, s kap-
csolható irodalmi előzményekhez. A tikkasztó aszály, az esővárás az 
állattartó, a földművelő ember legrégibb élményei közé tartozik, ö s i jel-
legzetességeket őrző gyermekmondókáink között akad is számos szép 
Esőindító: 

Ess, eső, ess! 
Hónap délig ess! 
Búza bokrosodjon, 
Zab szaporodjon! 

Jóisten, adj esüt, 
Lovamnak legelüts stb. 

És éppen Fazekas Mihály szülőföldjén, „Hortobágy mellyékén" 
jegyezték fel ezt a népdalt; Veres Péter is szerette énekelni: 

Kiszáradt a tóbul mind a sár, mind a víz, 
A szegín barom is csak a pásztorra níz. 
Istenem, teremtőm, adj egy csendes esőt, 
A szegín jószágnak jó legelő mezőt!6 

Mi sem lenne egyszerűbb most már, mint e népköltészeti pár-
huzamokkal betájolni Fazekas versének forrásvidékét. A szóban forgó 
kép (és képzet) népdalainkban azonban ismeretlen, s más irányba: az 
egyházi énekköltészet felé mutat. 

1610-es évszámjelöléssel, az 1 6 0 9 - 1 6 1 3 között másolt úgynevezett 
Detsi-kódexben7 maradt ránk egy Esőről való ének. 21 strófájából 9-et 
idézek, hogy kitessék, mennyire közel áll Fazekas verséhez, hiszen a 
hetedik versszak az érccé vált égbolt-hasonlatot is tartalmazza: 

1. Tekints ránk, úristen, nagy kegyelmességödből, 
Látogass meg minket atyai voltodból 
Az magas mönyországból. 

4. ím, jól látod, úristen, az földnek száraz voltát, 
Az szárazság miatt nagy fogyatkozását, 
Népednek kárvallását. 

sMagyar népdalok. I. köt. Kiad. Ortutay Gyula-Katona Imre. Bp. 
1975. 2. kiad. 92. 

6 Uo. II. köt. 404. 
7 A kódex leírása Stoll Béla kézikönyvében: A magyar kéziratos 

énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1565-1840). Bp. 
1 9 6 3 . 2 5 . 

13 Irodalomtörténet 1980/3 
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5. Adj minekünk, úristen, nagy szép zsíros esőket, 
És gyönyörűségös égi harmatokat 
És szép nedvességöket. 

6. Nyisd meg nekünk, úristen, te gazdag tárházadat, 
És ne rekesszed be az ég csatornáit 
És drága szép folyásit. 

7. Ne tedd érccé, úristen, fejőnk fölött az eget. 
És nagy kemény vassá alattunk az földet, 
Honnan várunk eledelet. 

8. Ne verj minket, úristen, eső helyett meg porral, 
Se ragyával, se egyébféle férgekkel, 
Ártalmas kűesőkkel. 

11. Megszáradtak, úristen, mindenféle vetésök, 
Mezők, rétek, högyek, mindönnemű füvek, 
Elégtek az gabonák. 

13. Szánj meg minket, úristen, és mindön állatidat, 
Kik csak fölségödtül várnak mindön jókat, 
Ételt és italokat." 

Ez a 17. század eleji istenes esőének nemcsak kéziratos másolatok 
útján terjedt, hanem belekerült a nyomtatott protestáns énekes-
könyvekbe is. Először az 1635-ös lőcsei Keresztyéni isteni dicséretekben, 
majd ennek további kiadásaiban jelent meg Égi harmatért avagy esőért 
címmel. Megtalálható az 1700-as debreceni kiadásban is, ekkor kap 
nótajelzést.9 Az a Fazekas Mihály, aki maga is írt olyan dicséretet, ami 
állandó darabja lett a debreceni református énekeskönyveknek,10 ezt az 
Esőről való éneket, feltétlenül jól ismerte. 

Az Esőről való ének és A kelletekorán jött csendes esőhöz szövegei 
között nyilvánvaló a filológiai kapcsolat. Fazekas versének még sincs 
köze a 17. századi istenes áhítathoz: nála az „Óh hozott Isten," az 
„Add Uram!" közhelyes formulák csupán. A két vers egy tőről fakadt 
kép- és képzetanyagának azonossága a fontos, mert ezáltal világosodik 
meg igazán, mily ősiségből tör fel, milyen kozmikus méretű víziók 
megfelelője a „sikeretlen ércnek" képzelt égbolt. 

Ha a 17. századi magyar istenes költészetből kimutatható, való-
színű, hogy a reformáció jegyében kibontakozott megelőző század 

"Kiad. S toll Béla: Régi Magyar Költők Tára, XVII. század. 1. Bp. 
1 9 5 9 . 4 6 7 - 4 6 9 . 

9 A kéziratos másolatokról és a nyomtatott kiadásokról: Uo. 645. 
10127. dicséret: „Oh mely nagy az oly ember b o l d o g s á g a . . . " 

Összes müvei. I. köt. I. kiad. 93, 2 5 4 - 2 5 5 . 
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énekköltőinél is találhatunk rá példát. Nem nehéz rálelni, mert már az 
első nemzedék hangadója, Szkhárosi Horvát András egyik énekében 
feltűnik: 

Reád bocsát nagy döghalált, hogy megemésztessél, 
Igen megvér nagy szükséggel, minden betegséggel, 
Nagy hévséggel, hidegséggel és nagy dögösséggel, 
Nagy aszállyal és rogyával, hogy kesergettessél. 

Érccé válik fejed felett a szép csillagos ég, 
Vassá válik talpad alatt az nagy jó zsíros föld. 
Port, harmatot, asszú hamut észik az asszú föld, 
Megrepedez, úgy panaszol reád az szomjú föld.11 

(Az átokról) 

Ebből a két strófából is kitetszik, hogy Szkhárosi Horvát András, a 
„barátból lött" protestáns pap énekei — Horváth Jánossal szólva -
milyen „kitartó indulattal lobognak", mert „Ki bánja itt, kiveszi észre is 
a sok" föld-rímet? ! A monotónia nem álmosít, csak az köti le figyel-
münket, mennyire „kifogyhatatlanul érzékletes tud lenni" András 
prédikátor „a rettentő jövő elképzelésében".' 5 De honnan veszi ezt a 
hangot, ezeket az emelkedett, szenvedélyes, monumentális költői ki-
fejezéseket a tállyai prédikátor? Maga megmondja, hogy a bibliából; 
hogy Az átokról Mózes V. könyvének a 16. századi magyar állapotokra 
való alkalmazása. „Érccé tette mert az eget az mi gonosz bününk" -
szögezi Szkhárosi Horvát a reformáció történetszemléletének meg-
felelően, amely szerint isten - mint még majd Kölcsey Himnuszában is 
visszhangzik - bűneink miatt sújtá el villámit „dörgő fellegekben". 

Nyissuk ki hát a bibliát, az ótestámentumot, s idézzük a legősibb 
forrást, Mózes átkát: 

„Megver téged az Úr szárazbetegséggel, hidegleléssel, gyullasztó és 
izzasztó betegséggel, aszállyal, szárazsággal és ragyával; és mindaddig 
kergetnek ezek téged, míg elveszendesz. 

És lesznek a te egeid, melyek vágynák fejed felett, olyanok mint az 
érc, és a föld, mely te alattad vagyon, mint a vas. 

Az Úr az eső helyében a te földedre ád port és hamvat; az égből száll 
reád mindaddig, míg teljességgel elveszendesz.'"3 

"Kiad . Szilády Áron: Régi Magyar Költők Tára. II. köt. Bp. 
1880. 208. 

1 2 A Horváth Jánostól vett idézetek:/! reformáció jegyében. Bp. 
1957. 2. kiad. 5 6 - 5 9 . 

1 3 Mózes, V. 28, 2 2 - 2 4 . Vö. még (Mózes, III. 26, 19): „Mert 
megrontom a ti erősségieknek kevélyességét, és az eget a ti fejetek felett 
megkeményítem, és olyanná teszem, minémű a vas; és a földet olyanná 

13« 
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Szkhárosi Horvát énekeit Bornemisza Péter 1582-ben megjelent 
énekeskönyve hagyományozta az utókorra,14 mégsincs értelme talál-
gatni: olvasta-e, ismerte-e Szkhárosit Fazekas Mihály. 

A vázolt történeti összefüggések mélyebben fekvő tanulságot kínál-
nak, a régi magyar író és a régi magyar olvasó számára egyaránt 
anyanyelvi természetességgel érthető költői képkincs alaprétegére 
mutatnak rá. A 1 6 - 1 7 . század: Szkhárosi parafrázisa és az Esőről való 
ének még érintetlen teljességben alkalmazza a bibliai átok-képet, a 18. 
századi Fazekasnál azonban már elmarad belőle minden terjengős 
körítés, ő csak a meghökkentően erőteljes hasonlat-magot építi bele 
versébe: „már az ég boltját sikeretlen ércnek képzelénk ..." 

Akik első megjelenésekor, az 1827. évi Debreceni Magyar Kalen-
dáriumban olvasták főhadnagy Fazekas fohászát A kelletekorán jött 
csendes esőhöz, még tisztában lehettek véle, hogy az aszályos horto-
bágyi pusztára hulló esőt a bibliai próféták és a reformáció ének-
költőinek zsoltáros hangján szólongatja. 

Mára ez a biblikus beágyazottság teljesen elhaloványult, sajnálatos 
módon azzal az egykor mindközönséges műveltséganyaggal együtt, amit 
immár csak magyarázatok hozhatnak közel a mai olvasóhoz. 

KOVÁCS SÁNDOR IVÁN 

KODÁLY VERSTANI FELJEGYZÉSEI 
EGY JÓZSEF ATTILA-KÖTET KAPCSÁN* 

Előkerült néhány lapnyi feljegyzés. Kodály Zoltán kézírása: verstani 
adatok és vázlatos, tömör széljegyzetek - egy József Attila-kötet kap-
csán. A volt Eötvös-kollégista alighanem egy magyar verselméleti tanul-
mány megírására készült valamikor az ötvenes években. (Lapszámai az 
1954-es bibliofil József Attilára vonatkoznak.) 

teszem, minémű az érc." Szent Biblia, azaz Istermek 0 és Ûj Testa-
mentomában foglaltatott egész Szent írás. Magyar nyelvre fordította 
Károli Gáspár. Bp. 1875. 

14Az átokról szövege: Énekek három rendbe . . . Bornemisza Péter 
által. Detrekő, 1582. CLXXIIIia-CLXXVIR Facsimile kiadása: Bp. 
1964. Kiad. Kovács Sándor Iván és Varjas Béla. Bibliotheca Hungarica 
Antiqua VI. 

*A dolgozat alapjául szolgáló dokumentumról Tasi József adott hírt. 
Népszabadság 1979. aug. 19. 
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Ögy vélhetnénk, valami idejét múlt, érdektelen, legfeljebb muzeális 
becsű leletről van szó. A kézirattal való ismerkedés azonban épp az 
ellenkezőjét igazolja. 

A magyar vers vitája máig sincs lezárva. Honnan ered? Hogyan fejlő-
dött? Szétválasztható-e „magyar" és „idegen" összetevőkre? Van-e tar-
talomtól független, eredendő értékkülönbség a szólamnyomatékos (üte-
mes, hangsúlyos) és a szótagmérő (verslábazó, időmértékes) formák kö-
zött? Elvárhatjuk-e költőinktől, hogy ezt vagy azt a mértékrendszert 
részesítsék előnyben (vagy netán tagadjanak meg minden hagyományos 
versmértéket)?. 

A vershangzás látszólag érdektelen technikai kérdései mögött nálunk 
mindig is elvi állásfoglalások, szellemi értékrendek húzódtak. így van ez 
ma is, a most közreadott Kodály-dokumentum esetében is. 

Kodály és József Attila személyes kapcsolatáról, kölcsönös vélemé-
nyéről kevés adatunk van. Kodály egy 1927-ben leírt mondata vissz-
hangzik egy 1930-ban kelt, József Attila által is aláírt „falukutató" 
kiáltványban.' 

A költő egy 37-ben fogalmazott könyvbírálata pedig - „a valódi 
népköltői termékek" megismertetését sürgetve - arra hivatkozik, hogy 
„a zenében Bartók és Kodály állanak a korszerű magyar ifjúság élén"."® 

Bartók, Kodály és József Attila - valamint Erdélyi József - tevé-
kenységében Szabolcsi Miklós is több összefüggő, rokon vonást tárt 
fel.3 Bp. 

És még egy „nyom": Bartók János nyelvész kutató „József Attila 
zenei kapcsolatairól és előadóművészeiéről" szólva elmondja, hogy 
J. A. „egy este Bartók és Kodály egymás közti viszonyát kezdte fejte-
getni".4 

Mi volt e ,/ejtegetés" lényege: nem derül ki az emlékezésből. Annyit 
azonban tudunk, hogy a költő 1935 elején Ottó Ferenc zeneszerzővel 
elküldte a Medvetánc egy dedikált példányát Kodálynak. 

Tasi József kutatásai arról tanúskodnak, hogy Kodály többször is 
gondosan végigtanulmányozta József Attila életművét, egyes verseket 
megjelölve, bizonyos ritmikai vonatkozásokról részletes jegyzeteket 
készítve. 

'Részletesebben 1. Tasi József cikkében: Népszabadság, 1979. aug. 
19., 14.1. 

*J. A. Tanulmányok, cikkek, levelek, Bp. 1977/257. 
3 Érik a fény, Bp. 1977, 311-315 . 
*A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1 9 6 5 - 6 6 , 1 0 2 . 
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Az 1954-es kiadású kötethez írott feljegyzések alapján valószínű, 
hogy Kodály - talán az 1953-ban publikált Vargyas-vita kapcsán -
nagyszabású tanulmányt vagy előadást tervezett József Attila „magyar" 
(vagyis szólamnyomatékos elvű, ütemhangsúlyos mértékű) verseiről. 

E célból módszeresen feljegyezte mindazon versek oldalszámát, me-
lyeket a témához tartozónak tekintett. Némelyikhez megjegyzést is fű-
zött, nyilvánvalóan nem József Attila költészetét értékelve, hanem a 
kitűzött verstörténeti téma dokumentálására törekedve. Feltehetőleg 
azt kívánta bizonyítani, hogy az időmértékes - elsősorban jambusi -
formák túlburjánzó divatja visszavetette az eredeti magyar versformák 
fejlődését, érvényesülését, és ezzel alapvetően „idegenszerűvé", magyar-
talanná hangolta költészetünket. 

Kodály e kérdésben - Négyesy László tartózkodását és Ignotus 
ellenszenvét rideg elutasítássá fokozva — elméletileg mindenképpen 
túlzó, szélsőséges nézeteket vallott. Állásfoglalását azonban nem annyira 
irodalmi, mint inkább zenei szempontok határozták meg. Legélesebb 
megfogalmazását Ránki György idézi visszaemlékezésében: „Jámbust 
lehetetlen magyarul megzenésíteni. Egyáltalán az egész magyar jámbus 
költészet aberráció . . . Kár volt azt a sok - olykor egész jó - gon-
dolatot üyen lehetetlen formába öltöztetni."® 

E véleményének több alkalommal is hangot adott. A jambus - írta 
1932-ben — „homlokegyenest ellenkezik a magyar nyelv jellegével".6 

Arany János népdalgyűjteménye kapcsán pedig (1952-ben) így írt a 
költő utódairól: „többnyire a nyugati formák kényelmes, kijárt útjára 
tértek. Az úgynevezett jambusi hangulatkör babonája győzött 
Elérkezett az idő, hogy a népdal, de nem a szövege, hanem szöveg és 
dallam oszthatatlan egysége újra akkora, vagy még nagyobb hatással 
lehet műköltészetünkre, mint száz esztendeje. S ezzel a magyar vers-
formák soha nem álmodott megújulása is kell, hogy bekövetkezzék. 
Várjuk a költőt, aki végrehajtja".7 

Köztudott: Kodály szűken mérte a dicséretet, különösen élő kor-
társainak. Elvi jelentőségű nyilatkozat tehát, amit egy 1966-os rádió-
riportjában Weöres Sándorról mondott: „verseiben még mindig csörge-
dezik valami a magyar ritmusból, ő egyike annak a kevés magyar költő-
nek, aki sejti, hogy a magyar versnek nem szabad elszakítani a szálait, 
ami a magyar muzsikához köti".8 A megbecsülés egyébként kölcsönös. 
A bicinium-dallamok „megszövegesítésére" Weöres is szívesen és hálásan 

4'gy láttuk Kodályt. Bp., 1979, 93 . 
6 Visszatekintés II. 490. 
7 Uo. II. 2 8 5 - 2 8 6 . 
"Idézi Moldován Domokos, Forrás, 1972. 3, 36. 
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emlékezik: „Nagyon szép és olykor bonyolult ritmusokat tanultam én 
ezekből a rövidke dallamokból."9 

Mielőtt valamiféle esztétikai, zenei vagy nemzeti elfogultság vádjával 
illetnénk a zeneköltőt, hallgassuk meg e témáról József Attilát is! A már 
említett könyvbírálatban10 ezt írja: „A magyar jambus úgyszólván min-
den más mértéket kiszorított a közönség tudatából, ehhez még hozzá-
járult az Ady-féle szótagszámos verselés hatása, s a háború utáni évek-
ben elterjedt ún. szabadversek versérzéket rontó divatja. Ideje volna 
közönségünk emlékezetébe idézni hagyományos kötött formáink kép-
leteit."1 1 Bp. 

Anélkül, hogy ezúttal a kérdés nagyon is összetett szakmai vonatko-
zásait feszegetnénk, el kell ismernünk: a jambus-túltengés nem álprob-
léma. Költőnek és irodalmárnak, zenésznek és verstankutatónak egy-
aránt gondot és fejtörést okozhat ma is. Szálai messzire vezetnek, a 
nemzeti azonosságtudat, a történeti és társadalmi meghatározottság, 
az egyetemes és az európai művelődéstörténet, az esztétikai érték, a 
művészi forma, a nyelv, a vers és a zene közötti kapcsolatok elméleti 
kérdéskörével érintkeznek. 

Kodályt idézve: „A beszéd zenei oldala csakolyan jellemző tulaj-
donsága minden népnek, mint a zenéje. A nyelv is énekel, a zene pedig 
beszél. Világosan érezzük a nyelv és a zene dikciójának még eléggé 
fel nem derített, talán fel sem deríthető összefüggését."12 

E „felderítés" folyamatához járulhat hozzá Kodály József Attila 
verseiből kiinduló, de jóval szélesebb érvényű feljegyzéseinek közzé-
tétele is. A szöveget betű szerinti másolatban adjuk, a lapszámok után 
azonban - az azonosítás megkönnyítése céljából — az érintett vers 
címét is közölve. A kézirat rövidítéseit lehetőség szerint feloldottuk. 

Egyes utalásokat, állásfoglalásokat saját kutatásaink és verstani 
nézeteink fényében részletesebben is értelmezünk, vitatunk, tovább-
fűzünk. - (Megjegyzéseink számozott jegyzetek formájában kapcsolód-
nak a dokumentum szövegéhez.) — Reméljük, e módszer a magyar vers-
elmélet mai problematikájának megismertetéséhez is eredményesen 
hozzájárul. 

'Uo. 37. 
10Horváth János: Magyar versek könyve. Szép Szó, 1937. jú l ius -

augusztus. 
1 1 József Attila: Tanulmányok, cikkek, levelek. Bp. 1977. 259. 
12Magyarság a zenében, 1939. - Visszatekintés II. 253. 
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A FELJEGYZÉSEK SZÖVEGE1 3 

[I. szövegoldal] 

Nem j [ambus] de idegen 11 [Csókkérés tavasszal] 
j[ambus] deformációk í11 
U - / U - > - U U / - 12 [A vergődő diák] 
Vegyes 18, 29l2l [Kukoricaföld, Tengerhez] 
27 [ Végtelen óta] = Tetemrehívás, de hanyag kvantitás (rit-

mustalan m[ agyar] kiejtéshez jó csak'31 
28: [Keresek valakit] Mikoron Dávid 
31 [Őszi alkonyat] 36 [Nézem a Zampaf] jambizált4! 
Troch[aizál] 43, 212, 226'51 [Himnusz a borhoz, Az orosz-

lán idézése, Táncba fognak] 
Jamb[us] gyakran UU - ezáltal nem oly egyhang[ű] de nem 

lesz magyarosabb, csak prózább 
Kezdet néha / U / - U l 6 l 

1 3 Az alábbiakban K. kézírásának betű szerinti másolatát közöljük. 
Az általa csak lapszámmal azonosított versek címét, valamint a 
rövidítések feloldását (vagyis minden, nem tőle származó szövegrészt) 
szögletes zárójelbe [ ] tettünk. 

Szögletes zárójelbe tett számokkal utalunk a dokumentumot 
követő, hozzá kapcsolódó megjegyzéseink, kiegészítéseink megfelelő 
szakaszára, pl. [28]. 

Az eredeti feljegyzések minden egyéb jele K.-tól ered: 
— metrikai lüktető (arzis) 
U metrikai nyugtató (tézis) 

8.8.8.7 az egymást követő verssorok szótagszáma 
7 7 6 ua. 

4 X 13 ua. 
10/9/8 ua. 
6 + 6 a verssorok metszéstagjainak szótagszáma 

X metrikailag közömbös, változó szótagjelleg 
> metrikai átalakulás, átértelmezés 
} több adatra közösen vonatkozó megállapítás 

—•• kiemelés a kéziraton aláhúzással v. keretezéssel. 
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[II. szövegoldal] 

Szonett-szabás[ú] magyfar] vers 17l7l [Perc] 
Szonettek tömege /Montaigne/l8l 

Zavaros 20, 24?'91 [Nem tudunk élni, Fiatal életek indulója] 
Próza: 38,45, 89/jambiz[ál]/, 119,122,155»101 

[Erőének, Csöndes estéli zsoltár, Alkohol, Szeretők, 
A világ megteremtése, Nyár volt és Bosszúság] 

M [agy áros] 17,25,26 ' ' 11 [Perc, Boros keserűség, Ugye pajtás!] 
34 [helyett valószínűleg 37, Várakozás] ) /4x4 . f ]/(, 2, 
38! [Bús magyar éneke] J 1 6J' 
113 [£s keressük az igazságot] 

t roch [eus] } játszó magyar vers'13 ' 

88 Uj paraszti fütty U - ban! 1141 [Elköszönő szelíd szavak] 

118 [Nyolcesztendős lányok] 8.8.8.7 idegenszerűi151 
119 [Lopók között szegényember] 8.7.8.7 
127 [Egyszerű ez] 7.7.4.7 Adysl1 6) 
132 [Minden rendű emberi dolgokhoz ] 

13 = к . . . a . . . - nem illik a tartalomhoz!17 • 
134 [Szomorúfűz] 8 
135 [Tavasz van! Gyönyörű!] 3 + 3 .5 eltérésekkell181 
136 [Jónál jobb ] zavaros, egyenetlenl191 
141 [Szegényember balladája ] 
143 [helyett valószínűleg 145, Szegényember szeretője] 10 
148 [Aki szegény, az a legszegényebb] 

U U U U U U U U - - l 2 ° l 
151 [Forduló] 13.13.13.8.13 
156 [Komoly lett már] 10.10.12.12 /néha 11 / 
172 [Kertész leszek] 8 
175 [Szélkiáltó madár] 6 + 6 /prózaszfr sor/l211 
176 [Tiszta szívvel] 7 
196 [Tüzek éneke] 8 8 7 8 7 8 8 1 1 // 8885858885/ stb. vál-

takozó 
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222 [A világ ha elbujdostat] 8 
224 [Bődülj toronyj 7.7.6.7 dallam^21 

230 [Fiatal asszonyok éneke] vegyes sorok + 7l2 3 ) 

234 [Jut most elég virág] 12 
239 [Jut az ember] 8 sablon 
246 [Szabados dal] 8.8.8.8.7 
256 [Tószunnyadó] 8 /de nem magyar/t241 
256 [Luca] 6.7.6.7: fordított dall[am]? van ilyen? 

4 X 13 de nem445 l 2 S l 

[III. szövegoldal] 

M[agyar] költő még nem írt olyan m[agyar] ritmusú 
verset, melyben a versszakok pontosan követnék az első meny-
nyiségrendjét. Görög formában eleget írtak, éppúgy tudnának 
magyarban. 

/Költők Notara: Berzsenyi, Arany, stb.!/f26l 
216 [Ülni, állni, ölni, halni] 8 /infinitiv = Ady/l2 71 
249/50 [Szeretők lázadása, Áldalak búval, vigalommal] sok sora 

XXX/-U/-U/-U 5 V2 -es helyett : 
vagy xx/xxx/-U/-U 

Ï J J J I J J 1 J J I J J1 

v. J J I J J J I J J I J J I 

9-es = Ej sedi kácer na doline 
Már csak vendég a magyar vers, kopott vendég, nem 

szívesen látott. A m[agyar] költők hajója félresiklott idegen 
vizekre.!281 

257 Bob, 1 sor híján [Csüngője voltam] 

fél-Bob minden 4 soros 10/9/8: I Г Л J J>l 
[ 2 9 ] 

JUJ J>J J>J 
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259—60! [Néhány éjjelre padra, kőre] 
vö .4x 17/18/ népdal * más esés!'30 ' 

!261 [Munkások kórusa] munkások kórusa f J J J J J1 J J1 J. 

b j J> 

Csak német notara lehet!'311 
258 [Tedd a kezed] 4 + 4 írva = 8 
263 [Nemzett József Áron] 6.7.6.7 
263 [Ringató] 6 
265 [Gyöngy] 1 
267 [Klárisok] 1.1 AJ 
277 [Magyar Alföld] 8.5.10.9 
278 [Hosszú az úristen ] 6.6.8.6 /angol metr[umf'3 21 
282 [Tüzek éneke] 8.8.8.5 1. 196 

[IV. szövegoldal] 

288 [Medáliák 11 ] 8 /trochaizál/l3 31 
292 [Laci bá'] 7.8.7.8 /jambiz[ál]/ 

Ar[any] L[ászló] még kereste, ma már а Л . kell keresni. 
Átfordult a nyelv. 
Ha felnyitunk egy magyar versesköny[vet,] idegen meló-
diák, ritmusok zsongnak felénk. Mint az értelmis[égi] be-
széd idegen fonet[ikai] elemekkel telítve.'34 ' 

300 [Betlehemi királyok] kar[ácsonyi] énekre!3 s 1 
308 [Egeres] 7.6.7.6 
309 [Regös ének] 8.6 regös 
310 [Bánat/Futtám, mint a szarvasokf] 1.8.1.8 /jamb[izál]/ 
311 [Tömeg] magy[ar] ütemen kezdi, jamb[us]ba hevül! 

Nyelvünk mindenre jó. Arra is, hogy kiforgassuk saját-
s[ágai]ból. Nagyszerűen lehet ími magyartalanságot ma-
gyarul.'36 1 

317 [Kispolgár] el- elmaradó ütemelőző. Látszólag magyar-
nak indul. '37 ' 
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320 [Farsangi lakodalom] 7 7 6 , 7 7 6 + 2 
321 [Áradat] 8 
335 [A cipő] 8.5.8.5 
340? [A hetedik]I381 
342 [A kanász] 1 8.8.7.7 
347 [Medvetánc] í Medvetánc 
348 [Emlék/Apró, kemény kontyú ángyom/] 8.8.8.12 
349 [Háló] 8.4.8.4 
351 [Holt vidék] 8.8.8.8. + 3 

Kedvelt a stanza. 
= Bob = 11.10 4x = 328 [Munkások] stb. 
= 337 [Mondd, mit érlel... ] /9/8 

414: [Temetés után] 
471 is [Március/Langy, permeteg eső szemerkél.../] 
480 [Ős patkány terjeszt kórt.. . ] 

jamb[us] 8.6.8.6 415 [A bün/Zord bűnös vagyok.. ./] 

anapest[us] 423,466 [Ha a hold süt..., Reggeli fény] 
488 [Száradok, törődöm . . . ] 6 
499? [Kedvesem betegen . . ,]jamb[izál], 3 + ЗИ°1 

MEGJEGYZÉSEK A DOKUMENTUM SZÖVEGÉHEZ 
ÉS UTALÁSAIHOZ 

[11 K. megfigyelésének lényege: a magyar szótagmérő verselésben a 
jambusi lábütem (dipódia) koriambusi jelleget ölthet. Például: Illatos és 
csókos az éjjel (12): OUUO/OUUO/U. 
[2] A Kukoricaföld szakaszai 2 - 2 jambusi tizenegyesből és egy 4 
ütemű tizenkettesből állnak: következetesen „ritmuselvet váltanak". 

362 [Búza] 8.8.: 

465 [Arany] 6 + 
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[3] A „hanyag kvantitás" vétkét maga Arany is vállalta és elkövette.14 

[4] Szerintünk mindhárom esetben szótagméró' (idó'mértékes) és szólam-
nyomatékos (ütemhangsúlyos) elemeket egyesítő mértékkapcsolásról 
(kettős mértékről) van szó. K. az ún. „magyar" formákat vizsgálja, még-
is figyelembe veszi a három .jambizáló" költeményt. A /28/ 5 szótagú 
ütempáljai valóban emlékeztetnek a Psalmus hungaricus zsoltár-szöve-
gére. 
[5] A rövidítésből nem derül ki, trocheusi v. csak „trochaizáló" verset 
látott-e bennük K.. Szerintünk trocheusi vezérritmusú mértékkapcsoló 
versekről van szó.1 5 

[6] A jambus-variációkra vonatkozó megjegyzés alighanem a Nézem a 
lámpát c. versre utal vissza. Ott találunk anapesztussal szöktetett sort 
(pl. ahogy / belő-/le // fény / tör elő), meg olyat is, mely egészében 
inkább ütemtagolóvá hangolódott (pl. Fűti egy / titkos // rejtett erő). 
Szerintünk hasonló jelenség figyelhető meg Ady A Tisza-parton c. versé-
ben is (p. hol ál-/modoz-/tam // dé-//i verőn, ill. vad csókok, / bambák, // 
álombakók). 
[71 A Perc-et Kodály is - mint Szabolcsi Miklós és âz ő nyomán Szilágyi 
Péter - „magyaros" ritmusúnak érzékelte.16 A 7 szótagú szonettsorok-
ban szerintünk szótagmérő, méghozzá anapesztusi moduláció is érvé-
nyesül.1 7 

[8] Montaigne (francia moralista, 1533—1592) neve meglehetősen vá-
ratlanul bukkan fel a K.-jegyzetekben. Az utalás tényleges tartalmát 
csak sejthetjük. 

A szonett „divatja" Itáliából terjedt át Franciaországba a 16. század-
ban. Montaigne — nevezetes isszeïben — több helyütt is csípős megjegy-
zéseket tesz a költészet „kisinasainak" utánzási hóbortjáról. „Plus sonat, 
quam valet" (jobban szól, mint amennyit ér) - idézi velük kapcsolatban 
Senecát.1 ' 

Kodály azért kedvelhette Montaigne munkáit, mert bennük a nép-
költészetről vallott nézeteinek legkorábbi igazolását találhatta meg.1 9 

1 4 L. Szuromi Lajos metrikai elemzését, ItK, 1974/4, 4 6 1 - 4 6 7 . 
1 ! Vö. Szilágyi Péter: József Attila időmértékes verselése Bp., 1971. 

154-156. 
1 4 L. Szilágyi i. m. 205. 
1 7 V ö . Havas László: ItK 1 9 6 3 , 4 8 3 - 4 8 5 . 
1 'Esszék I. könyv XXV. fejezet; A 16. század francia versdivatjáról 

1. még a II. könyv XVII. fejezetét! 
1 9Essais I. 54. 
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Bartók és Kodály századeleji tevékenységétől aligha volt független 
Katona Lajos tanulmánya,2 0 mely éppen Montaigne, Herder és a 
romantikusok nyomán állította szembe a valódi „népköltést" mind a 
népies műköltészettel, mind „a bágyadt utánzásra, modoros virtuózko-
dásra való hajlam"-mal.21 ). 

A Montaigne-éhez (és így a K.-éhoz is) sokban hasonló értékelést 
olvashatunk a mi 20. századi nyugatosaink szonett-bőségéről Szilágyi 
Péter tanulmányában.22 

[9] A Fiatal életek indulója K.-tól megkérdőjelezett soraiban különféle 
hagyományos mértékek érvényesülnek, a szakaszok felépítésében csak a 
szótagszám következetes, a metrikai jelleg változó. Formájában is Adyra 
emlékeztet. 
[10] A „próza" megjelölés leegyszerűsíti a tényleges problémát, hisz 
— mint a (89) esetében K. is felfigyelt rá - e versek sorai hagyományos 
mértékelemeket őriznek, ritmusos sormegfeleléseket érvényesítenek. 
Szerintünk szabadversek, tehát versek. 
[11] Mindhárom vers mértékkapcsoló, szólamnyomatékos vezérritmus-
sal, a Perc anapesztusi, a másik kettő trocheusi jelleggel. 
[12] K. nem jelzi a mértékkapcsolás szótagmérő összetevőjének jelenlé-
tét. A (38) szerintünk szólamnyomatékos vezérritmusú, trocheusi jelleg-
gel, a (37) pedig nyilvánvalóan koriambusi vezérritmusú, ütemkapcsoló 
kettős mértékű vers. 
[13] A mértékkapcsolást itt K. is észrevételezi. A vers szerintünk 
szólamnyomatékos vezérritmusú, többnyire trocheusi ütemkapcsolással, 
de néhány sora valóban jambusi alaplejtésű (pl. kiál-/tunk em-/berebb/ 
vilá-/got). 
[14] A (88)-at K. keretezéssel és felkiáltójellel is kiemeli, alighanem fel-
háborodásában, elrettentő példaként. A vers persze gyönge hangpróbál-
gatás, ügyesen visszakanyarított jambusi szakaszai valóban nem hatnak 
„új paraszti füttyként". 
[15] K. megjegyzése nem indokolatlan. A sorokat trocheusi ütemkap-
csolás színezi, a szakaszforma és a rímképlet (a,a,b,c) sem kapcsolható 
népi vagy régi hagyományainkhoz. 
[16] Néhány Ady-példa, hasonló szakaszmértékkel (4 sor közül a har-
madik rövid, 4 - 5 szótagú): „Örvendezz, ifjú, ifjúságodban", A fajtám 
sorsa, A fajtám takarója, Elfáraszt a várás (ez utóbbi trocheusi jellegű). 

2 0 Budapesti Szemle 1910, 321-351 . 
2 ' Uo. 335. 
2 2Szabó Lőrinc szonettjei. Világosság 1979 ,1 , 25. 
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[17] A jegyzetekben feltűnő duiva szitkozódás egy 17 -18 . századi 
„slágert" idéz. A Sokan szólnak most énreám nagy ártatlanul kezdetű 
dalnak a RMKT XVII/3-as kötete - 116. sorszámmal - összesen 11 
változatát közli. A rágalmazókat szidalmazó, к . . . . a . . . kezdetű sor 
mindegyikben szerepel, egyikben kezdősorként. 

A 4/4//5 osztású tizenhármasok azonban másfajta, például vallásos 
tartalommal is megszólaltak a 17. században. A dallamok egy része cseh 
- morva eredetre utal.3 3 

E formának a hetedfeles trocheusi sorokkal való rokonságát sem 
hagyhatjuk figyelmen kívül. (Vö. pl. Babits: Szaladva fájó talpakon, 
Holt próféta a hegyen stb.!) 
[18] A (135) nem szó tagszámtartó vers, félsorai - kötetlenül váltakozva 
- 5 vagy 6 szótagú ütempárokból állnak. 
[19] A (136) szótagszámváltó szólamnyomatékos sorokból épül, a régi 
magyar és rokonnépi ún. tagoló versre emlékeztet. 
[20] A közölt sorképlet inkább zenei, mint verstani érdekű. Annyi 
viszont kétségtelen, hogy a 4//4/2-es osztású tízesek utolsó előtti szó-
tagja csaknem mindig hosszú. 
[21] A (175)-höz kapcsolódó rövidítést nem sikerült egyértelműen 
feloldanunk. Lehetséges értelmezése: „prózaszerű francia sor". A 12 
szótagú, páros asszonáncokkal összefűzött francia verssorok legrégibb, 
11. századi példája a Voyage de Charlemagne... (Nagy Károly utazása) 
c. történeti ének. A J. A.-vers laza sorszerkezete és párbeszédes jellege 
valóban emlékeztet rá. 
[22] Mire utalhat a 7.7.6.7. képlet bekarikázása? Nem tudjuk. Az 
említett „dallam" a Kodály-Vargyas 264. sorszámú darabja lehet (Erre 
kakas, erre tyúk, ill. Komáromi kisleány kezdetű szöveggel). Járdányi 
Pál Magyar népdaltípusok c. könyvében további szövegváltozatokat 
találunk (1/95). Az egybevetéseket főképp a 3. sor következetesen 
3//3-as ütemtagolása indokolja. 
[23] Érdemes egybevetni a Tüzek énekével (196). Trocheusi 
ütemkapcsolása jóval halványabb. Ott az 5 szótagú ütemeknek, itt a 7 
szó tagú ütempároknak van-sajátos szakaszzárójellege. 
[241 A „nem magyar" megjegyzés itt alighanem a trocheusi 
mértékkapcsolásra és a következetes sormetszet feltűnő hiányára utal. 
Mivel a sorok utolsó előtti szótagja mindvégig hosszú, a vers 6 + 2-es 

3 3 V ö . Kodály-Vargyas: A magyar népzene, 1952 3 . 51. és Papp 
Géza: A XVII. század énekelt dallamai. 1970, 4 4 6 - 4 4 7 / 3 3 - 3 4 
és 535/138! 
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dallamemlékeket is felidézhet (a Kalevalát, a Vidrócki- és a Kádár 
tfefa-balladákat stb.). 
[25] A „fordított dallam" minden bizonnyal a szótagszámok 
sorrendjére utal. Valóban: 6.7.6.7 sorszerkezetű népdalból egyetlen 
egyet találhatunk a Kodály-Vargyas gyűjteményben (Húshagyó, hús-
hagyó, 469 . sz.), Járdányinál egyet sem. Ugyanígy ritkaságszámba megy 
a szó tagszám-növelő 5.6 7.8 . . . , 8.9 . . . stb. 

A jegyzetlapon ez a szövegrész - talán csak véletlenül - érintkezik a 
(132>re vonatkozóval. Innen adódhat a4/4/5-re való utalás. 
[26] Maga a tény kétségtelen, a megfigyelés telitalálat. A „notara" írt 
versek említése azonban azt sejteti, hogy a kijelentés nem annyira 
verstani, mint inkább zenei érdekű. (A „mennyiségrend" kifejezés 
olvasata bizonytalan.) 
[27] A főnévi igeneves versmondatok Ady Sírni, sírni, sírni c. versét 
juttathatják eszünkbe. Ezt K. 1916-ban meg is zenésítette. Még köze-
lebbi a rokonság Vajda i vaáli erdőben c. versének zárósoraival. 
[28] K. megfigyelései és képletei itt a 20. századi magyar vers egyik 
leglényegesebb problémakörét érintik. Az 5/4 osztású kilences sem 
népdalszövegeinkre, sem régi költészetünkre nem jellemző, az Arany 
utáni magyar lírában viszont igen gyakori. Népdalainkban nemcsak az 
5 + 4, hanem általában minden „ötös alapú szerkezet" viszonylag ritka. 
(5.5.5.5. pl. Szántottam gyöpöt, Kodály-Vargyas 261. sz.) 

A szlovák és a morva népzenében némileg más a helyzet. Bartók 
szlovák népdalgyűjteményében24 megtaláltuk a K. említette példát, 
érdekes és jellemző eltéréssel. Az I. kötet 281/asz. darabjának első 
szakasza így hangzik : 

Sej, csizmát varr Katónak.) 

Bartók a négysoros, 8 szótagú, izometrikus és izoritmikus típusba 
sorolta ezt a dallamot, az Ej kiegészítő szótagokat nem vette figye-
lembe, az első sorból el is hagyta.2 5 (Vö. í. m. 1/79!) E daltípus Bar-
tóknál közölt 41 darabjából így is 15 (36,6%) ötös alapúnak minősül. 

SecTí káéer na doline: / / 
Ej, sije bótki Katarine: / / 

(Gácsér ül a völgyben, 

I J>J. TTITT TTi 
J Л.IJ|J>J. TT 
J nj>J.\TTTj7 

2 4 Slovenské tudové piesne, Bratislava, 1959. 
J 5 Vö. i. m. 1/79. 
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Mi a szövegritmus szempontjából (Kodállyal egyetértve) fontosnak 
és jellemzőnek tartjuk a szlovák dalokban oly gyakori Ej sorkezdeteket. 
A SecTi kácer.. ,-nek is bizonyára van mindvégig 5 + 4-es változata, 
mint pl. az alábbi morva népdalnak: 

Ette dneskaj jako, tako . . . ill. | J J | J. J>| J 7 T 3 I 
Ej, esío dneskaj jako, take... j J J J | J J | J J | J J | 

(Hej, ma még így vagy úgy . . . ) " 

Mindebből агта következtethetünk, hogy bár az „ötös alapú szerke-
zeteknek'" 1 van magyar nyelvi és népköltészeti alapja, elterjedésüket 
különféle idegen minták segíthették. Szabolcsi Bence 1954-ben (Kodály 
J. A.-kötetének kiadási évében) kelt tanulmánya2 e közép4atin, arab-
török és nyugat-európai mintákat nyomoz. Közülük később az olasz 
„gagliardát" emelte ki, akaratlanul is megalapozva egy verselméleti 
tévhitet.'9 

Azt persze nem fogadhatjuk el, hogy a magyar költészet többek 
között az ötös alapú szerkezetek ,.hajóján" siklott volna „idegen 
vizekre". Ellenkezőleg! Az ötös ütem és a 3/2-es ütempár beszédünk és 
verselésünk természetes, eredeti lehetősége. A magyar verstörténet 
folyamán ez a lehetőség rendkívül szerencsésen találkozott különféle 
külföldi eredetű mértékek - például az ötös és ötödfeles jambus -
hagyományos sormetszetével. Az így létrejött metszetkapcsolás a 
magyar vershangzás sokféle előnyt kínáló, sajátos lehetősége.3 0 

A K.-képletből is nyilvánvaló, hogy a vizsgált 9 szótagú sortípus 
kulcsmozzanata a 6. szótag, mely szükségszerűen hosszú és nyoma-
tékos, minden szempontból tagolási határnak minősül. (Az 5 , szám 
elírás lehet ötödfeles, azaz 4 j helyett.) 

[29] Tasi József K. könyvtárában négy lapnyi feljegyzést talált a ma-
gyar költők „Bob-dallamra" énekelhető verseiről, Verseghytől Juhász 
Ferencig. — (L. említett, Népszabadság-beli cikkében!) A még álta-
lunk sem ismert vázlat lényegéről az itt közöltek alapján is képet 
alkothatunk. 

J 6 F . Bartos: Národni pisne moravské... , Prága 1901, 1469, ill. 
1470. 

J 7 V ö . Horváth János: Л magyar vers, 1948, 113-116. 
3 'A habanéra. - Vers és dallam, Bp. 1972, 148-163 . 
3 9 L. i. m. 185. 

3 0 Bővebben 1. Szuromi Lajos: ItK, 1969/6, 675 - 6 7 6 . 

14 Irodalomtörténet 1980/3 
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Mi is ez a „Bob-dallam? " A „Londonban, hej, van számos 
utca..." kezdetű, egykor közismert operettdal, melynek szakasz-
formája szemléletesen érzékelteti egy jellegzetes új magyar verstípus 
mértékváltozatait, ritmikai lehetőségeit. 

Kodály szerint „fél-Bob" minden 10, 9 vagy 8 szótagos sorokból 
álló négysoros versszak, ha a sorok ritmusa 6/8-os zenei ütemekkel 
jellemezhető. 

A „teljes Bob" 8 soros zenei ritmusképe 4 ütemtípus páros variációit 
jelenti, soronként 4 vagy 5 szó tagú kezdőütemmel. A négy típus: 

A (257) 7 soros szakaszokból áll, tehát 1 híján teljes-Bob. 
E megfigyelés verstani értéke igen jelentős. K. - bár érezhetően 

rosszalló, az „idegenszerűséget" leleplező értelmezésben - az újabb 
magyar versek tekintélyes hányadában megvalósuló jambusi mérték-
kapcsolás (metszet- vagy ütemkapcsolás) lehetséges változataira figyelt 

A „Bob-típusú" kettős sormértékek szövegtől függetlenített, elvont 
alapformáját szó tagmérő, szólamnyomatékos és zenei alapon egyaránt 
- és egyidejűleg - jellemezhetjük. Képlettel érzékeltetve: 

a) Metszetkapcsoló sormértékek: 

JTJJ. 1 ГП1 JMI J J>J J>l 
és sorzáróként 

J J>J ,11 

fel. 

9 szótagú 

u_o u о и о u о и 

8 szótagú 

и о и О и о и о 
* I I + I * I I I * I I + I * I I 
m j J>_J j> J j> 

b) Ütemkapcsoló sormértékek: 
10 szótagú 

m j л j j>j 

9 szótagú 
u o u o i r u o и o u 
+ 1 1 1 * I I + I 

Megjegyezzük, hogy Ady Ádám, hol vagy! -ának megzenésítése során 
(1918-ban) is ugyanilyen ,Bob-kilencesekkel" találkozott. Szabolcsi 
Bence mégis ezt írhatta a műről 1958-ban: „a „magyar jan:bus".. . itt 
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vált természetes, megoldott, szükségszerű és elementáris magyar dalla-
mossággá."31 

130] K.-nak igaza van: se 9.8.9.8-as sorváltakozás, se 5/4//5/3-as 
sortagolás nem fordul elő a közkeletű magyar népdalgyűjteményekben. 
A „más esés" azonban nem jelent feltétlenül magyartalanságot. 
[31] A kétféle zenei képlet kétféle magyar jambusi mértékváltozatra 
utal. A (261)-ben az utóbbi (nyelvi segédelemmel vagy tiszta jambussal 
indító, emelkedő sorkezdetű) változat uralkodik, így jogos a zeneszerzői 
aggály: e versre csak auftaktos német dallam illenék. 
[32] Nem tudhatjuk, miért éppen valamilyen angol szakaszmérték 
jutott K. eszébe a 6.6.8.6-ról. Igaz, a régi angol himnuszköltészet ún. 
„rövid mértékeinek (short measure)" egyik formája ez,3 1 mérték-
változatként az angol és skót balladákban is előfordul, szóhangsúlyos 
jambusi jelleggel. 

Szükségtelen azonban ilyen messzire tekintenünk, hisz csupán a 
Kodály-Vargyas kötetben 7 ilyen szerkezetű dallammal találkoz-
hatunk. (A legismertebbek: Megöltek egy legényt, Elmegyek, elmegyek, 
el is van vágyásom. .. , Gerencséri utca). Arany Zách Klárája is 
6.6.8.6-os, trocheusi mértékkapcsolással. 

Vas István visszaemlékezése szerint a (278) kezdőképét (nem ritmi-
káját) Esik az eső... kezdetű népdalunk második versszaka ihlette: 
Hosszú az asztal, Keskeny az abrosz, Rövid a vacsora.3 2 

[33] A „Huszonhárom király sétál" szólamnyomatékos vezérritmusú 
trochaizálása mögött népi (vagy félnépi) dallamemlék bujkál. Közelebbi 
nyomra egy feltűnő, népköltészetünk szótagszámtartó szakaszmértékei-
ben szokatlan vonás vezethet : a rímtelenség. (Csak a két szakasz mondat-
tani szerkezete „rímel" egymásra.) Gyerekek, fiatalok körében ma is 
kedvelt egy ugyanilyen hangzásszerkezetű dalszöveg: „Felmászott a nyúl 
a fára, Jaj, de szépen kukorékol, Piros csizma van alábán, Nem süt a nap 
a szemébe." Dallama azonos a Kiment a ház az ablakon és a Gyerünk, 
menjünk vendégségbe kezdetű tréfás-groteszk népdalokéval (Kodály -
Vargyas 198. sz. Ritmusa feszes: 

Г Г П I Л J I J I :I 4-szer. 

Közeli szlovák rokona: „Zena moja biu bi ca rad, ..." Bartók: i .m. 
I/?S5a sz.). A „vénasszony"-téma egyik változatában ilyen sor is elő-
fordul: ,,Harminchárom foga híjjá ..." 

3 1 / . m. 183. 3 J 

3 JVö.: Verrier: Essai sur les principes de la métrique 
anglaise, Paris 1909, 248. 

3 3 Kortárs 1979/6,838. 

1 4 * 
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J. A. közvetlen fonását persze nem ismerjük, élő kortársai talán 
segíthetnek ez ügyben. 
[34] Mit „keresett" Ar. L., akiben minden bizonnyal Arany Lászlót 
sejthetjük? A tárgy nélkül maradt tárgyas igealak azt sugallja, hogy 
ugyanazt, mint a jegyzeteket papírra vető Kodály. Arany László 
1898-ban azt panaszolja, hogy a nyelvészek vitái során „sem a magyar 
hangsúly, sem a magyar ritmus mivoltára nézve általános megnyugvással 
fogadott eredményt elérni sem sikerült".34 A magyar hangsúlyra és ver-
selésre vonatkozó megállapításai sok szempontból találkoznak K. néze-
teivel, pl. a 4 elemű sorozatok ritmusképző szerepét3 5 vagy a magyar 
és az indoeurópai nyelvek hangtani különbségeit illetően.3' 

A (292) szokatlan, ütemkapcsoló jambizálása (pl. Ne bánd, jó vagy, 
derülj, danolj!) csak alkalmat adott K.-nak az általános érvényű meg-
állapítás rögzítésére. Kétségtelen, hogy az ilyen mértékkapcsoló versek 
sokkal inkább a jambus | Л . I szövegbeli megvalósulásának kérdéseit 
vetik fel, mint a szólamnyomatékos tagolás Arany Lászlót még oly élén-
ken foglalkoztató problémáit. 

Az „átfordult nyelv" aggodalma túlzott, de nem alaptalan. Igaz, 
hogy - mint K. egy 1932-es vallomásában fogalmazta - „költőink a 
múlt században túlságba vitték a jambus kultuszát."3 7 

Az idegenszerű magyar kiejtés problémája, sajnos, semmit sem 
vesztett időszerűségéből. Ma is érvényes, amit K. 1938-ban mondott: 
„hogy egy, nyelvben és stílusban kifogástalan szöveget magyartalanul is 
fel lehet olvasni."3 ' 

K. arról is beszámolt, hogy annak idején Gombocz Zoltán biztatta 
hangelemző kísérletekre, nyelvmelódiai vizsgálatokra.3 9 Erre nem 
került sor, de a magyar beszédhangzás nyelvészeti kérdései később is, 
mindvégig közelről érdekelték. Sokat elárul erről egy zárójeles meg-
nyilatkozása: „(Ámbár ha vesszük, az is egy neme a kísérleti fonetiká-
nak, ha az ember versek alá kottákat írogat, s megpróbálja a bennük 
rejlő melódiákat napvüágra hozni.)"4 0 

34Hangsúly és rhythmus. - Vál. M. 1960, 357. 
3 5 Vö. K. Visszatekintés 11/16. 
3 6 V ö . Arany L. i. m. 379.. 
3 7 Visszatekintés 11/490. 
3 8 I . m. II/291. 
3 , u o . H/289. 
4 0 I . m. 11/290. 
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Mindezt figyelembe véve sem tartjuk viszont indokoltnak a szótag-
mérő versképletek és az idegenszerű magyar kiejtés elterjedésének elvi ' 
összekapcsolását. 
[35j Külön tanulmányt érdemelne a Betlehemi királyok stílus- és 
ritmusbeli összefüggése a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó népi 
játékokkal. K. megjegyzése mögött az általa is szerkesztett Jeles napok 
c.sgyűjtemény41 hatalmas ismeretanyaga rejlik. 

A (300) tulajdonképpen három sortípust kombináló 8 soros szaka-
szokból áll. E típusok zenei formája: 

i ) f J J J I Л J I Л J 2) fJTJ I fTTJ 

3) л т 3 1 m 11 

Mindhárom sorforma hangzásszerkezete a karácsonyi népszokások-
ban gyökerezik. Néhány példa: „Keljetek fel, pásztorok, pász-
torok, / kik a nyájnál alusztok, alusztok, / mert született Uratok, Ura-
tok, / néktek kis Jézusotok!'" ' „Megy a juhász lefelé, lefelé, / bocs-
korát is elveszté, elveszté."43 „Hogy e házba, palotába / sétál, dudál, 
furulyái, furulyái, / billeg-ballag, meg-megál l . . ." Hajtsunk mi is, 
pásztorok, pásztorok, / a jó fűre juhokat, juhokat. / Juhot fogjunk legel-
tetni, / magunk pedig tüzet rakni. / Majd hajnalban fölkelünk, föl-
kelünk, / Betlehembe elmegyünk, elmegyünk . . . " 4 4 

A „háromkirályok" vízkereszttel kapcsolatos magyar népi szövegei-
ben nem találtunk rokon vonást. Annál meglepó'bb viszont egy morva 
változat szövegének és ritmikájának nagyfokú egyezése J. A. versével: 

„My tfi králové, tvoji sluzebníkové: J J I Л J I J J J JI Л J 
Já král Kaspar, já Melichar, J J J J | J J J J 
ja Baltazar své jméno mám; j j j j | j j j j 
Ту Jesulátko, ty píekrásné det'átko!" j j | j-^ j | J J J J ] f j j 

(Mi három királyok, a te szolgáid vagyunk, / én Gáspár király, én 
Menyhért, / én Boldizsár, ez a nevem; / Te Jézuska, te gyönyörű 
kisded!4 s 

41A Magyar Népzene Tára, II, 1953. 
4 1MNT, II: 354/11. 
4 3 uo. 356/III. 
4 4 u o . 366/1V. 
4 5Bartos:i. m. 1931. sz; 
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Még a „hoztunk aranyat" ritmusszöktetésének is van népi előz-
ménye: a betlehemes furulyaszólókban gyakori az ilyen jellegű apró-
zás: 

Л Л ] vagy Л Л З . " 

[36J Elmarasztaló értelmezést kap itt az a nyelvi tény, mely valaha 
szívdobogtató felfedezésnek számított: hogy ti. „a magyar nyelv 
prozódiabeli különös szép tulajdonságaira tekintve legelső, vagyis 
inkább egyetlen egy minden most élő ismeretes nyelvek között."4 1 

így, kifejtetlenül, összefüggéseioől kiragadva K. megfogalmazását 
igazságtalanul kiélezettnek tarthatjuk. Azt azonban semmiképpen sem 
tagadhatjuk, hogy verstörténetünk egyik legérzékenyebb, máig is sajgó 
pontját érinti, határozott, segítő szándékú, bár nem feltétlenül szeren-
csés mozdulattal. 
[37) A megjegyzés elvileg tisztázatlanul utal a versben megnyilvánuló 
mértékkapcsolásra. Az ütemelőzőt valószínűleg nem verstani („gábor-
ignáci"), hanem zenei értelemben kell vennünk. A megzenésíthetőség 
szempontja kerül itt előtérbe.4 * 
[ 38 ] Mire vonatkozik a (340) kérdőjele? Értelmezési bizony-
talanságra? Ritmikai ingadozásra? Szilágyi Péter számításai szerint a 
vers trocheusainak százalékaránya 40, a sorzáróké 38.4 ' 
[39] A Búza és az Arany között - 1933-tól 37-ig - egyetlen hangsúlyos 
- ütemes verset sem talált K. Beszögellő nagy hiányjel és felkiáltójel 
tanúsítja: érzékenyen érintette ez a felfedezés. Tegyük hozzá: a két 
„szélső" vers is trocheusi módosulást mutat. 
[40] A kötet végén - ütemes versek híján - néhány szótagmérő forma 
előfordulását vizsgálta K. 8 soros, kötött sorszerkezetű stanzákat, 
8.9.10 és 11 szótagú metszetes jambusokat talált. (Ez utóbbiakat ismét 
„Bob" néven emlegeti.) Aláhúzással jelölte meg (vajon miért? ) A bűn 
8.6.8.6-os angol jambusi balladaformáját, feljegyezte két anapesztusi 
vers lapszámát, és — utolsóként — észrevételezte a Kedvesem 
betegen... szokatlan osztású, 3 + 3-as jambusi mértékkapcsolását. 

* 

Bizonyára hálás és ünnepélyes dolog lenne kölcsönösen hódoló 
nyilatkozatokat földeríteni J. A. és K. Z. mindeddig igen gyéren doku-
mentált kapcsolatából. A valóság talán ridegebb, de számunkra - és a 

4 * Vö. Jeles napok 4 1 8 , 5 1 7 . 
4 1 Batsányi J. ö . M. III., 85. 
4 " Vö.: Visszatekintés 1/236. 
4 »I . m. 162. 
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magyar irodalom, a magyar kultúra közös ügye számára - minden-
képpen hasznosabb, értékesebb. Egyébként joggal feltételezhetjük, 
hogy a megtalált magánjellegű, ilyen formában semmiképpen sem köz-
lésre szánt megjegyzések nem adnak hű képet nagy zeneszerzőnk József 
Attila-értékeléséről. Kikövetkeztethető céljuk egészen más, általános 
magyar verstörténeti jellegű. A kodályi gondolatrendszer József Attila 
költészetével és a magyar verseléstörténet korunkbeli fejleményeivel 
való szembesítése elfogulatlan, higgadt véleményalkotásra, nyílt és sok-
oldalú továbbgondolásra, a jórészt még azóta is megoldatlan verselmé-
leti, verstörténeti kérdések mielőbbi, megnyugtató tisztázására ösztönöz. 

Mert alighanem verstani nézeteink szélsőségei között is meglelhető 
az a megalkuvás nélküli, mégis mindannyiunk számára járható középút, 
melyet a zenében Bartók és Kodály járt végig először, ,,a korszerű 
magyar ifjúság élén". 

„össze tudjuk-e fogni e távoli világokat? Tudunk-e Európa és Ázsia 
kultúrája közt nem ide-oda hányódó komp lenni, hanem híd, s talán 
mindkettővel összefüggő szárazföld? Feladatnak elég volna újabb ezer 
évre."50 

Ezek is Kodály szavai.51 

KECSKÉS ANDRÁS 

5 0Magyarság a zenében, 1939. 
5 ' Kéziratom leadása után, számomra is váratlan meglepetésként 

jelent meg a Magyar Zene 19801 l-es számában Tasi József Kodály Zol-
tán és József Attila c. tanulmánya ( 2 0 - 5 0 . 1.). Ennek egy része (39 -
48. 1.) az itt tárgyalt feljegyzésekkel foglalkozik. Közli a négy lap fény-
másolatát és a szöveg „megfejtését" is. Kettőnk - egymástól teljesen 
függetlenül készült - munkájában szükségszerűen sok egyező mozzanat 
található, de adódnak eltérő értelmezések, sőt, ellentmondások is. 
Olyan megállapítást vagy tudományos eredményt azonban, mely miatt 
az általam leírtakat bármiben is módosítanom kellett volna, nem 
találtam. 



SZEMLE 

Mezey László: DEÁKSÁG ÊS EURÓPA 

IRODALMI MŰVELTSÉGÜNK ALAPVETÉSÉNEK VÁZLATA 

Horváth János „megrendítő szépségű" három kötete, majd Kardos 
Tibor vállalkozása, a középkori poézis magyarországi visszhangjának 
„tényekben vagy lehetőségekben" megkísérelt bemutatása után sokat 
tett Árpád-kori irodalmunk feltámasztása érdekében ifj. Horváth János 
is, míg végül Klaniczay Tibor jóvoltából a korszak marxista feldolgozása 
megszületett. Mezey László a hajdani deákság életjelenségeit próbálta 
rekonstruálni az első, Magyarországon leírt littera-tói a litteratura világá-
nak meghódításáig. A legkorábbi teljesítményeket gyakorlatilag lehe-
tővé tevő struktúrához, annak is első rétegéhez elvezető kalauz szerepe 
különleges feladat, melynek megoldásához különleges módszert kellett 
kidolgozni. A szerző hasonlattal érzékeltette eljárását: úgy dolgozott, 
„ahogyan a régész teszi a földből véletlenül előkerülő épületelemmel, 
melynek funkcionális szerepével tisztában lévén, ki tudja jelölni helyét 
az ismert szabályosságok szerint rekonstruálható egészben". Így szer-
kesztette újra felejthetetlen fiatalkori barátunk, Csemegi József, közép-
kori mestereink kőbefaragott álmait. Ilyen gyér és csonka töredékekkel 
van dolga Árpád-kori irodalmunk életre keltegetőjének is, mikor 
Hungáriát Európa segítségével akarja történeti valóságában meg-
ismertetni. 

Hogyan vált részesévé a magyarországi deák Európa közös (latin) 
kultúrájának? Honnan került hozzánk ez az egyetemes (klérikus) 
műveltség? Az új társadalmi és állami berendezkedés munkásai még a 
rómaiak építette utakon hozták magukkal szellemi poggyászukat 
Pannoniába, akár Itáliából, akár a Duna mentén, akár Bizáncból jöttek, 
mindenesetre egyik irányból sem a kizárólagosság jegyében, hogy ez a 
többféleség majd itt ötvöződjék új, életképes egységgé. Az antik 
örökség körét és tételeit természetesen szinte minden diszciplína kép-
viselője másként látja. Legegyszerűbben az tesz igazságot, aki az antik-
vitástól érintetlenül másod-harmadkézből merített tudománnyal is 
beéri; ábrázolása éppen ezért megbízhatatlan és sekélyes marad. Mezey 
László nagy előnye az eddigi vállalkozókkal szemben az, hogy a közép-
kori Európa egyházi intézményeinek és hagyományainak szuverén 
ismerője, ennek az óriási anyagnak minden esetleges visszahúzó teher-
tétele nélkül. Az, amit az újabb korok kutatói „előzmények" címén, a 
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régebbiekéi pedig „utókor" címén általában csak közvetve ismernek, 
vagy értetlenül mellőznek, számára életelem, evidencia. Itt van pl. 
mindjárt az ars (artes) kérdése: másként közelíti meg a nevelés- vagy 
művelődéstörténész, másként a klasszikus filológus stb. Mezey az antik 
és későantik előzmények ismeretében nem ragad meg a szűkebb egyházi 
nevelés gyakorlatában, hanem számon tartja a helyek és korok szerint 
változó világi szükségleteket és lehetőségeket is. A szónak persze semmi 
köze az arctushoz, mégis jelentett „megszorítást", ti. fegyelmezettséget, 
szabályosságot, formáló készséget: „az ars fogalma és vele a fegyel-
mezett alkotás igénye" volt az antik örökség legjelentősebb darabja 
(14.), és a hét „szabad művészet" időnként szűkre szoruló, máskor 
egyetemessé táguló köre (encyclopaedia) nélkül nem lett volna deákos 
kultúra, nem bontakozhatott volna ki először latin, hovatovább anya-
nyelvi írásbeliség, majd irodalom. Beletartozott a római jog is, amely a 
neveltség (eruditio) részeseit az illitteratus barbároktól elválasztotta, és 
amelynél „fontosabb és rejtélyesebb probléma a római birodalom 
bukása utáni egész történelemben nem volt" (vö. 27, 70. j.). Goethe 
szívén viselte a „honeste vivere, allerum non laedere, suum cuique 
tribuere" emberi igazságát, nem úgy, mint a 20. század sine lege 
romboló barbárjai. 

Az örökség továbbadásáról szóló II. fejezetben Bizánc (az „új 
Róma") szerepe egyenrangúnak mutatkozik a longobárd Itáliából ki-
induló hatásokéval, az ottani udvari és egyházi írásbeliség kisugárzá-
sával. A nem éppen rózsás „előzmények" tárgyalása közben találkozunk 
azzal a veronai püspökkel, aki papjelöltjeitől a 960-as években meg-
követelte, hogy a tudományokban kellő előhaladást tanúsítsanak. Ez a 
püspök volt néhai költő-földijének, Catullusnak felfedezője és buzgó 
olvasója: M. joggal hivatkozik a Ratheriustól említett világi mesterekre, 
mint az antik iskolázási hagyomány örököseire. Lombardiát azonban 
nem annyira Róma auktorai érdekelték, mint inkább a római törvény; 
ennek könyveit a bizánci Ravennában őrizték meg, - legalábbis a 
nemsokára egész Európát tanító Bolognában így tudták. 

A romjaiban lappangó klasszikus örökség felkarolása és újrafogalma-
zása a Karoling-reneszánsz történelmi tette. Mezey itt is európai táv-
latokban szemléli és mutatja be az összefüggéseket: a galliai latinság 
kapcsolatait és igényeit („ut sint clari"); a nyelvi barbarizmus fel-
számolásának gyakorlati politikai jelentőségét; a peregrinatio Scottorum 
nyomán szerte felvirágzó erudíciót, amelyen belül még a klasszicizáló 
Róma-kultusz játékos formalizmusáról (a constantinusi idők Curtius-
féle „formális manierizmusairól") is szó esik. A múzsái paideia híveit 
Mezey kiváltképen megörvendezteti Alcuin klérikus tárgyfelsorolásának 
bővülésével (gram., rhet., dial., musical) és egyáltalán a musikos anér 
eszménynek a magyar középkorban is kimutatható megjelenésével: az 
ars musica - az antik örökségben a matematika része - a quadrivium-
ból kiválva önmagában is megáll, a szólás mesterségével is társul, a 
dictatorok zenében is tudják közölni mondanivalójukat, és talán nem 
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véletlen, hogy a pythagoreus számmisztika „tiszta, szemérmes anyag-
talanságától" a cantus Gregoriánus „igaz éneklésének" morális tartásáig 
ívelő előadás éppen a nagy Gerbert - II. Szilveszter - zenei tanának 
említésével zárul (65.). 

Ezekből a magasságokból a valóságok talajára leszállva mindenesetre 
arról is értesülünk, hogy Nagy Károly műve a virágzást követő szét-
hullás folyamán sem ment veszendőbe: európai kultúránk újbóli meg-
alapozását a Karoling-erudíció letéteményeseinek és továbbadóinak, az 
Ottó-kori dóm- és monostori iskolák nevelteinek köszönhetjük. Mezey 
egyháztörténeti, liturgiái és kánonjogi stb. okfejtéseinek követése nem 
könnyű olvasmány, de megéri a fáradságot, mert az ezredforduló iskola-
rendszerének - helyenként persze fölöttébb változó - lehetőségeit az 
adott feudális közegben a távolabb álló csak így értheti meg. (Külön 
kiemeljük a magyarországi fejezetek előtti összefoglalást a 86. sk. 
lapokon.) 

Hogyan vált Pannónia ezek után Hungáriává? A könyv második 
felében lassan helyükre kerülnek azok a bizonyos épületelemek, 
amelyeknek jó részét azonban a szerzőnek kellett kiásnia, hogy az 
előbbiekben felvázolt rendszer hálózatába illeszthetők legyenek. Mesteri 
ez a feltáró és restaurátori munka, ahogyan a szegényes adattörmelékek-
ből - és Mezey László legszemélyesebb erőfeszítéseinek gyümölcseiből: 
a módszeresen feldolgozott kódex-fragmentumokból — varázslatos 
egész kerekedik. Eddig is számon tartottuk a chartres-i Fulbertnek 
Bonipert pécsi püspökhöz írott levelét: az ezredforduló után nem 
sokkal Magyarországra küldött Priscianus-kódex mintegy szimbolikus 
nyitánya a latinság jegyében kezdődő francia kapcsolatainknak. De 
Priscianusnak európai műveltségünk megalapozásában játszott szerepét 
Mezey nagyszerű összefoglalásának ismeretében most mégis másképp -
teljesebben, hitelesebben - látjuk. Ugyanezt mondhatjuk el Cassiodorus 
magyarországi recepciója kapcsán a Gellért-legendának vagy a szent-
istváni Intelmeknek neveléstörténeti forrásként való interpretációjáról, 
de ugyanígy - Boethius párizsi örökségét nyomozva - az Árpád-kori 
zenei emlékek egyetemes kontextusba való sorolásáról is. 

Az antikvitás negyedik áthagyományozójának — a kodifikátor 
Justinianusnak - „befogadását" külön fejezet (Kelet és Nyugat között) 
tárgyalja. Az alcímben szereplő Bizánc és Párizs kellőképpen érzékelteti 
az ellentétes tendenciákat, de nem érzékeltetheti 12. századi törté-
nelmünk - és benne terebélyesedő irodalmunk - teljes panorámáját, 
különös tekintettel az invesztitúra-harc sajátos kivetüléseire, a hazai 
„Eigenkirche" problémáira, a gregoriánus egyházi reformot képviselő 
Citeaux és Prémontré tagjainak munkásságára. Helyzetünket jól jellemzi 
az a hagiográfiai tény, hogy László királyunkat, „a keresztény lovagság 
oszlopát", a római, leányát, Piroska - Eiréné császárnét pedig a keleti 
egyház iktatta szentjei közé, de litteratusainknak hovatovább világi 
értelmiséggé való alakulása már semmiképpen sem Bizánc, hanem egy-
értelműen Párizs felé mutat. Ebben a fejezetben üdvözölhetjük a Mezey 
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Lászlótól szervezett és irányított fragmentum-kutatások legjelentősebb 
eredményeit, amelyek nemcsak 1 2 - 1 3 . századi francia kapcsolatainkat, 
hanem általában irodalmunkat is az eddig gondoltnál sokkalta gazda-
gabbnak mutatják. A hálás recenzens legfeljebb a Sándor-regényről 
írottakat (139 . ) tudná kiegészíteni újabb szempontokkal és ada-
lékokkal. 

Ugyanilyen tanulságos a Bologna vagy Párizs? címmel jelzett problé-
makör is. A bolognai Studium feltűnése nem jelentett szakítást az 
európai universitasok szülőanyjával: a kettejükhöz hamarosan társuló 
többi „egyetem" majd együtt formálja az európai kultúra „mozgékony 
szellemi közösségét", amelyhez Magyarország is próbál igazodni. Az 
Árpád-kor szellemi elitje a l l . századi alapvetés óta klérikus elit volt, 
melynek rekonstruálásához Mályusz Elemérnek a hivatali beosztás és a 
magisteri cím szolgált alapul. Megbízhatónak látszó számvetés alapján az 
országban egyidejűleg mintegy másfélszáz előkelő klérikus működ-
hetett, olyanok, akiknek a teológia vagy a jogtudomány terén kifejtett 
igyekezetét a párizsi vagy bolognai fakultás a magisteri vagy doktori 
címmel jutalmazta. Ilyen bázisra épült a magyarországi „deákság" 
viszonylag széles, a fentieknél persze alacsonyabb műveltségi szintű 
értelmiségi rétege, amelyre irodalmi műveltségünk továbbformálásának, 
kiterebélyesítésének feladata várt. Megint csak az európai összefüggések 
ismerője tudja kibogozni, hogy az alsó fokon művelt primitivae 
scientiae köre a trivium tárgyaira terjedt, amely után következett a 
metafizika és a teológia: „a magyarországi deák a maga deákosságát 
Alexander de Villa Dei (Priscianus-kivonatának) és Petrus Hispanus 
(Daniétól is említett „Tizenkét könyvének") ismeretével bizonyította" 
(185); a jogászi, ill. papi utánpótlás képzése erre épült. Deák-
műveltségünk tehát a lehetőleg jó latinságon és nemcsak gyakorlati, 
hanem elméleti zenetudáson is nyugodott, a jogász- és papképzés 
ismeretanyagának közvetítését pedig - egyetem híján, „szerény felső-
oktatási pótmegoldásként" (193.) - a „karbéli klérikusok" (clerici 
chori) és a világi papnövendékek (procedentes) nevelése biztosította. 

így jutunk el Mezey László kalauzolásával magyar nyelvű költé-
szetünk ki virágzásáig (Virágok virága), Clairveaux-i Bernát és a párizsi 
St. Victor-apátság misztikájának költői megszólaltatásáig. A kötés-
táblákból kifejtett kódex-töredékek a szellemi forrásvidék pontosabb 
felderítésében is jó szolgálatot tesznek. Középkori irodalmunk meg-
ismerése szempontjából csupa örvendetes trouvaille, amelyből azonban 
a klasszikusok utókorának kutatása is gyarapodik: a leuveni Mária-
siralom olyan szövegkörnyezetben maradt ránk, „melyben a viktorinu-
sok teológiai-misztikus költőjét és Horatiust egyszerre találjuk idézve" 
(203; vö. 1971. 369.); „a hazai deákság és Európa találkozása kellett 
ahhoz, hogy a misztika magyar versekben szólaljon meg". 

A szoros értelemben vett költői emlékek — himnuszok, verses 
zsolozsmák stb. - tárgyalása persze sajnálatosan kevés helyet 
( 2 0 4 - 2 1 6 . ) tölt ki, melynek jó részét nem a szövegközlés, nem is a 
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helyenként vitatható költőiségű (vagy hűségű) fordítás, hanem az euró-
pai összefüggések bemutatása és a magyarországi eredet bizonyítása teszi 
izgalmasan tanulságossá. Az eredetiek gondolatvilága és melodikus 
latinsága csak úgy megkapja az olvasót, mint a szerző' kongeniális 
megjelenítő képessége. (Pl. a 211. lapon, a ,fuer igne coelici. . . " 
kezdetű antifónáról, mely az égi szerelem tüzétől lángoló Imre herceget 

kor virágszimbolikájával és gót ívek módjára egybefonódó, geo-
metriai formájú versben magasztalja", vagy a 213. lapon: „E kiérik us 
költészet teljesen asszimilálta a misztikát és a szimbolikát, tökéletesen 
belegyakorolta magát a gótika virtuóz verstechnikájába, és azután meg-
alkotta . . . a magyar Mária-siralmat.") 

Túlméretezett alap, szegényes épület - mondhatná a könyv felületes, 
érdektelen, értetlen olvasója. Mi inkább szükséges, végre-valahára 
szilárdan megvetett alapot mondunk, amely nélkül ezt a nem is olyan 
keveset és annál kedvesebbet, fontosat, Európához való tartozásunk 
dokumentumait nem lehetett volna a romok közül kimenteni és 
áldozatos, értő munkával illő helyére állítani. Hálásak vagyunk Mezey 
Lászlónak művéért, amely nem vázlata irodalmi műveltségünk alap-
vetésének, hanem hosszú időkre alapvetés marad. Bár kerülne még elő 
minél több ráépíteni való! Mivel attól tartunk, hogy a közeljövőben 
nem akad hivatott szakember, aki ezt az alapvetést egyszer majd újab-
bal pótolná, viszont a nélkülözhetetlen mű talán már el is fogyott, a re-
mélt új kiadásban legalább a középkori átírás szerint közölt görög sza-
vak és kifejezések klasszikus normalizálását kívánatosnak véljük. (Aka-
démiai Kiadó, 1979). 

BORZSÁK ISTVÁN 

KERECSÊNYI DEZSŐ VÁLOGATOTT ÍRÁSAI* 

Kerecsényi Dezső válogatott dolgozatainak kötetét régen várja már a 
magyar irodalomtörténet kutatóinak köre. Kiadásukról többször esett 
szó magánbeszélgetésekben, s Pálmai Kálmáné az érdem, hogy ennek az 
óhajnak eleget tett: Kerecsényi Dezső értékes írásait nem kell többé 
nehezen hozzáférhető folyóiratok és egyéb, lassanként megritkuló ki-
adványok lapjain keresgetni. Szolgálja ez a kötet a Kerecsényi által soha 
végre nem hajtott szintézis, vagy legyünk szerényebbek, szinopszis 
(együttlátás!) igényét is. Szükség van rá, mert Kerecsényi Dezső 
( 1 8 9 8 - 1 9 4 5 ) jelentékeny tudós volt, s mint Pálmai Kálmán írja: „A 

*A válogatás, a bevezetés és a sajtó alá rendezés Pálmai Kálmán 
munkája. 
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korán véglegessé vált s emiatt töredékes életmű szerves része lett iro-
dalomtudományunknak, eredményei beleépültek más kutatók 
műveibe." (5.) Erről mint kortárs és a régi magyar irodalom munkása 
személyes tanúságot tehetek. Csak nagyon távolról ismertük egymást, 
de írásai már a 20-as évektől kezdve megragadták a magyar régiség 
elmélyedő olvasóját, s újonnan szervezkedő szakterületünk, a régi 
magyar irodalom kutatása, úgy kb. 1948 óta, Horváth János ered-
ményei mellett az övéinek vehette legtöbb hasznát. Mindenki látta, 
hogy Horváth-tanítvány volt, de azt is, hogy több ponton túllépett 
mestere rendszerezésén és eredményein, ö maga szeUemtörténésznek 
tartotta magát, legtöbbet használt fogalmainak egyike bizonyára a 
„magyar szellem": nagy tanulmányainak alapos tényanyaga, a doku-
mentáció mindenre kiterjedő pontossága azonban mindig megóvta az 
alaptalan légvárak építésétől. A megalapozatlan feltevések ellen olykor 
még rövid és magvas kritikáiban is tiltakozott, s pl. Szerb Antal iro-
dalomtörténetének egyik-másik elvi szempontját kétségbe vonta 
(259-60 . ) . 

A tanulmánykötet lapozgatása során azt kerestem, mi volt az az 
élménye, amely legtöbbször serkentette tanulmány vagy esszé írására, s 
ezt a nemzeti veszélyeztetettség érzékelésében találtam meg. Horváth 
János tökéletesen higgadt tárgyilagosságával szemben Kerecsényi nagy 
írásaiban (Humanizmusunk helyzetképe Mátyás után és Mohács előtt; 
Kolostor és humanizmus Mohács után; Humanizmus és reformáció 
között; A „világiság" néhány változata 16. századi irodalmunkban) 
mindig jelen van a „hős vértől pirosult gyásztér" katasztrófája, s búvár-
latai mélyén mindig ott remeg Trianon fájdalma, de az elkerül-
hetetlennek sejtett újabb nemzeti összeomlás érzete is. Mindig a 
nemzeti megmaradás lehetőségeit kereste a tudomány eszközeivel is, s 
neki köszönhetjük, hogy a humanizmus és reformáció minden fele-
kezeti szemponttól mentes hagyományápoló és újat teremtő jelen-
tőségét tiszta világításba helyezte. (Horváth János nagy reformáció-
monográfiája csak 1953-ban jelent meg.) Halász Gábor, Radnóti Miklós, 
Szerb Antal tragikus sorsú nemzedékéhez tartozott, s az összeomlás őt 
is magával sodorta. (A debreceni egyetem magyar irodalmi tanszékén 
nem egészen egy évig működött csupán.) 

A Magyar Próza Könyve I. kötetének bevezető tanulmányában 
(1942) ilyen sorokat ír le: „A reneszánsz-patriotizmus után Mohács 
körül a nemzeti öntudat újabb hulláma is átment rajtunk. Rövid ideig 
tanúi vagyunk annak a „szittya" hangulatnak, mely válságaink idején 
szokott bennünket elfogni . . . " (49.) Nyílt utalás ez a 40-es évek 
felfűtött nacionalizmusára, amellyel a humanista tudós lemondóan, de 
nem kevés határozottsággal helyezkedik szembe. 

Még a szigorúan szaktudományos megállapításon is átvüáglik olykor 
a jelennek szóló talán inkább ösztönös, mint politikailag nyomatékolt 
tanítás: „Az aranykor elképzelésének illúzió volta és valóságellenessége 
nálunk már Mohács előtt meg kezdett ugyan mutatkozni (a mi esendő 
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viszonyaink közötti dicsekvés feltünedezése az utókor szemében az e 
korszakkal kapcsolatos ellenérzést növelte), mégis alkalom volt arra, 
hogy az előre és hátra tágítható jelen, általában az idő tudata, a ,nostra 
aetas" „nostra tempestas", „nostrum saeculum", „hoc saeculum" meg-
jelölésekkel az írásban objektiválódó szellemmel összekapcsoltassék". 
(1943-ból, 75.) Aki felnőttként élt a 30-as években, annak nem 
ismeretlen ez „a mi esendő viszonyaink közötti dicsekvés". 

Olykor egy-egy terminológiai fenntartásban nyilatkozik meg e 
tárgyilagos elme igen rejtett aktualizálása: „A nyugati színezetű 
műveltségi életből nemsokára kilépett a török által megszállt országrész, 
de a megmaradtakban oly értelmű megoszlás, hogy a két magyar ország-
darabban két különböző műveltségfajta jött volna létre, még Mohács 
után nem következett be. Ez a „megoszlás" szó egyébként a későbbi 
időkre nézve is nagy óvatosságot kíván." (1936-ból, 91.) Ez elvi ki-
jelentésben az is nevezetes, hogy lényegében megkérdőjelzi Horváth 
János Az irodalmi műveltség megoszlása (1935) c. könyvének alap-
fogalmát, noha igen elismerő bírálatot írt róla (255 -258 . ) . Kár, hogy 
gondolatát nem fejti ki vüágosan, s jó lenne tudni, milyen „későbbi 
időkre" gondol, amikor ez a „megoszlás" már óvatosan kezelendő. 

Ideje azonban, hogy az általunk legfontosabbnak tartott régi magyar 
irodalmi tanulmányok eredményeiről adjunk számot egy ismertetés 
keretei közé illő, de csak viszonylagos rövidséggel. Tudjuk, hogy az Elvi 
kérdések a régi magyar irodalomban c. dolgozat szerzőnk doktori érte-
kezése volt, s a Minerva 1923. évfolyamában látott napvilágot. Kere-
csényi Dezső tudósi szintjét mi sem jellemzi jobban, mint hogy pálya-
kezdő dolgozatának eredményei mindmáig helytállók és csakugyan 
„beleépültek" modern irodalomszemléletünkbe. A szerző helyesen 
indul ki Horváth János „irodalmi tudat" kategóriájából: minden kort 
önszemlélete alapján kell megítélnünk, s az elvi kérdések az írók nyilat-
kozataiból állíthatók össze. A 16—18. századi (Bod Péterig terjedő) írói 
előszavak, dicsérő versek, magyarázó és védekező írások csakugyan a 
jelzett kor irodalmi tudatának hű képét adják, egyben bemutatják az 
irodalmi élet mozgását, lényegében a modern szépirodalom fogalmának 
előtörténetét is. A rendkívül gazdag anyaggyűjtésre felépített dolgozat 
szilárd szerkezetben három fő témát világít meg: a nyelvkérdést, az írói 
gyakorlatot s az ízlésbeli előremozgást. A magyar nyelvet először „fel 
kellett fedezni". (Turóczi-Trostler József nagy dolgozatai éppen tíz 
évvel Kerecsényi után vették újra vizsgálat alá e kérdést); be kellett 
vetni a nyelvművelés gondolatát (Sylvester, Rimay); védeni kellett a 
hazai „barbara lingua" létjogát, míg eljutunk Landovics István magyar 
nyelvű öntudatáig (1689), majd Czvittinger Dávid magyar művelődést 
követelő merész felszólításáig (1711), és Bod Péter, Ráday Gedeon, 
Bertalanfi Pál az idegen (főként latin) nyelv ellen intézett támadásáig. -
Az írói gyakorlatot a nyugaton toposznak számító „együgyűeknek írni" 
elve határozta meg. Nálunk ez valóság volt, mert a magyar könyv a 
„deáktalanok", a nők, а Дősség" számára készült, s jórészt fordítás 
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lévén, óhatatlanul felmerült az eredetiség mértékének ügye, a fordítás 
mikéntje, sőt az eredeti szöveg tekintélyének követése vagy éppen a vele 
való szembefordulás. Nem egy nagy tehetségű író már szinte a modern 
szerző öntudatával dolgozott (Pázmány, Medgyesi Pál). - Az ízlés 
ügyében a legfontosabb eredménye a régiségnek az ép, az élőbeszédhez 
közeledő magyarság követelménye (Pázmány), az avult nyelvhasználat-
tal szembeszálló igény (Asztalos András), a stilisztikai igényesség 
(Medgyesi Pál). Gyakran ítélik el a „nyelvben való cifrálkodás" gyakor-
latát (Pázmány, Csúzy), de utat tör magának a világiság igénye is: Bod 
Péter Szent Hilariuseban már felsorolja régi széphistóriáinkat. 

Méltánytalan lenne, ha e kitűnő gondolatmenethez az elmúlt fél-
század gazdag anyaggyűjtése alapján kiegészítéseket tennénk, legfeljebb 
azt sajnálhatjuk, hogy Kerecsényi Dezső néhány nagyon jelentékeny író 
(Prágay András, Pázmány Péter, Medgyesi Pál, Geleji Katona István) elvi 
nyilatkozataiból nem vett fel többet, noha e ténynek tudományos illem 
szabta korlátai is lehettek. (Egy disszertációt nem illett „túlírni"!) Evvel 
szemben elismeréssel kell adóznunk a fiatal tudós rendkívüli tájékozott-
ságának. Legfeljebb még azt említhetnek, hogy az írók nyilatkozatai 
gyakran állnak szöges ellentétben szerzői gyakorlatukkal: így a „cifrál-
kodás" ellen tiltakozó Csúzy Zsigmond a barokk stílus legbonyolultabb, 
legcifrább művelője, Tesauro méltó magyar tanítványa. 

Az 1929. esztendő ismét gazdag régi magyar irodalmi tanulmányok 
sorában. Öt jelent meg a Protestáns Szemle hasábjain, közülük hármat e 
gyűjteményes kötet is közöl: Aesopus magyar nyelven, Bornemisza 
Péter, Fejedelmek órája. Bennük Kerecsényi vázolt szintézisének 
dúsítása végett már rövid írói arcképeket is közöl, ill. egyes műfajok (pl. 
a fejedelmi tükör) korszerű rendeltetését vizsgálja. Aesopus-fordításaink 
(Pesti, Heltai) különleges szépirodalmi jellege indokolttá tették újra-
értékelésüket; Bornemisza Péter ekkor, az Elektra felfedezése (1923) 
után lépett nagy magyar íróink sorába; a fejedelmi tükör magyar válto-
zatainak (Draskovits János, Szepsi Korocz György és Pataki Füsüs 
János) új bemutatása (Erdélyi János már írt róluk!) szintén a régi 
magyar világiság szólamának erősítését szolgálta. Be kell vallanunk, 
hogy ez utóbbi dolgozat tartózkodó rövidsége kényszerített bennünket 
arra. hogy legalább a Horologium principum egész fordítását 
(Prágay A.) tüzetes vizsgálat alá vegyük (It, 1958), s az sem véletlen, 
hogy ezt éppen a folyóirat Horváth-emlékszámában tettük - E rövid 
lélegzetű tanulmányok sorához csatolható a Szenczi Molnár Albert 
lapszéli jegyzetei c. írás 1930-ból. Sokszor szoktuk idézni a Janus 
Pannonius germán minősítése, ill. Beatus Rhenanus ellen történő ki-
fakadását, azt azonban szinte sohasem, hogy zsoltárfordítónk e kötet-
ben Francesco Filelfo szatíráit is olvasta és jegyzetelte, majd számos 
humanista csengésű nosztalgiájának adott hangot. Nagy humanista 
íróink könyvkultúrájával máig sem vagyunk egészen tisztában (még 
Balassi Bálintéval sem!): Kerecsényi Dezső szép mikrofilológiai teljesít-
ménye itt is példaadó. 
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Ismét egy évben (1935) jelentek meg Dudith András, Erasmus és 
Magyarország, Oláh Miklós c. írásai: megjelenésük helye nem érdektelen 
(It, Tükör, Apollo): a színvonal egyenletesen magas voltán ez mit sem 
változtat. Az Erasmus-tanulmány tulajdonképpen emlékező írás, de a 
magyarországi erazmista hatások rövid, de szinte teljes felmérése. Ki-
csengése újból szép megnyilvánulása a „gyűlölség felett repülő lelkek" 
európai szolidaritásának; s Kerecsényi szeretné példává tenni Erasmus 
magatartását. „A puszta megmaradás energiáin túl e név jelenvaló fel-
adatok megoldásának módjait is magában rejti." Bár úgy lett volna! 
(142.1.) A magyar Erasmus-kutatás a felszabadulás után történt 
bizonyos felvirágzás ellenére sem tett meg minden szükségeset: 
mindmáig nincs reprezentatív magyar Erasmus-válogatásunk. (Trencsé-
nyi-Waldapfel Imre nagy Erasmus-tanulmányai még a 40-es évek első 
feléből valók!) 

Az Oláh AÍ/A:Zós-tanulmányt Pálmai Kálmán - sok joggal — önarckép 
jellegűnek érzi. A Mária királynővel Mohács pillanatában Belgiumba 
menekülő Oláh Miklós a két korszakot összekötő legjelentékenyebb 
magyar humanista. A „szabad szenlélődés" vágya, mely oly erős volt 
benne, csakugyan jellemző Kerecsényire is, noha a súlyos magyar 
valóság állandóan hazai érdek szolgálatába állította mindkettőjüket. 
Mint oly sok erazmista, Oláh sem juthatott el a reformációig, sőt az 
ellenreformáció kezdeményezőjévé vált, de az Attila és Hungaria nosz-
talgikus múltidézés mellett legfontosabb teendője - s ennek említése 
hiányzik a dolgozatból - mégis a nagyszombati gimnázium humanista 
reformja volt. A kiváló tanár Kerecsényi Dezső is nagy fontosságot 
tulajdonított az oktatásnak, amelyet „a szellem magamentése" (149.) 
egyik formájának érezhetett. 

Dudith András is a szellemtörténeti korszak egyik felfedezettje volt. 
Elhanyatlott népszerűségét Eckhardt Sándor újította meg, hiszen 
Dudith szinte példátlan szellemi függetlensége egy türelmetlen és a 
religiosumhoi kapcsolódó korban általános feltűnést keltett. Kerecsényi 
szép esszéje céloz ugyan P. Costil nagy francia monográfiájára, mint 
megjelenőben levőre, de munkásságát kizárólag magyar szempontból 
vizsgálja. Dudith Oláh Miklós pártfogoltja volt Forgách Ferenccel és 
Berzeviczy Mártonnal együtt. Mindhárman az érvényesülés útját 
futották meg, legkülönösebb módon Dudith. A tanulmány plasztikusan 
emeli ki Dudith türelmes emberségét, vallásos érzésének humánus 
vonásait (a zordon bűntudat elutasítását), a történetírói tárgyilagosság 
és a felvilágosító szándék kapcsolatait. Utolsó művét az üstököshöz 
fűződő babonák cáfolatára írta. Mára Dudith András képén is több új 
vonást fedezünk fel, az itt közölt tanulmány mégis a legjobb összefogla-
lások egyike. 

Rá kell most már térnünk a Mohács körüli irodalmunk helyzetét 
vizsgáló nagy tanulmányokra, hiszen, mint jeleztük, Kerecsényi ered-
ményei ezekben a legmaradandóbbak. Vegyük előre A magyar irodalom 
Mátyás király korában c. dolgozatot (1940), mert ez a Mátyás király 
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emlékkönyv számára készült összefoglalás. Elvi szempontjai Horváth 
János nagy szintéziseiben (1931 , 1935) adva voltak: számára a sikerült 
írói arcképek esszé-szerű megrajzolása maradt (Temesvári Pelbárt, 
Thuróczy János, Vitéz János, Janus Pannonius, Galeotto, Bonfini, 
Ransano). Nyomatékkal mutat azonban rá Janusnak a hagyományos 
vallásossággal való szembekerülésére és az új humanista ideológiai ihlető 
erejére. 

A magyar irodalom Mohács körüli állapotát nyomozó nagy tanul-
mányai közül első a Humanizmusunk helyzetképe Mátyás után és 
Mohács előtt (It, 1934). Elvileg fontos tézise az a tiltakozás, hogy 
humanizmusunk Mátyás halálával vagy éppen Moháccsal megszakad. E 
kor humanista hozadékának vizsgálata nem új eredményekhez fog 
vezetni — mondja - , hanem 16. századi irodalmunk szerkezetének 
igazabb megértéséhez: nem kell a reformációban „nemzeti" korszakot 
látnunk, pusztán magyarnyelvűsége okán. A reneszánsz humanizmus 
eredményei már Mohács előtt jelentékeny mértékben elterjednek, az 
antikvitás értékelése nagymértékben megnő, ha kisszerű egyéniségek 
(pl. Hagymási Bálint) képviselik is. A reneszánsz művelődéstörténeti 
jelentősége csak a 16. század végére (Rimay János) tudatosodik igazán. 
Nagyon szép a magyar közösségben élő írók rétegeződésének be-
mutatása: az olaszok és a melléjük álló olaszos műveltségű magyarok; az 
északról beszivárgók (Eck Bálint, Wernher György); a hazai németek 
(Piso); végül a szorosabban vett magyarok (pl. Nagyszombati Márton, 
Magyi Sebestyén, Kesserü Mihály). Mindnyájan még az erasmusi 
„phüosophia Christiana" légkörében éltek: a reformáció tudatformáló 
ereje jóformán még semmi nyomot nem hagyott a magyar irodalmi-
ságon. Aki modem irodalomtörténeteink e korra vonatkozó eszmerend-
szerét áttekinti, rá fog ismerni Kerecsényi Dezső gondolataira. 

A Kolostor és humanizmus a Magyarságtudomány 1936. évfolyamá-
ban látott napvüágot. A rajz a kolostori irodalom széthullásának ada-
taival kezdődik; a kódexek sokszor már világi kézbe kerülnek. A 
kolostori latinság viszont töretlenül folytatja munkásságát, ha olykor 
külföldön is (Gyöngyösi Gergely: Róma, Pesti Gáspár: Krakkó). „A 
kolostori latinságnak a humanizmussal való Mohács körüli érint-
kezésében a pálos rend tagjainak irodalmi munkássága mutat fel jelen-
tősebb tényeket." (86) Gyakran már világi mecénások dolgoztatják e 
rend tagjait. Nagy kár, hogy Csanádi Albert „carmine heroico" megírt 
Szent Pál-életrajza nem maradt ránk. Figyelmet érdemel Gregorius 
Coelius Pannonius alakja, aki állítólag a főúri Bánffy-család tagja lett 
volna. ( 8 8 - 9 0 . ) Kerecsényi Dezső még nem tudhatta (Dézsi Lajos 
hitelére támaszkodott), hogy ez az azonosítás téves. Gr. Coelius 
Pannonius irodalmi munkássága egészében Gyöngyösi Gergely tevé-
kenységéhez sorolandó, aki egyik művében (RMK III. 965) gyöngyösi-
nek és a Möns Caeliuson fekvő pálos kolostor főnökének nevezi magát. 
(Később rendfőnök lett.) Hogy a humanizmus nagyban befolyásolta 
munkásságát, az Itáliában egészen érthető. Kevésbé értem azonban azt, 
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hogy a Mályusz Elemér megállapította azonosságot (Egyházt. 1945) 
Akadémiai Irodalomtörténetünk sem vette tudomásul, noha Gyöngyösi 
Gergely a 16. század legjelesebb magyar egyházi írói közé tartozott. 

Kiemelkedő érdeme e dolgozatnak a Mohács után kibontakozó 
udvari humanizmus felvázolása: ez a szakasz egyébként a politikai 
megoszlásé: Ferdinánd és János király körül egyaránt kialakul a „kor-
mányzás pillanatnyi állapotával" (91) egybefüggő humanista csoporto-
sulás. Nincs természetesen helyünk arra, hogy az egyes humanisták 
érdek-diktálta elhelyezkedését részletezzük, csak arra utalunk, hogy itt 
is olvashatunk egy igen szép Oláh Miklós portrét, majd a János király 
oldalán felbukkanó régebbi (Brodarics István, Frangepán Ferenc, 
Werbőczy István, Statileo János) és újabb humanisták, olykor kalan-
dorok (Gritti, Lasky Jeromos) bemutatását. Esik egy fénysugár Fráter 
György inkább középkori, mint humanista alakjára is (102-103.) , de a 
legszebb modern írói arckép Verancsics Antalról szól: ő volt Kelet-
Magyarország Oláh Miklósa, de Ferdinánd pártján, esztergomi érsekként 
halt meg, mint a reneszánsz életvitelű főpapság tipikus alakja. „E 
műveltségnek legnagyobb gondja önmaga volt. A politika egyéni sorsot 
alakító tényein kívül az életből csak azt hallotta ki, ami a műveltségi 
igénynek megfelel. A hagyományos humanizmus és ennek képviselője, 
Verancsics a reformációt csak mint távoli és elvesző hangot hallotta, s 
életet formáló jelentőségét nem is sejtette." (108) A humanizmus új 
színeződése és a reformátori eszmékkel való találkozása csak 1540 táján 
történik meg. 

A gondolatmenetet szerzőnk ugyancsak a Magyarságtudomány 
hasábjain Humanizmus és reformáció között c. tanulmányában (1937) 
folytatta. Mohács után - mint azt előbb Szekfü Gyula, majd Varjas 
Béla megállapította - , az irodalom sorsa főként a nagyúri udvarhoz 
kapcsolódott. Ebben a tanulmányban kapjuk Nádasdy Tamás igen 
vonzó mecénási arcképét, a Perényiek és Révayak bemutatását, majd az 
,.irodalmi középosztály" (117.) jelentkezését (Tinódi, Athinai Deák 
Simon, Szerémi György, Sylvester János, Pesti Gátőr): valamennyien 
nagyurak servitorai voltak. Igen jelentékeny Melanchton hatása, akit a 
kortársak az , Achilles-Luther" mellett „ulyssesi filozófus"-nak 
tartottak és szívesen követtek. Különösen tanulságos a magyar nyelvű 
levelezés részletes vizsgálata (126-132.): a levél-műfaj értékelését 
mindmáig elhanyagolja irodalomtörténetünk, noha modern szociológiai 
szempontjaink egyenesen kívánatossá tennék. A dolgozat a korabeli 
magyar nyelvű memóriáiéк vizsgálatával ér véget (Zay Ferenc, Szerémi 
György, Mindszenti Gábor). Ezekhez csak annyit, hogy a Landor-
fejérvár. . . Kovács István debreceni kutató eredményei szerint vég-
legesen Zay Ferencének tartható; a Mindszenti Gábor neve alatt ismert s 
János király haláláról szóló megemlékezést (1540) szintén egykorúnak 
minősíthetjük (Benkő József 18. századi stilisztikai egyengetése ellenére 
is), legfeljebb nem Mindszenti a szerző neve, hanem Pesti Gábor: róla 
tudjuk, hogy 1542-ben már Izabella királyné szolgálatában állott. (E 
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feltevés Barta Gábor még nem bizonyított ötlete. - Tény, hogy a szerző 
vezetékneve a műben nem fordul elő!) 

A sort Kerecsényi Dezső utolsó, 1944-ben (ItK) megjelent tanul-
mánya zárja: A „világiság" néhány változata 16. századi irodalmunkban 
című. Kemény Zsigmond Gyulai /"űTjának keserű elmélkedésével kezdő-
dik (a naplót író fejedelmi kegyenc megkérdi önmagától: ,,írtam-e én 
egy sort hazám édes nyelvén? ") s irodalmunk laicizálódásának sokszor 
ellentmondásos eredményeit szedi rendbe. A reformátorok jóformán 
szünet nélkül támadják a „világi bölcsesség"-et (mundana sapientia), de 
a humanista reneszánsz még az egyházi keretek között is terem gyümöl-
csöket (Bornemisza P., Heltai G.). A század hitvitái számos korszerű 
filozófiai eszmét vetnek fel, a század 70-es éveiben pedig, különösen 
Erdélyben, egészen új szellemi forrongás indul meg (Kovacsóczy Farkas 
humanista köre, Francken Epictetos-kiadása, Bocatius János stb.), 
ennek egyik résztvevője a regényhős Gyulai Pál. Ide csak egy ki-
egészítést csatolunk: kiesik az áttekintésből Laskai Csókás Péter, Pico 
della Mirandola jeles magyar tanítványa. (Utalhatunk a debreceni Acta 
Classica 1975. évfolyamában megjelent francia nyelvű tanul-
mányunkra.) 

Eddigi egyoldalúságunk jóvátételeként most kellene sort kerítenünk 
annak bizonyítására, hogy Kerecsényi Dezső egyetemes illetékességű 
irodalomtörténész volt, irodalmunk minden korszakát ismerte, sőt a 
napi aktualitásokig foglalkozott vele. Különösen a Protestáns Szemle 
szerkesztő-kritikusaként. Két nagy áttekintő tanulmányának (Magyar 
irodalom 1940 és A régi magyar prózáról 1942) ismertetését másnak 
engedve át (hiszen reméljük, hogy e fontos könyv nem egy hozzászólást 
vált ki), most csak az elsőnek (230-251 . ) korszakolását mutatjuk be, 
annak bizonyságául, mily öntudatosan lépett túl Kerecsényi Dezső 
minden addigi irodalmi rendszerezésen: „A magyar irodalom eddigi 
élete folyamán négy ízben ment át gyökeresnek tekinthető átala-
kuláson. Az elsőt Szent István tette meg . . . " (234.) - „A második 
nagy változás, apróbb-nagyobb előzményeit figyelmen kívül hagyva, 
Mátyás király uralkodásának idejével kezdődik." (233.) — „A 18. 
század második felében lépett irodalmunk életének harmadik szaka-
szába." (236.) - „A legutolsó nagy lépést körülbelül századunk for-
dulóján tettük meg." (237.) 

Elismertetik a középkori latinság teljes létjpga; a reformáció (vagy 
Mohács) nem korszakhatár többé; a felvilágosodás, a reformkor, az ún. 
„nemzeti klasszicizmus" egy ízületbe kerül; s végül polgárjogot nyert a 
Nyugat (Ady!) korával meginduló modernség. Irodalmunk „madár-
távlat" szemlélete számára kitűnő korszakolás ez, és nem nélkülözi a 
nemzeti élet tényeinek súlyos belső (mégis irodalmi fogantatású!) logi-
káját sem. Rövid élete végén összefoglaló magyar irodalomtörténet 
írását tűzte célul, ennek azonban csak töredékei maradtak meg hagya-
tékában (Magyar századok. Horváth János-emlékkönyv, 1948, 
193-200) . Kölcsey-monográfiáját (1940) szintén csak említjük, 
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minthogy kötetünk sem foglalkozik vele. Annyit megjegyezhetünk, 
hogy Kölcsey irodalomszemlélete (Nemzeti hagyományok, 1826) egyik 
mozgató eleme volt Kerecsényi rendszerező kísérleteinek. 

Pálmai Kálmán válogatását sikerültnek tartjuk; minden lényeges 
tanulmányt kézbe vehetünk, legfeljebb a kritikák számát keveselljük. 
A V. Kovács Sándor készítette jó bibliográfiában akad olyan dolgozat, 
amelyet szívesen olvastunk volna (pl. a Herczeg Ferenc értékelésére 
vonatkozót). A kiváló tanár Kerecsényi valamelyik pedagógiai írása is 
helyet kaphatott volna, bár a válogatás akadályait e téren jobban 
megértjük: a magyar irodalomtanítás egész szemlélete és rendszere 
gyökeresen megváltozott Kerecsényi elveihez és rendszeréhez képest. 
Két megjegyzést tehetünk még a kiadó számára: sajtóhibák - bár nem 
nagy számban - e kötetben is zavarnak, maga a kötés pedig oly gyönge, 
hogy példányomból már kiesett egy ív, amikorra ezt az ismertetést 
befejeztem. 

Kerecsényi Dezső a két világháború nemzedékének fia volt: kibont-
hatta nagy tehetségét, de igazi életmüvet nem teljesíthetett ki. Ha 
legalább a régi magyar irodalom áttekintő történetét (Bod Péterig!) 
megírhatta volna: ma sokkal gazdagabbak lennénk. Sok munka 
nyűgözte (tanítás, szerkesztés): egyetemen is csak egy évig működött 
(Katona Lajos is csupán kettőig!), noha bizonyára itt bontakozott volna 
ki igazán. Nemes emberi egyénisége, elvi alapokon rendszerezni képes 
tudományos felkészültsége, esztétikai érzéke, tárgyilagos bíráló készsége 
így is tudományszakunk múltjának nagyjai közé sorozza. (Akadémiai 
Kiadó, 1979.) 

BÄN IMRE 

Haller János: HÁRMAS HISTÓRIA * 

Rövid idő leforgása alatt két válogatást is kézbe vehetett az olvasó 
Haller Jánosnak először 1695-ben kinyomtatott s a maga korában 
rendkívül népszerű Hármas históriájából A Magyar Helikon 1977-ben 
adott ki egy díszes kiállítású kötetet, amely közel hatvan történetet 
tartalmazott a Haller munkájának középső részét alkotó Gesta Roma-
norumból, egy évvel később pedig a bukaresti Kriterion Könyvkiadó 
„Téka"sorozatában jelent meg e kis könyv, amely - a terjedelemnek 
megfelelő rövidítésekkel - a műnek mind a három részét bemutatja. 

Valószínűleg helytálló az az általánosan elfogadott feltételezés, hogy 
a Pszeudo-Kalliszthenész neve alatt ismert Nagy Sándor-regény, a 
középkor vége felé összeállított Gesta Romanorum, valamint a Guido 
delle Colonne-féle Trója-história egy latin nyelvű kolligátum révén 

•Válogatta és az előszót írta: Molnár Szabolcs 
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került együttesen a Fogaras várában raboskodó Haller Jánoshoz. Egyéb-
ként igen szerencsésen, hisz ez a három irodalmi alkotás gazdag tárházát 
képezi az antikvitáshoz kapcsolódó s Európában hosszú évszázadok óta 
számtalan formában terjedő mondavilágnak. A Hármas históriában 
olvasható történetek (vagy legalábbis jelentős részük) a mi irodalmunk-
ban sem voltak már ismeretlenek: tanú rá a Trója-regény egy másik 
változatát fordító - s gesztájának mintaképéül tekintő - Anonymus, a 
Corvinák között is föllelhető Gesta Romanorum, a Focus kovács törté-
netét 1531-ben magyarul megörökítő Sövényházi Márta — és még 
sokáig folytathatnánk a sort. Haller János érdeme főképpen az, hogy e 
több évszázados hazai előzmények után a szóban forgó három kötetet 
élvezetes, szép magyarsággal szólaltatta meg, a maguk teljességében 
illesztve be őket anyanyelvi művelődésünk történetébe. 

Molnár Szabolcsnak az új válogatáshoz irt előszava példaszerű 
tömörséggel, de ugyanakkor minden fontos mozzanatra utalva mutatja 
be a Hármas históriát alkotó műveknek, illetve azok egyes részeinek 
fölbukkanását irodalmunk régebbi korszakaiban. Terjedelmi korlátai 
természetesen nem teszik lehetővé, hogy a különböző történetek ős-
forrásait és filiációját is bemutassa, csupán utal ezeknek a forrásoknak 
a változatosságára, amikor a hindu lélekvándorlás-hitre vagy az ógörög 
kalandregény motívumaira hivatkozik. A kelet-közép-európai kompara-
tisztika szempontjából érdekesek azok a megállapításai is, amelyek a 
Nagy Sándor-regény nek, a Gesta Romanorumnak és a Trója-históriának. 
a román irodalomban való jelentkezésével kapcsolatosak. 

A fentiekben kiemeltük Haller János szerepét anyanyelvi műve-
lődésünkben. Molnár Szabolcs árnyaltan és meggyőzően mutatja be ezt 
a szerepet, leszögezve, hogy Haller Apácai Csere János stíluseszményét 
vitte tovább, „a magyar nyelv tudatos belső fejlesztésének szükségét 
hangoztatta", s hogy „előfutára volt a felvilágosodás nyelvújítóinak, 
akik a polgárosodás első lépésének a nyelv művelését tekintették" (10.). 
Úgy érezzük, nem túlzás ez a megállapítás, főleg akkor, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a Hármas história éppen Tótfalusi Kis Miklós nyomdájá-
nak volt jelentős kiadványa, s hogy számos további kiadása, széles körű 
elterjedése révén valóban fontos tényezőjévé lett a magyar nyelvű 
írásbeliségnek. Külön említést érdemel az a jól kiválasztott idézet, 
amelyet Molnár Szabolcs Haller egy másik munkájának előszavából 
emel ki: „Igaz dolog, szép és dicséretre méltó külön-különféle nyelveket 
tudni, s azon igyekezni is kell a becsületes ifjaknak, de akárki ítélje meg, 
ha illendő-e egyszersmind két nyelvet összezavarni, s úgy beszélleni." 
Korántsem akarjuk Haller Jánost a nála mégiscsak jóval magasabb 
szintet képviselő kortárs, Bethlen Miklós fölé emelni, de a latiniz-
musokatjobban ki tudta küszöbölni, mint az Önéletírás szerzője. 

Molnár Szabolcs bevezető tanulmányával kapcsolatban legfeljebb 
egy-két, egészen apró kritikai észrevételt tehetünk, ezekre is inkább 
tanulmányának szükségszerű rövidsége szolgáltat magyarázatot. A 
8. lapon például az áll, hogy az 1680-as évek elejének politikai fejle-
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ményei „igazolták Haliéi diplomáciai elképzeléseit", ám ezekről az 
elképzelésekről a megelőző lapokon csak utalásszerűén esik szó. A 15. 
lapon a Nagy Sándorról szóló középkori lovagregényről azt olvassuk, 
hogy hatására „szinte valamennyi nemzeti költészetben megfogan a 
jambikus tizenkettes, az ún. alexandrinus. A magyar költészetben 
Zrínyi barokk eposza őrzi ezt a versformát". A Sándor-versnek a 
magyar tizenkettesekre való hatása kétségtelen tény, de Zrínyi vers-
formáját nyilván maga a tanulmányíró sem azonosítja a jambikus 
alexandrinussal; a kettőnek az összefüggése sokkal bonyolultabb - és 
bizonyos szempontból máig is vitatottabb - annál, mint ahogy azt az 
adott keretek között ki lehetne fejteni, s nem is volna méltányos éppen 
itt követelni meg. 

Mivel nem kritikai, hanem népszerű kiadásról van szó, a szöveg-
közlés nem betűhív, s a megértést a nagyközönség számára már nehezítő 
régies nyelvtani alakokat a sajtó alá rendező - filológiai szempontból 
ugyan vitatható módon, de népszerűsítő céljával összhangban, s főleg 
dicséretes mértéktartással - mai nyelvhasználatunkhoz igazítja. A „kit" 
névmás például Haller korában élettelen dolgokra és állatokra is vonat-
kozhatott, ilyen esetekben a mostani kiadás a „mit" vagy a „melyet" 
szavakkal helyettesíti. Néha egy-egy szintagmának ma már nehézkesnek 
tűnő szórendjét is megfordítja, hogy gördülékenyebb legyen a mű 
olvasása. Ennél nagyobb „sebészi" beavatkozásra nem kerül sor, s Haller 
János dicséretére legyen mondva, nincs is rá szükség. Főleg Erdélyben 
nem, ahol több, általunk archaikusnak érzett forma még most is ele-
venen él a nyelvjárásokban vagy a köznyelvben, mint például a „be-" 
igekötőnek ez az alakja: „ . . . négy esztendőnél tovább nyomorogtam 
egy házban bérekesztve" (27.). 

A válogatásban olvasható szemelvények, illetve történetek szövegén 
belül viszonylag csekély a kihagyások, rövidítések száma, s ezeket 
szabályszerű módon, szögletes zárójelbe tett pontok jelölik. Az így 
kimaradt mondatok (vagy félmondatok) többnyire csupán fölösleges-
nek tűnő ismétlődéseket, szószaporításokat jelentenének, mellőzésük 
tehát növeli a kötet ökonómiáját. Helyenként azonban más funkciójuk 
is van a rövidítéseknek. Apollóniusnak a hellenisztikus kaland-
regényekre visszavezethető históriájából például kimaradnak az Istenhez 
való fohászkodások és felkiáltások, s ezáltal, a kereszténység idején 
betoldott elemek kikapcsolásával, „görögösebbé" válik a történet. (Az 
már más kérdés, hogy Haller János szemléletét viszont így egy árnya-
lattal kevésbé tükrözi.) Elmaradnak továbbá a Gesta Romanorum 
darabjaihoz fűzött kegyes magyarázatok, amelyeknek sokszor naiv és 
erőszakolt allegorizálása rendkívül jellemző erre a középkor végi gyűjte-
ményre, ám a jelen válogatás olvasója nem ismerheti meg őket. Mégsem 
hibáztatható Molnár Szabolcs eljárása, hiszen a - ne felejtsük el: a szó 
legszebb értelmében népszerűsítő - kötet olvasmányosabbá válik általa. 
Egyébként is marad benne elég moralizálás: a történetek egy része 
külön magyarázat nélkül is sugallja az erkölcsi tanulságot, a Trója-
históriában pedig nem egy elmélkedés szól például a kicsapongó 
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szerelem természetéről, a színlelésről, az állhatatlanságról vagy a vak 
szerelem okozta veszedelmekről. Ennél többet a „nyájas olvasó" 
manapság nehezen viselne el. 

A szemelvényes kiadásokkal kapcsolatban föl szokás tenni a kérdést: 
mit kellett volna még bevenni a kötetbe, illetve mit lehetett volna 
kihagyni belőle. Az ilyen megjegyzések azonban, főleg amikor meg-
szabott terjedelmű kötetről van szó, gyakran igazságtalanok, s a bíráló 
saját szempontjait szeretnék megkövetelni a sajtó alá rendezőtől. A 
jelen kiadvány kapcsán a francia irodalom ismerői nyilván hiányol-
hatják, hogy nem került bele Szent Elek története, amely az egyik 
legelső francia költeménynek is a témája volt, vagy a remete históriája, 
amelynek egyik változatát Voltaire beleszőtte Zadig című munkájába. A 
német irodalom kedvelői Gergely pápa történetét kérhetnék számon, 
hiszen ezt használta föl Thomas Mann A kiválasztott című regény 
megírásakor. Mindenkinek azonban nem lehet a kedvére tenni. Egyetlen 
egy hiány talán mégis megemlíthető: a bevezető tanulmány külön 
hivatkozik a Piacidusról szóló történetre (15 -16 . ) , ám ezt hiába 
keressük a válogatásban, örvendetes viszont, hogy helyet kapott a 
„Fókás kovács" (59-60 . ) , a hálás oroszlánnak Gelliustól is feldolgozott 
lústóriája (105 -106 . ) , A kezesség című Schüler-költemény forrásául 
szolgáló történet (110-112. ) , valamint az Apollóniusról szóló, már 
említett hellenisztikus elbeszélés (136 -174 . ) , amely ízelítőt adaGesta 
Romanorum hosszabb darabjaiból is. A görög kalandregények egyéb-
ként, ügy látszik, érdekelték Haller János kortársait: öt évvel a Hármas 
história megjelenése után hagyta el a sajtót Gyöngyösi Charicliája. 

Egyetérthetünk a kötet végén található rövid jegyzettel is: Haller 
nyelvi tisztasága fölöslegessé teszi a szó- és kifejezésjegyzéket, a 
személy- és a helynevek azonosítása pedig a túlnyomórészt mesés törté-
netek szempontjából nem lényeges. Csupán Haller János elöljáró 
beszédével kapcsolatban lehetett volna utalni arra, hogy földrajzi tájé-
kozottsága nem egészen pontos: Ciliciát például tévesen azonosítja 
Szicíliával, s így érthetetlenné válik Nagy Sándor hadjáratának útvonala 
- legalábbis ami annak geográfiailag meghatározható részeit illeti, 
mielőtt még a história teljesen bele nem torkollik a mesék világába. 

Az említett elöljáró beszédben egyébként Haller megjegyzi, hogy a 
Nagy Sándor-história szerzője sok mindenről nem beszél, s csak „a 
legnevezetesebb dolgokat vette fel az olvasók gyönyörködtetésére" 
(29.). A mostani válogatást ugyanez jellemzi, s bízunk abban, hogy a 20. 
századi olvasók is gyönyörűséget fognak találni benne. S okulásul még 
egy elgondolkoztató adat: ez a népszerűsítő céllal publikált, hasznos 
könyv a budapesti kiadású - igaz, díszesebb - Gesta Romanorum száz 
forintos árának mindössze a nyolcadáért már hozzáférhető. (Krite-
rion, 1978.) 

VÖRÖS IMRE 
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Bitskey István: HITVITÁK TÜZÉBEN 

Viszonylag szűk teljedelemben, népszerűsítő formában átfogó képet 
nyújtani a magyarországi reformáció és ellenreformáció százhúsz évéről 
( 1 5 1 7 - 1 6 3 7 ) , nehéz feladat. A szerző ezt mégis sikerrel oldotta meg, s 
az adatok tömegét felhasználva és jól elrendezve még arra is módot 
talált, hogy többet adjon a címben ígért hitvita-történetnél. A könyv 
széles művelődéstörténeti háttér - a képzőművészeti vonatkozások, a 
nyomdászattörténet, az iskolázás fejlődése - keretében mutatja be ч 
korszak ideológiai küzdelmeit. 

A kötet koncepcióját Uletően kétségtelen, hogy a Luther fellépésétől 
kb. Pázmány haláláig terjedő időszak mind az európai, mind a hazai 
történelemben a reformáció irányzatainak kialakulását (részben el-
halását), valamint az ellenreformáció kezdetét, tehát az első „nagy 
térnyerések" idejét jelenti. A hitviták kora azonban nem ér véget a 17. 
század első harmadában, sőt új érvek is kapnak szerepet később, főleg 
az ellenreformáció megerősödése é új reformációs irányzatok (pl. a 
puritanizmus, pietizmus) hazai elterjedése folytán. Ezért a kép teljessé 
tétele érdekében indokolt lenne majd (akár a Magyar História sorozat-
ban) a szerző által a felvilágosodás eszmei hatásával megjelölt korszak-
határig feldolgozni az ideológiatörténeti folyamatokat. 

Az adott elgondolás keretein belül lehetőség szerint az új kutatá-
sokat is figyelembe véve Bitskey István meggyőzően mutatja be a kér-
déskör néhány sajátos vonását. Ilyen a teológiai racionalizmus folya-
mata, amely Luther működése nyomán a következetes biblia-kritika 
eszközével a református majd az antitrinitárius vallás, végül a szom-
batosság kialakulásához vezetett - hogy csak a legfontosabb hazai 
irányzatokat említsük. A szerző csupán sejteti a 16. század végén 
helyenként (elsősorban Giordano Bruno filozófiájában) létrejött ateista 
álláspontot, de többször is hangsúlyozza, hogy folyamatról van szó, 
melyben valamennyi későbbi állomás kialakulásához szükség volt az 
előzőre. Ugyancsak jól dokumentált az a tény, hogy a magyarországi 
reformáció kialakulását nem Luther és Kálvin közvetlen hatása, hanem 
inkább (a külföldön tanuló magyar diákok számára) Béza, Bullinger és 
Melanchton közvetítése segítette elő. Aminek azután egyik fontos 
következménye lett, hogy nem „vegytiszta" állapotban érkeztek el 
hozzánk az eredeti tanok. Harmadikként világos az olvasó számára, 
hogy kultúraközvetítés szempontjából mind a reformáció, mind az ellen-
reformáció bemutatott első szakasza saját céljainak érdekében forradal-
masította a nyomdák, iskolák szerepét. A társadalmi ellentétek megmu-
tatkoztak az ideológiai harcban, ennek lecsapódása azonban magával 
hozta a kultúrkommunikációs folyamatok ugrásszerű változását. 

Amint a szerző úja: „ . . . amiért e könyv szereplői harcoltak, sőt 
nemegyszer eletüket áldozták, az ma már nem eleven probléma". (6.) 
Ennek ellenére a könyv céljának jól megfelelő stílus, az érdeklődést 
ébren tartó kérdő mondatok beiktatása, a gondosan megválasztott, 
jellemző események bemutatása mind elősegítik, hogy mindvégig érdek-
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feszítő olvasmányban legyen részünk. A Szervétet jellemző fejezet 
(83-89 . ) talán a könyv legjobban sikerült része. Az adatgazdag ese-
ménytörténetet az is közelebb hozza a mai olvasóhoz, hogy a ma is 
meglevő épületekkel kapcsolatban emlékeztet a bennük zajlott törté-
nelemre. 

Az eddigiekből is nyilvánvaló lehet, hogy hiányosságokat számon 
kérni teljesen fölösleges lenne, sőt bizonyos, hogy lényeges adat, vagy 
esemény nem maradt ki a könyvből. Ehelyett korrigáljuk a kötet 
néhány apró pontatlanságát, amelyek azonban értékét egyáltalán nem 
csökkentik, annál is inkább, mert többnyire csupán sajtóhibákról lehet 
szó. (Ahol szükséges, érvek helyett a szakirodalomra utalunk.) 

A toronyi püspökségalapító zsinat időpontját illetően félreérthető a 
40. oldalon levő megfogalmazás. A zsinat nem 1551-ben, hanem egy 
évvel korábban, 1550-ben volt. (Ld. Geleji Katona István: Praeconium 
Evangelicum. Gyulafehérvár, 1638. b2v. RMK II. 521. és Zoványi Jenő: 
Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, Bp. 1977.3 474., 
652.) - Szervét Restitutio Christianismi című művének megjelenési idő-
pontját a83. lapon 1533.,a következőn 1553.Ez utóbbi a helyes. - Páz-
mány nem elsősorban anyja, Toldi Borbála hatására katolizált (176.), 
hanem a legújabb kutatások szerint inkább Szántó István, illetve a 
kolozsvári kollégium környezete befolyásolhatta. (Ld. Öry Miklós: 
Pázmány Péter tanulmányi évei. Eisenstadt, 1970. 22. A könyvet 
egyébként Bitskey ismertette, említette a tényt: ItK 1972. 724.) - Szin-
tén ezen az oldalon olvashatjuk a lengyelországi Jaroslav város nevét 
helytelenül, a szó végén 1-el. - Forgách Ferenc érsek neve ebben az 
alakban két helyen is szerepel (192, 203), cs-vel helytelenül viszont a 
228. oldalon. - Szenei Molnár Albert zsoltárfordításairól ezt olvashat-
juk: „ . . . mintegy 130 különböző strófaszerkezetet kellett komponál-
nia". (220-221) . Csomasz Tóth Kálmán kutatásai nyomán ezt úgy pon-
tosíthatjuk, hogy 125-féle dallam és 110-féle strófaszerkezet található 
a Szenei-zsoltárokban. (Ld. A református gyülekezeti éneklés. Bp. 1950. 
209-210 . ) - A versidézetek pontatlanságai: 221: őket helyett őtet kell, 
valamint a harmadik Nyéki Vörös Mátyás idézet (227.) nyelvjárási, il-
letve régi nyelvi sajátosságainak átírása indokolatlan: idő - üdő. Végül 
a kötet végén található irodalomjegyzékbe odaillene Zoványi Jenő már 
említett lexikona is. 

A könyv elsősorban nem szakemberek számára, de a szakember 
igényességével, objektivitásával készült. Apparátusa, módszere, apró-
lékos, pontos magyarázatai lehetővé teszik, hogy felhasználják az okta-
tásban a középiskolai tanárok, de haszonnal forgathatják érdeklődő 
diákjaik és a szélesebb olvasóközönség is. A sok jellemző képpel, iroda-
lomjegyzékkel, kronológiai táblázattal ellátott kötet a Magyar História 
sorozat egyik legsikerültebb darabjaként bizonyára eléri célját: híven 
mutatja be történelmünk egyik fontos, s gyakran nem is könnyen 
értelmezhető korszakát. (Gondolat, 1978 - Magyar História sorozat) 

HARGITTAY EMIL 
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Petőfi Sándor: BÁNK BÁN* 

A Bánk bán nem tartozik Petőfi élvonalbeli költeményei közé. 
Kézirata, amelynek facsimiléjét a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattár 
sorozatában most közreadták, azon túl, hogy nagy költőnk minden 
kézvonását a „numen adest" élményével szemléljük, kevés tanulsággal 
szolgál: tisztázat, nem a költő műhelyébe bepillantást engedő fogal-
mazvány. (A bevezető szövegből értesülhetünk róla, hogy a Petőfi 
Irodalmi Múzeum tulajdonában levő tisztázaton kívül az Országos 
Széchényi Könyvtárban megvan a költemény első fogalmazványa is, 
amelyen „még látszanak a csiszolgató műgond nyomai".) Mégis szeren-
csés ötletnek tartjuk a Petőfi-kézirat megjelentetését, elsősorban azért, 
mert alkalmat adott Kerényi Ferenc alapos, több szempontból (a Bánk-
téma története, reformkori színháztörténet, Petőfi politikai nézeteinek 
alakulása 1848 nyarán) is érdekes kísérő tanulmányának megírására. 

Kerényi kettős feladatot oldott meg. Először a Bánk-történet útját 
tekintette át felbukkanásától kezdve, számos külföldi és hazai fel-
dolgozásán át Petőfi költeményéig, majd kijelölte a Bánk bán-vers helyét 
Petőfi költészetében. Tanulmányának a Bevezetést követő hét fejezete 
közül négy az első, három a második feladat megoldására szolgál. 

A Bánk-téma történelmi és irodalmi feldolgozásainak szövevényében 
az alaposan tájékozott szakember lényeget kiemelő biztonságával terem-
tett Kerényi jól áttekinthető rendet. Kitűnően tagolják az anyagot és 
irányítják az olvasó figyelmét már a jól választott fejezetcímek is: 
Az oklevelek adataitól az európai vándoranekdotáig; A hatalom és a 
szabadság ellentmondásai közt; Bánk alakja a nemzeti játékszínen, 
A radikális eszmék történelmi előképe. Kitűnik már ezekből is, hogy 
Kerényi - felhasználva a kérdés eddigi kutatóinak eredményeit - a 
téma különféle feldolgozásainak az egyes korok problémáival, törek-
véseivel való kapcsolatára tette a hangsúlyt. így pl. elgondolkodtató 
módon hívta fel a figyelmet arra, hogyan nő meg az erdélyi fejedelem-
ség fenyegetett helyzete miatt Valkai András históriás énekében a 
„német Gertrúd" bűnpártoló hatalmaskodása; hogyan függ össze 
George Lillo Elmerickjében az országot képviselő sértett férj királyné 
fölötti ítélkezésének biztonsága a népfelség elvéről szóló tanítással; 
hogyan nyer időszerűséget a királyi hatalomnak a Bánk-történetből 
kiolvasható értelmezése II. József korában; hogyan bontakozik ki a 
témában rejlő szabadság-gondolat a francia forradalom évtizedében 
Lakfalvy Ede Schillerhez intézett levelében; hogyan keres benne törté-
nelmi példát a 19. század eleji magyar nemesség király iránt lojális, 
tanácsadóival szemben ellenséges érzülete Kisfaludy Sándor drámájá-
ban. 

•Bemutatja Kerényi Ferenc. 
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Kerényi áttekintésének lényegi igazságait aligha érinti az a néhány 
apró megjegyzés, amelyet tanulmányának margójára írhatunk. így pl. a 
Képes Krónikában felbukkanó adatként említi azt a legújabb régészeti 
kutatással igazolt tényt, hogy Gertrudist a pilisi monostorban temették 
el, holott így adta ezt elő már 1268-ban a más vonatkozásban Kerényi-
től is említett osztrák rímes krónika is: „Campestri tentorio regina 
necatur. Et in monasterio Plis haec tumulatur." (Mezei sátrában meg-
ölik a királynét, és a pilisi monostorban temetik el.) Hasonló apróság, 
hogy Bonfini elbeszélésének Jelenetei" közül Kerényi elhagyja az 
utolsót. Ez az összefüggő Bánk-történettől elszakítva, a szentföldi had-
járat eseményeinek elmondása után következik, s a király itt nyilvánítja 
ki Bánkot felmentő, Katona Bánk Mnjának ismert mondatával is egybe-
csengő ítéletét: „eam jure caesam judicavit" — Heltai Gáspár szövegezé-
sében: „a király olyan szentenciát monda ki, hogy méltán megöletett a 
királyné asszony". Figyelmen kívül hagyja ezt a részletet Kerényi akkor 
is, amikor megállapítja, hogy Thuróczyval ellentétben Bonfini nem szól 
a Bánkot sújtó középkorian véres és kegyetlen büntetésről. Éppen az az 
érdekes, hogy szól ő erről is, az imént idézett mondat után, csakhogy a 
véres megtorlást későbbi időpontra helyezve: „Sed deinde in universam 
Bancbani domum miserabiliter saevitum, quando reginae liberi inultam 
suae parentis mortem aequo animo pati nequivere." (Később azonban 
Bánk bán egész háznépével szánalmat keltő módon kegyetlenkedtek, 
minthogy a királyné gyermekei nem tudták nyugodt lélekkel eltűrni 
anyjuk halálának megbosszulatlanságát.) Ez a részlet különben bizo-
nyítékul szolgálhat Kerényinek arra a megállapítására, hogy Bonfini „az 
idegenből jött külső szemlélő tárgyilagosságával mérlegelt minden 
rendelkezésére álló hagyományt". Bonfini tudhatott Bánk büntetlen-
ségéről is, de tudhatott birtokainak későbbi, IV. Béla alatti elkobzásáról 
is: ez utóbbi adathoz kapcsolhatta a korábbi magyar krónikások elő-
adását a Bánk családjára is kiterjedő bosszúról. Még egy észrevétel: 
Gertrudis halálának meg a keresztes hadjáratnak német, francia, angol 
feldolgozásokban való egyidejűségét Kerényi annak tulajdonítja, hogy 
II. András uralkodásának e két nevezetes eseményét a hatásosság végett 
fűzték össze. Közvetlenebb oka ennek, hogy forrásukban, Bonfiniban 
így találták. 

Kerényi természetesen nem törekszik arra, hogy a Bánk-téma vala-
mennyi feldolgozását említse, ismertesse, anyaga így is szinte teljes. 
Katona József Bánk bánya nemcsak mint a téma legkiemelkedőbb 
magyar irodalmi feldolgozása, hanem mint Petőfi költeményének köz-
vetlen forrása is fontos helyet foglal el tanulmányában. Jól érzékelteti 
Kerényi, mennyire „a levegőben volt" ez a téma, amikor Katona elő-
vette, noha ez a megfogalmazása: „A Bánk-témát Katona József éppúgy 
ismerte, mint ez idő tájt már minden magyar anyanyelvű művelt ember 
az országban," némiképp túlzásnak tűnik. Ámde ezt a talán túlzó 
megállapítást jobban támogathatta volna a 18. század végi, 19. század 
eleji hazai feldolgozások itt már teljességre törekvő felsorolásával. így 
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Kisfaludy Sándor és Horváth József Elek ránk maradt Bánk-drámája 
mellett kitérhetett volna Boér Sándor elveszett drámájára (Gróf Bánkó 
vagy a keritőség bére. Vö. Tud. Gyűjt. 1827. 4. füz. és EPhK 1887. 
7 5 0 - 7 5 6 . ) , a D'Ussieux novelláját német közvetítéssel magyarító Cseri 
Péter Ottója mellett említhette volna Péczeli József A' bosszú-állásban 
magát meg-győző Fejedelem c. írását. (Mindenes Gyűjtemény II. 
negyed, 1789. 219 -222 . ; újból: Kis János : Elmés nyájasságok. Sopron, 
1806. 106.) Felhívja Kerényi a figyelmet arra, hogy az 1810-es években 
a Bánk-történet feldolgozásainak már nemcsak Bonfini a forrása, hanem 
Pray György, Katona István, Virág Benedek, Fessier Ignác Aurél és más 
historikusok is, itt azonban néhány mondatot arra is szánnia lehetett 
volna, a Bonfini nyújtotta kép miben változott, mivel egészült ki az 
említett historikusok műveiben. 

Katona Bánk bánjának elemzésére ugyan nem tér ki Kerényi - ez 
nem is volt feladata - , de a téma feldolgozásainak fejlődéstörténetében 
pontosan jelöli ki a helyét, jól érzékeltetve szemléletének eltérését 
Kisfaludy Sándorétól, továbbá kiemelve Katona drámájának Petőfi fel-
fogásához is vezető vonásait. (Ismét két apró kifogás: Katona Bánk 
bánja ugyan 182l-es évszámmal, de 1820 novemberében jelent meg; a 
verssorokat Katona nem kezdte nagybetűvel.) 

A tanulmány egyik legszebb fejezete A radikális eszmék előképe 
című: Katona Bánk bánjának reformkori pályafutása, az érdeklődés 
homlokterébe kerülése, értelmezésének a forradalmasodó közhangulattal 
való találkozása. Sor kerül ebben a Bánk-téma újabb felbukkanásainak 
számbavételére is (Szigligeti Dienesében, Vahot Imre Zách-nemzet-
segében, Barna Ignác, majd Garay János balladájában). Az adatokat itt 
is lehetne szaporítani, pl. Vajda Péter Tárcsái Bendéje egy epizódjának 
említésével, némi hiányérzetet azonban nem ennek az elhagyása kelt, 
hanem inkább az, hogy Kerényi a nemzeti színházi Bánk fom-eló'adások 
mellett nem ír a dráma vidéki bemutatóiról a 40-es években. (Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Győr, Gyula, Békéscsaba, Arad, Eger, Gyöngyös, 
Kecskemét stb.). Ezzel kapcsolatban lehetett volna azt is említenie, az 
előadások ösztönzésében milyen szerepe volt a Bánk bán Nagy Ignác 
Színműtárában megjelent második kiadásának. (Ez volt meg Petőfi 
könyvtárában is.) 

Petőfinek a Bánk-témával való találkozását, Bánk bánjának az élet-
műben való helyét három fejezet taglalja: Útban a Petőfi-vershez: a 
forradalom előtt, Útban a Petőfi-vershez: a forradalom után, Nemzeti 
múlt - forradalmi jelen. Az első Petőfinek a történeti tárgyú verses 
epikában való terveiről és kísérleteiről szól: az Aranyhoz írt levélben 
fölvetett Csák Máté- és Rákóczi-eposz tervéről, a Szécsi Máriáról, a 
Lehel vezérről. A második annak a király- és németellenességnek az 
erősödéséről, amely már a félbehagyott Lehel vezért is átjárta, de amely 
a márciusi ifjak, a republikánusok politikai elszigetelődését is ered-
ményezte. A harmadik jelöli ki a Bánk bán helyét az 1848 tavaszán és 
nyarán írt történelmi példázatok: a Rákóczi, a Dobzse László. A király 
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esküje, a Kun László krónikája s a valamivel későbbi Kont és társai 
között; „segítségükkel — úja Kerényi - a költő épen megőrizhette, sőt 
hirdethette célkitűzéseit . . . - anélkül, hogy nyíltan szembeszállt volna 
a közvéleménnyel". 

„Petőfi versében nincs olyan mozzanat, amely Katona József drá-
máján kívül egyéb feldolgozás vagy forrás ismeretét, használatát fel-
tételezné" - állapítja meg Kerényi. Kiemeli, hogy ennek fő motívumai 
közül megőrizte Petőfi verse az ország nyomorát, az összeesküvést, a 
királyné bűnrészességét Bánk feleségének elcsábításában, Bánk jellem-
fordulatát. A költemény elemzésében azt domborítja ki, hogy Petőfi 
figyelme nem az egyes ember sorsára, hanem a magyarok és németek 
ellentétére irányult, a névvel is megjelölt szereplők (Gertrúd, Bánk) e 
nemzeti közösségek lényegi tulajdonságait hordozzák. Gertrúdban a nép-
mesehősök merev, változatlan jellemvonásait (uralomvágy, gonoszság, 
gőg) ábrázolta Petőfi. Endre király komikus epizódfigura Petőfi versé-
ben: úgy törpül el Gertrúd, mint V. Ferdinánd a helyette kormányzó 
kamarilla mögött. Finom érzékkel elemzi Kerényi a költeménynek az 
ország helyzetéről festett képét, felfigyel arra, hogy Bánkjának lelki 
hullámzása hogyan rokonítható a forradalmat váró Petőfiével, meg-
győzően kapcsolja össze a költemény egyes szavait, fordulatait más 
Petőfi-müvek részleteivel. E gondos és szép elemzés, amelynek még más 
részleteit is dicsérettel említhetném, egy ponton kelt bennem ellen-
kezést: az esztétikai minősítésben. Kerényi, ha nem mondja is ki, 
elemzésével azt sugallja, hogy Petőfi Bánk bánja: remekmű. Én úgy 
vélem: nem az. Végsőkig leegyszerűsített szemléletmódja, inkább 
népieskedő, mint népies stílusa Petőfi színvonala alá süllyeszti, szinte 
Sárosi Gyula Aranytrombitá)ának színvonalára. Azt a felfogást, amellyel 
Horváth János ítélt erről a versről Petőfi-könyvében, nem tudom el-
fogadni, de néhány megállapítását mint számba veendő nézetet nem 
mellőzném a költemény tárgyalásakor. 

A szép kiállítású könyv (a Dürer Nyomdában készült Békéscsabán, 
tipográfiája és kötésterve Nagy András munkája) értékét jelentősen 
emelik a témával kapcsolatos, részben színes képek. Ezeket is Kerényi 
Ferenc válogatta sok ötlettel, az illusztrációk sorozatával szemléletes 
párhuzamát adva szövegének. Egyedül talán a 13. lapon található elég 
sikerületlen képet, II. András a témával kapcsolatban sem sokat mondó 
oklevelének fotóját lehetett volna mellőzni vagy mással helyettesíteni. 
(Magyar Helkon, 1979. - Kézirattár sorozat) 

OROSZ LÁSZLÓ 
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Székely János: EGY RÖGESZME GENEZISE 

ESSZÉK ÉS BÍRÁLATOK 

Székely János a romániai magyar irodalom középnemzedékének 
kiváló tagja, marosvásárhelyi író, költő, kritikus és szerkesztő. Neve a 
hazai közönség előtt sem ismeretlen: a Gyulai Váijátékok során meg-
érdemelt sikert aratott Caligula helytartója című drámája. 

Az Egy rögeszme genezise az esszéírót és kritikust mutatja be 
Székely sokoladlú egyéniségéből. A rögeszme szót a szerző termé-
szetesen nem a „téveszme" értelemben használja, hanem éppenséggel 
szilárd meggyőződéseit jelzi vele. A tiszteletreméltó terjedelmű gyűjte-
ményes kötet, huszonöt év terméséből félszáznál több írást foglal 
magában: tágabb-szűkebb irodalomelméleti témákat boncoló esszét 
vagy esszészerűen megoldott, kritika-értékű író-, költő-, festő- és szob-
rászportrét, alkalomszerű irodalomtörténeti méltatást, „tisztelgéseket", 
„köszöntőket", nézeteket feltáró önvallomást, írótalálkozói felszólalást. 

A címben említett „rögeszme" egy olyan „egységes és jelentéses 
ábra", amelyre a szerző - a kötet „füle" szerint - „korungk kultúr-
történetének jól ismert tényei, mozzanatai" alapján eljutott, s „azóta 
mindent és mindenkit ehhez a képzeletbeli ábrához mér". Az ábra 
tartalma: az irodalmi világagy, „óriás-elme", amely időről időre ugyan-
azokat a témákat ötleteket, motívumokat, embertípusokat — a „világ-
erőket" - a korhoz alkalmazva, „az ősi-megváltozhatatlan emberi alap-
szituációk időszerű értelmezésének szükségketéből" újrakölti, újra meg 
újra feldolgozza a remekírók kezén. (Az „apró emberkék" nem tartoz-
nak bele az óriás-elmébe.) A történelmi folyamatában egységesen egész 
emberi kultúrán, a világirodalmon belül a nemzeti irodalmak — az egyes 
nemzetek „szellemi alkatából" következően - más-más oldalról, 
mindegyik másképpen vizsgálják az emberi természetet. Az irodalom 
méltósága abban áll, hogy az egységes emberi világképet, amely a 
mítoszok világa óta tudományok, szakdiszciplínák atomjaira bomlott, 
már csak az irodalom tudja újra egységbe foglalni. „. . . a költé-
szet . . . mítoszi hagyományokból felbuzogó igazságforrás . . . , tökéletes 
eszköz, amely egyedül képes az emberi életet a maga totalitásában meg-
ragadni . . . , az emberi faj . . . önismeretének legfontosabb szférája". 
(261.). Feladata nem a mindenáron új, hanem az igaz kimondása. 

Látnivaló, hogy Székely elmélete szerint a mítoszok a „világagy" 
máig is ható alapelemei, az alapvető „világerők", „magatartásfor-
mák",a „világtörvény" konkretizálói. Ezt a gondolatát bizonyára 
Thomas Mann József-tetralógiája ihlette. Ebből vezetik le második - az 
elsővel szorosan összefüggő - „rögeszméjét", amely most már tapasz-



Szemle 831 

talati tényeken alapul, és valamilyen formában megnyilatkozik a kötet 
szinte minden Írásában. Eszerint a 20. század irodalmán két alapvető 
irányzat vonul végig: a teljes formabontással együtt járó avantgarde 
törekvések és a realizmus legkülönfélébb megújítási, modernizálási 
kísérletei, „ . . . a jelenlegi költészetben két konzekvens magatartás 
lehetséges, a nem kommunikáló avantgarde és a kommunikáló kon-
zervatív (tertium non datur, legfeljebb kompromisszumok a kettő 
között)" (373.). Székely szerint a 20. század szellemi méltóságát nem a 
szintézis igényéről eleve lemondó avantgarde képviseli, hanem azok, 
akik a mítoszok módszerével és alapszituációinak újraértelmezésével 
vagy újramesélésével haladták meg a hagyományos realizmust. (Példák: 
Yeats, Szabó Lőrinc, Giraudoux, Anouillh, Spitteler, Thomas Mann.) 
Módszerük lényege: a mítoszok sajátos sűritettségének realisztikus fel-
oldása. Az eljárás végeredményei mítosz humanizálása, amely (például 
Thomas Mann-nál) „a 20. század teljes tudásanyaga alapján, objektív 
emberi és társadalmi törvényekkel helyettesíti be a mítosz fogalmait". 
A szintézisre törekvés másik útja a humánum mitizálása: amikor a reális 
ábrázolásba ismét mitikus erők keverednek, és a modern valóságot a 
mítoszok cselekménybeli irrealitásával tükrözi az irodalom. (A fő példa 
ismét Thomas Mann a Doktor Faustusszal, továbbá D. H. Lawrence, 
Powys, Faulkner, Saint John Perse, Kafka, Ionesco, Calvino, Dürren-
matt.) 

Az esszé műfajában éppen az a vonzó, hogy szellemes ötleteket, régi 
elemeket újszerű szintézisbe állító elméleteket nem föltétlenül szük-
séges tudományos részletességgel bizonyítani benne. Székely „rög-
eszméje" is érdekes, szép koncepció, amely nyilván sok igazságot tar-
talmaz. Még akkor is, ha van valami szellemtörténeti zöngéje; még ha 
pilléreit többnyire csak néhány szuggesztív példa, írói lángelme képviseli 
is kifejtésében; még ha a kötet egyes írásainak értelmezésével egyesek 
esetleg nem értenek egyet (például mi se а Jónás könyvének interpretá-
lásával vagy azzal, hogy az Ady-vitában merészen Kosztolányinak ad 
igazat, vagy hogy az avantgarde művészettől általánosítva megvonja a 
kommunikálás lehetőségét, Kassákkal se rokonszenvezve). Feltétlenül 
érdekes és értékes benne az a törekvés, hogy a világirodalom több 
évezredes jelenségeit szintetikusan értelmezze, századunk irodalmi 
törekvéseit összekösse az ősi mítoszok alapelemeivel és módszereivel. 
Vagyis hogy korunk szétesett, atomjaira bomlott világképét ismét egy-
ségbe — ,jelentéses és egységes ábrába" - próbálja összefoglalni. 
Amellett nem kerül összeütközésbe a marxista irodalomszemlélettel se, 
hiszen a mítoszokban megjelenő „világerőket" és „alapszituációkat" az 
emberi lét valóságos tükröződéseiként fogja fel. És végeredményben az 
összehasonlító irodalomtörténet is ebből a „rögeszméből" él. Akárhogy 
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van is: a ,.rögeszmék" alkalmazásából számtalan szellemes, eredeti és 
találó észrevétel sarjad ki a kötet Írásaiban. 

Már Székely irodalomszemléleti alapállása is logikusan következik 
elméletéből. Ennek alaptétele az, hogy az irodalom nem kizárólag (és 
nem elsősorban) társadalmi szolgálat, hanem „az emberi lét mélyebb 
törvényeinek-tényeinek tudatosítója". Ennek megfelelően szinte 
minden témájában, modelljében azt kutatja, azt mutatja be, mit, 
mennyit, hogyan tárt fel az emberből és az emberi-társadalmi létből. 
„Az igazán jelentős művészet mindenkor azt tartotta feladatának, hogy 
meghatározza az ember helyét a változó világban; kifürkéssze rejtett 
(nemegyszer rejtelmes) természetét, és megtanítsa helyesen élni." (105. ) 
így keresi (és találja meg) Balassi Bálint botrányos élete és gyönyörű-
séges költészete ellentmondásának titkát („Egy szenvedélyes jellem 
találkozik a reneszánsszal: innen a tettei. Egy nagy szellem és roppant 
tehetség találkozik a reneszánsszal: innen a költészete." 44.); így értel-
mezi a Makrancos hölgyet, amelyben Shakespeare reneszánszivá huma-
nizálta a durva feudális szellemű bohózattémát; így azonosul Bolyai 
János tragikus sorsával, így látja meg Petőfi halálában a mítoszteremtő 
erőt, „a szabadság megszemélyesülő világerejét"; így „védi meg" 
Mikszáthot az elavultság vádja ellen („Mi volna korszerűbb irodalmi 
tett, mint éppen a korszerűtlenség felmutatása? "); így ír valóságos 
költeményt prózában Bartók zenéjének kozmikus értelméről; így elemzi 
ki remek, dialektikus tanulmányban, hogy Tolsztoj mit tudott („Teljes, 
plasztikus vüágot bűvölni elénk, már-már tapinthatóan"), és mit nem 
tudott (Shakespeare-rel ellentétben „fogalma, sejtelme sem volt a 
hatalom természetérőr': „Mint a lelkiismeret emberét, egyszerűen nem 
érdekelte: mi nem áll rajtunk. Ami rajtunk áll, az érdekelte." 92.) , így 
igyekszik bizonyítani, hogy az Illyés Gyula-átdolgozta Kegyenc a Bánk 
bán és Az ember tragédiája után a legkiválóbb magyar dráma (mert az 
emberi természet egyik végzetes eshetőségét, „világerőt" lát meg 
Maximus végletes konformizmusában), Illyés pedig azért egészen nagy 
költő, mert „érzéke van a legfontosabbhoz", azaz korunk legégetőbb 
egyetemes problémáihoz. 

És így rajzolja ki Székely a kötet legnagyobb számot képviselő, 
számunkra legrevelálóbb erejű írásaiban azt a megrázó drámát, 
amelyben a romániai magyar művészek - írók, festők, szobrászok - a 
maguk korszerű útját keresik a kor művészeti törekvéseinek útvesztői 
között, az elavultnak tűnő hagyományos realizmus, a neoavantgarde és 
a különféle absztraháló törekvések csábításai közepette. így kapunk 
ragyogó miniatűröket egész sor régibb és újabb magyar művészről - a 
szobrász Szervátiusz Jenőről, a novellista Nagy Istvánról, a prózaíró 
Papp Ferencről, a sokoldalú Molter Károlyról, a költő Bartalis Jánosról, 
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Horváth Imréről, Tóth Istvánról, Deák Tamásról, Kányádi Sándorról, 
Lászlóffy Aladárról, Szilágyi Domokosról, Szőcs Kálmánról, Markó 
Béláról, a festő Nagy Imréről, Bene Józsefről, Nagy Pálról, Páll Lajosról, 
Zolcsák Sándorról és végül a csíkszeredai művésztelep kísérletezőiről, 
Márton Árpádról, Antal Imréről, Sövér Elekről, Beczássy Antalról, 
akiken „rögeszme"-elméletét próbálja ki. Azért írtunk le ennyi nevet, 
mert a köte t egyik meglepetése, tanulsága éppen az, hogy milyen 
gazdag, sokoldalú élet buzog az erdélyi magyar kulturális élet különféle 
területein, nemegyszer mostoha körülmények közöt t is. Székely termé-
szetesen ezekben a modelljeiben is azt keresi — és találja meg éles 
szemmel —, ami egyedi, ami csak-ők. Vagyis — a „rögeszméhez" viszo-
nyítva - amivel hozzájárulnak ama bizonyos ősarc, „világagy", óriás-
elme" gazdagításához vagy kontúrjainak határozottabbá tételéhez, 
pontosan beleállítva őket a kor művészeti törekvéseinek, realizmus és 
absztrahálás kereszttüzének vonalába. Bravúros, ahogy baráti írókról és 
művészekről tucatszámra tud plasztikus, dicséretben hitelesnek tűnő, de 
azért a hibákat, gyengeségeket is tapintatosan vagy szellemesen beszövő 
finom portrékat írni. Például az egyik „természetes költőt" így jellemzi: 
„tud olyan versszöveget írni, amelyet másként elgondolni sem lehet" (a 
kiemelés tőle); azaz: „egyszerűen", azaz: primitíven, azaz: gondolati 
eredetiség híján. Székely modelljei még azok előtt is testet-lelket ölte-
nek, akik műveikből nem — vagy csak alig - ismerik őket. Egyébként 
ezek az íróportrék gyakran csupán alkalmak arra, hogy nagyon 
komolyan vagy nagyon szellemesen valamilyen általános témát vagy 
„világerőt" fejtsen ki bennük, például Deák Tamás „álmemoárjával" 
kapcsolatban a modern, mai szerelem méltóságvesztettségét (ez - a 
Vélemény a szórakozásról című fejtegetéssel együtt - egyike leg-
elgondolkoztatóbb írásainak) vagy az Üvöltés című, nálunk is ismert mű 
beat-nemzedékének vallomásai kapcsán „a selejt lázadásáról". 

Nem vitás: Székely eszménye a józan értelem, mindenfajta irraciona-
litással szemben A világos értelem jegyében vonzódik a leg-
klasszikusabb írókhoz, s idegenkedik az avantgarde-tói és a modern-
kedőktől. Ideálja az eszmélkedő ember. Nemhiába hivatkozik — 
mindenekelőtt és fölött - Thomas Mannra, s hajlamos arra (ez egy-
oldalúsága), hogy állandóan (és csaknem csak) Thomas Mannban, 
Goethében, Shakespeare-ben, Tolsztojban, Bachban gondolkodjék, ö 
maga költővoltában és elvi meggyőződésében („ars poeticájában") érez-
hetően „modern konzervatívnak" (362.) tartja magát, aki az öncélú 
újítással, az érthetetlenségbe torkolló absztrakt költészettel szemben 
ragaszkodik a költészet kommunikáló funkciójához. így jut el a kon-
zervatívok és a modernek vitájában ahhoz a konklúzióhoz, amelyet 
1973-ban mondott ki egy író találkozón: „A költészet meghalt." (366.) 

16 Irodalomtörténet 1980/3 
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Meghalt, mert elvesztette funkcióját. Ezt a tragikus végkövetkeztetést 
nemcsak a mai lírának tapasztalataiból vonja le, hanem saját példájából 
is: a lírai költőéből, aki belátva, hogy a költészet - kommunikációs 
művészet értelmében - meghalt, abbahagyja a versírást, abból a tényből 
viszont, hogy költői ere elapadt, ismét csak azt a konklúziót vonja le, 
hogy a líra meghalt. Indokolása: már ezerszer kimondott banalitásokat 
nem érdemes leírni, a jellemzően „modern", mai líra viszont kommuni-
kálásra képtelen. 

A kivezető utat mégis ő maga mutatta meg, még 1965-ben, amikor 
azt vallotta, hogy „közös igényünk, a korszerűség, már réges-régen nem 
formai, hanem tartalmi kérdés". A költőt az teszi újszerűvé, maivá, „ha 
képes tudatosítani a kor újfajta emberi létkérdéseit , . . . ha kibontja a 
valóságból azokat a benne szunnyadó, új gondolatokat, amelyeket eddig 
nem lehetett, és éppen csak most lehet kibontani". (Ötéves írói tervem.) 
Hacsak ki nem ábrándult ebből a meggyőződésből (mintha egyik-másik 
későbbi írása ezt sejtetné), tudnia-látnia kell, hogy a kommunikáló 
(tehát viszonylagosan konzervatív) költészetben a mai, gyorsan változó 
világ, a mai élet, a mai ember érzés- és gondolatvüágának kifejezése 
talán mégsem csupa banalitás. Persze, ebbe az érzés- és gondolatkörbe 
bele kell érteni a tágan értelmezett politikumot, a mai világ mind-
annyiunkat érintő-aggasztó problémáinak kimondását is. (Székely az 
egész magyar költészet legegyénibb, legsajátabb vonását nem a poli-
tikusságban látja - ez szerinte közös kelet-európai vonás - , hanem a 
Baudelaire-ből levezetett vallomásosságban.) Amellett bíznunk kell 
abban, (amiben Székely kételkedni látszik), hogy korunk költészetének 
formai zűrzavarából, az avantgarde kísérletekből is kialakul előbb-utóbb 
egy új, korszerű harmónia, amelyre jelenünk nem egy kiváló költője 
máris reményt, utat mutat. 

Az elmondottakból kitűnhetett, milyen népes modellsort, témakört 
és gondolatgazdagságot vonultat fel Székely kötete. A legnagyobb 
élmény mégis maga az író, aki mindezek mögött áll, és az az előadó-
modor, amellyel nézeteit kifejti. A kötet sokoldalú tematikáját, sokféle 
műfaját, természetszerűen nem egyenrangú szintű kisebb-nagyobb írását 
szilárd egységbe foglalja a szerző határozott profilú, eredeti, rokon-
szenves egyénisége, meggyőző ötleteket ontó okossága, lefegyverző 
őszintesége és magas erkölcsisége. Eszmélkedései közben mindig etikus, 
humánus, esztétikus irányban befolyásol, akár művészeti kérdésről, akár 
a modern ember életformájáról, szerelméről vagy szórakozásáról van 
szó. Kötetében egyszerre jelenik meg az esszéíró, a gondolkodó, a 
tágabb értelemben vett irodalomtörténész, a költő, a kritikus, a barát, a 
folyóiratszerkesztő, - egyszóval a teljes ember gazdagon árnyalt tükör-
képe. 
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Ebbe a képbe beletartozik jellegzetes előadómódszere is. A meg-
győzés Művészete: így lehetne jellemezni sajátos gondolatvezetését. 
Nem dogmatikusan kijelent, rendszerint nem is előre tisztázott pre-
misszákból indul ki, hanem a művészeti alkotás - irodalmi mű, kép, 
szobor - egy-egy művészi alkat vagy a fölvetett probléma, hipotézis 
előtt eszmélkedve, végső meggyőződését a magának föltett kérdések 
során lépésről lépésre tisztázva, állításait állandóan ellenőrizve együtt-
gondolkodásra készteti (sőt kényszeríti) az olvasót, úgyhogy ez vele 
együtt jut el az ellenállhatatlan konklúzióhoz. (Ennek stiláris megnyilat-
kozása írásaiban a sok „költői kérdés" és a „bizony"-ok, az „úgy 
van"-ok vagy a „semmiesetre sem"-ek, amelyekkel rábólint saját felisme-
réseire, vagy elutasítja a kérdésszerűen fölvetett lehetőséget.) Stílusát 
személyes líraiság hatja át, de értelmi ragyogás és erkölcsi tisztaság is. 

Kifogást legfeljebb a kötet terjedelme és szerkezete ellen emel-
hetnénk. Ha Székely ellenáll a kísértésnek, hogy kevésbé jelentős kis 
írásait is belefoglalja a kötetbe - talán kevésbé színes, de kevesebbet 
markolón is tömörebb, magvasabb lehetett volna. Szerkezetileg pedig 
alighanem jobb lett volna elkülöníteni a nagyívű és eredeti elvi tanulmá-
nyokat az alkalmi írásoktól - ha már a szerző úgysem megjelenésük 
kronológiája szerint állította össze kötetét —, vagy témák, esetleg mű-
fajok szerint csoportosítani a gazdag anyagot. A hosszadalmas esszékö-
tet — bármily remekek is darabjai — egyre fárasztóbbá válik, s az el-
kerülhetetlen önismétlések is — bármilyen bravúros változatossággal 
fogalmazza meg őket - erőteljesebben kiütköznek. 

Mindez azonban mitsem von le a kötet értékeiből és tanulságaiból. 
Abból a kettős haszonból, hogy a magyar-román közös könyvkiadási 
megállapodás jóvoltából bekapcsol hazai irodalmunk és esztétikai szem-
léletünk vérkeringésébe egy kiváló, érdekes íróegyéniséget, a maga 
gazdag és eredeti gondolatkörével és egyúttal megismertet bennünket a 
romániai magyar művészeti élet képviselőivel, problémáival és örven-
detes pezsgésével. (Kriterion, 1978.) 

МАКА Y GUSZTÁV 

Bata Imre: VERES PËTER ALKOTÁSAI ES 
VALLOMÁSAI TÜKREBEN 

Az Arcok és vallomások sorozat címének és eddigi hagyományai-
nak sugallatától eltérő módot választott Bata Imre a Veres Péter-
portré megfestésekor. A biográfusi meg a műelemző funkciókból 
megőriz ugyan valamit, de alárendeli őket a szellemi fejlődésrajz, a 
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gondolkodás-történet igényének; nem az író — számos kötetben rög-
zített és mindenki számára hozzáférhető — önéletrajzi vallomásaiból 
válogat szemelvényeket, hanem egyfajta mentális magatartást követ 
bontakozásában s ennek változásaiból vezeti le „epikai formáinak 
változatait" is. Alapkérdésére, hogy ti. „ki volt Veres Péter? " -
Illyés meghatározásával felel: lángelme volt, s e zsenialitás lényegét a 
megértés, a gondolkodás fokozatos mélyülésében, önkorrekcióra is 
képes és az idők folyamán egyre hatékonyabbá váló lényegretörésében 
tárja föl. Az irodalmi értéknek nem az egyetlen s nem mindig a 
legfontosabb forrása a társadalom-középpontú gondolkodás igényes-
sége és magas színvonala, intellektuális készségek és művészi teremtő 
erő másfajta arányára, bonyolultabb viszonyára is ismerünk példá-
kat; talán már ezért sem általában javasolható és követhető meg-
közelítési szempont a Bata Imréé, de ezúttal föltétlenül illik a 
tárgyhoz, s az ábrázolt jelenség némely fontos vonásával harmonizál. 
A politikai és az irodalmi ambíciók összefonódása; az a fölfogás, 
hogy a helyes sorrendben a művészet az élethez, a valósághoz, a 
sorskérdésekhez képest mégiscsak második; a nyelv eszközként való 
elképzelése; a világkép széthullásával és kreatív fölépítésével kap-
csolatos „modern" művész-gondok elhárítása, sőt az alkati raciona-
lizmus, a pedagógiai bizakodás stb. olyan vonásai Veres Péternek, 
amelyek éppen vele kapcsolatban indokoltnak mutatják és termé-
kennyé teszik a Bata alkalmazta megközelítést is. 

A könyvben részletesen kifejtett és dokumentált fejlődési szkéma 
röviden a következőképpen foglalható össze. Veres Péter személyi-
ségét a balmazújvárosi szegénység életkörülményeinek benső ismerete 
meg a változtatás esélyeinek egyszerre gondolati és gyakorlati 
keresése határozta meg. Eszmélkedésében két fő motívum vonul 
végig következetesen: „A történelem előtti közösség, a tenyészet ter-
mészetét kutatja, s ennek a közösségnek a javára vállalja és gondolja 
el a szociális forradalmat." (IS) Kései önjellemzések nyomán a 
monográfus „messianisztikus és szektás" jegyeket vesz észre a fiatal 
politikus alkatában, tevékenységében, az íróvá válást a politikai érvé-
nyesülés lehetetlenségével, a munkásmozgalmi gyakorlat helyett a 
magány és a válság tapasztalatainak erősödésével magyarázza. 
Nosztalgia a kapitalizmus előtti paraszti életforma bensősége és 
rendje után, a ridegparaszti mentalitás mitizálása, a „kultúrkritika" 
eszméinek egyeztetése az elsődlegesebb és hitelesebb szociológiai föl-
ismerésekkel: ezekben a motívumokban Veres Péter gondolkodása és 
közérzete a krizeológiával érintkezik - , irodalmi műveinek minősége 
és közírói tevékenységének ellentmondásai (főként a nemzetinek el-
különítő, jelleg-szerű fölfogása) egyaránt ebből a kettősségből vezet-
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hetők le. Az „eklektikus egyeztetés fázisát" (160) szárszói szerep-
lése és a háború éveiben született esszéinek legjava haladja meg elő-
ször a „történelmi alázat" (166), a „bizonyos jövő tudatának" és 
előkészítésének jegyében. Parasztpárti politikai elkötelezettsége 
néhány évre még a kisüzemi termeléssel kapcsolatos illúziókat erősíti 
benne, de az 1950-től soijázó epikai művek, majd a hatvanas évek 
érett tanulmányai a történelem kihívásának, egyebek között a 
kollektív gazdálkodás létének és szükségszerűségének megértését 
tanúsítják, s a „népben, nemzetben gondolkodás" magaslatán 
mutatják Veres Péter közéleti és írói magatartását. Ekkori felfogását 
„nemzet és haladás összehangolási törekvésének" (254) minősíti 
Bata, kimutatva, hogy a szociológiai kultúra dialektikus kiegészítésének 
funkcióját a kultúrakritika, a „sorslíra", a hungarológia helyett végleg a 
történetfilozófia, a jelen érdekétől ösztönzött „történelmi megismerés" 
veszi át a Bölcs és balgatag őseink szerzőjének szemléletében. 

Ebbe a fejlődésmenetbe ágyazódik bele a kötetben Veres Péter 
írói tevékenységének, epikusi művészetének jellemzése. Bata nem 
szentel külön fejezetet esztétikai, poétikai, stilisztikai kérdéseknek, 
de jónéhány megfigyeléssel, átgondolt elemzéssel járul hozzá az 
ilyen szempontú későbbi szintézishez is. Fontos sajátosságai ennek 
az írói jellemnek, hogy (mint Stendhal vagy Tolsztoj a csaták 
képét) „ő is mindig az egyes szemével, személyes tapasztalásból" 
láttatja és alakítja az ábrázolt helyzetet (52), empirikus kötődése 
oly erős, hogy „akármilyen jelképeset" ír le, az „ugyanakkor elemi 
valóság is" (43). Túlélezett tipológiai szembeállítás nélkül világlik ki, 
hogy fogantatásuk és belső minőségük szerint Bata lírai és epikai, 
személyes és tárgyias indítékú, jellegű műveket különböztet meg (az 
első típushoz sorolva pl. Az Alföld parasztságát, a Számadási stb., a 
másodikhoz a Gyepsort, a Falusi krónikát, A Balogh-család törté-
netét). Szűkebb értelemben vett műfaji kérdéseket illetően érdekes a 
Veres Péter és Sinka István versei kapcsán megfogalmazott gondolat 
a rigmus és a szabadvers alternatívájáról (57), bár a műköltői hatás 
bagatellizálása a szabad verset író „iskolázatlan" költőknél aligha 
bizonyul cáfolhatatlan gondolatnak. Az epika ősi formáihoz való 
írói viszonyban Bata a népmesei észjárás és formaelv szuverén 
folytatására is figyel (pl. a három gazda vagy a próbák motívumaira 
Balogh Jani történetében, az állati „nyelv" megértésének mozza-
natára másutt), de még több adalékot gyűjt össze a folklór el-
beszélés, az „igaz történet" műfajának Veres Péter-féle elmélyítésé-
ről, továbbfejlesztéséről. Finoman érzékelteti, hogy ebben a nemben 
azok a legnagyobb találatok, ahol „a tényszerű és a jelképi egy-
mással egybevág", a reális tények egyúttal a társadalmi valóság 
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„teljes paraboláját" is hordozzák (221), ahol — mint a Laci ló-
történetében - már az elbeszélés módja utal „arra az ősi közös-
ségre, ami az epika legmélyebb feltétele, a lét mitoszi egysége" 
(224). Az elbeszélés „technikai" kérdései leginkább annyiban 
érdeklik a szerzőt, amennyiben a szociológiai valóságanyag hű meg-
jelenítésében szerepet vállalnak; találó pl. a Gyepsor meg a Szűk 
esztendő időkezelésének olyan összehasonlítása, hogy a gyepsori, 
tehát a napszámos világban „napok vagy fél napok" (116) alkotják 
az életforma - és az elbeszélés - egységeit, viszont „a kisbérlő 
életét esztendővel kell mérni" ennek az életnek „már a feltétele is a 
kitartás" (124). 

Az életmű „belső logikáját" akarja megfejteni Bata Imre, a poli-
tikus, a gondolkodó és a művész szemléletének egységes fejlődés-
törvényét kutatja. Értéktisztelete nem válik felemássá az átgondolt 
kritikai szempontrendszer alkalmazásától, a Veres Péter-i jelenség népi, 
paraszti gyökérzetének és karakterének bemutatását szerencsésen 
ellenpontozza a kor nagy európai szellemi áramlataival létesülő kap-
csolatok kiemelése a krizeológiától a modern polgári és marxista 
történelmi, antropológiai kutatások vagy a Thomas Mann-i, Németh 
László-i intellektuális, mitikus epika párhuzamaiig. Kevésbé ki-
dolgozott vagy éppen vitatható részei is vannak persze fölfogásának. 
Hogy említsünk is egyet: néhol túlságosan sommás és árnyalatlan az 
a bírálat, amely a megvalósult (s ebben az értelemben tényleg szük-
ségszerűnek mondható) változattal majdnem ellenvetés nélkül 
azonosulva vet el egykori másfajta ajánlatokat, legalább „lélek-
igazságonként" figyelmet érdemlő alternatívákat. Igaz, hogy a 
Paraszti jövendő utópiának bizonyult, de ezt az utópiát a negyvenes 
évek végétől nemcsak „a forradalom, tehát a történelem logikája" 
(179), hanem egy nagyon sok vonásában voluntarisztikus politika és 
gazdálkodás tolta félre, aminek máig kiható súlyos társadalom-
lélektani és másfajta következményei vannak. Részben talán ezzel 
kapcsolatos (s néhány apróbb filológiai kifogásnál mindenképpen 
lényegesebb) az életrajzi dokumentáció meglehetős elnagyolása is az 
50-es évek krónikájában, mivel a fordulat ellentmondásainak 
alaposabb analízise nélkül nehéz szólni Veres Péter akkori köz-
szereplésének alkalmazkodást és korrekcióra, változtatásra törekvést 
bonyolultan egyeztető vagy fölváltva megkísérlő jellegzetességéről. 
De hogy továbbgondolásra serkent, az extenzív teljesség erőltetése 
helyett a még megoldatlan kérdések fölvetésére és megvilágítására 
késztet, az egyben erénye is Bata módszerének; a szakzsargont 
kerülő, közérthetően fogalmazott, a főbb tézisek ismétlésével, variá-
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lásával didaktikai célzatot is vállaló könyve - a monografikus föl-
dolgozás elsó'ségének formai érdemén túl — egy markáns, emléke-
zetbe vésődő, tartós hatásúnak ígérkező koncepció rögzítésétől kapja 
meg tartalmi jelentőségét. (Szépirodalmi, 1977 - Arcok és vallomá-
sok sorozat) 

CSŰRÖS MIKLÓS 

Vezér Erzsébet: LESZNAI ANNA ÉLETE 

Nem lehet szépíteni a dolgot: Lesznai Annát egy időre el-
feledtük. Neve az Új Magyar Lexikonból (Bp. 1959-1972 . ) is ki-
maradt, s a hetvenes évek elején megjelent akadémiai kiadvány, az 
1918-19-es dokumentumok reprezentatív szöveggyűjteménye, jegy-
zeteiben nem tudta föloldani a Berény Róbert tervezetében ipar-
művészként szereplő „Lesznai" nevet. Pedig a művésznév mögött 
rejtőző Moscovitz Amália, e forradalmak korának egyik jelentős 
szereplője, akkor még élt. Verseket és önéletrajzi regényt írt, szép 
magyar nyelven, hazája nem halványuló képéről és emigrációban 
szenvedő magáról. Hajnal Anna szép szavaival: „Méltó magas kort 
ért teljességben és épségben, mint gyökérben és koronában ki-
teljesedett ősplatán: szélesen markolta a földet, szomjasan és az 
egyensúly titáni feszültségében emelve és földbe kötözve egekbe nyúló 
magát." 

Nevét a fontosabb régi kézikönyvek közül csak a Magyar Zsidó 
Lexikon (szerk. Űjvári Péter, Bp. 1929.) őrzi, bár születési évét az 
is hibásan közli. Évtizedek után Vezér Erzsébet köszöntötte első-
ként a magyar sajtóban (Élet és Irodalom. 1965.). Ma már művét is 
egyre komolyabban méltatják az újabb magyar irodalmi és mű-
vészeti lexikonok, szakkönyvek. 

A művésznő 1965-66-os látogatásai Budapesten, regényének és 
válogatott verseskötetének hazai kiadása, egyes képző- és ipar-
művészeti munkáinak kiállítása 1975-ben Hatvan városában, majd a 
hagyatékából végakarata szerint hazakerült hímzéstervek, mese-
illusztrációk és életképek bemutatása 1976-ban a Magyar Nemzeti 
Galéria reprezentatív tárlatán, egyes művészetpedagógiai előadásai 
szövegének sokszorosítása, végül legszebb meséinek, verseinek újra-
felfedezése és közreadása a Corvina szemet-lelket gyönyörködtető 
Képeskönyvében nemcsak őt magát ébresztették új életre, hanem 
azoknak régi, fontos eszmei és valós találkozásaira is emlékeztettek 
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bennünket, akik e szembesülés nélkül talán maguk is feledték volna, 
hogy valaha egyazon helyen, nála is jártak.i Mennyi fontos művészeti 
és tudományos vita zajlott szalonjában, kertjében — Bécsben, Kört-
vélyesen, Budapesten - , míg ő cigarettázva hímzése fölé hajolt! 
Kulturális életünk számos kiválósága - többen (Kodály Zoltán, 
Lukács György, Ortutay Gyula) Lesznai hazalátogatásai óta már 
halottak - találkozott „a Máli" szívélyes invitálásában, köszöntésé-
ben s az emlékezésekben. Lesznai feszültségekkel és nehéz sorssal 
vívódó-vívó egyéniségének, életének legfontosabb üzenete talán az 
inspiratív harmóniateremtés egyedülálló képessége. Különösen azok 
számára, akik örökösei annak a sokszínű, de morális elkötelezett-
ségében, antifeudális demokratizmusában egységes szellemi mozga-
lomnak, amelynek legnagyobb szónoka Ady Endre, ám munkásai, 
de mártíijai is a Lesznai Annák voltak. Ezt közvetíti sikerrel Vezér 
Erzsébet könyve. Moscovitz Amália élete korszakokat és világ-
részeket ível át, mégis az egyszerűség és hűség emelkedett példája. 

Ezért szerencsés az a forma, amelyben ez a könyv a Lesznai-
jelenséget tárgyalja. Az életrajz keretei között egyszerre idézi föl a 
művésznő gazdag személyiségét, életének változatos helyszíneit, az 
alkotó ember megannyi személyes kapcsolatát, tevékenységi terüle-
tét. Tartalmasan és új szempontok szerint elemzi a magyar század-
előnek Lesznai egész sorsát meghatározó világát. Különösen érzék-
letesen vetíti elénk e kor fővárosi értelmiségének egyes csoporto-
sulásait: a Moscovitz-ház összejöveteleit, a Vasárnapi Kör adatfeltáró 
részletességgel „megjelenített" beszélgetéseit vagy a Tante Cecil 
irányította szalon izgalmas estéit. Misztifikálástól mentes képet 
kapunk a magyar progresszió szövedékének egyes alapvonalairól. 
Többek között olyan rokoni szálak is kibomlanak, mint amelyek 
Hatvany Lajost Lesznai Annához, Jászi Oszkárt Szabó Ervinhez, 
Vedres Márkot a Polányiakhoz kötik. De Vezér Erzsébet éppen 
Lesznai gondolati útjának teljes rajzával érzékelteti, hogy ebben a 
körben a rokoni és érzelmi kapcsolatok mennyire nem diktálhattak 
eszmei-ideológiai kötődéseket. Lesznai Anna gondolatait a szerző 
bravúrosan ütközteti Jászinak levelekből, naplójegyzetekből, ki-
adatlan írásokból idézett véleményével Lesznai mindvégig szuverén 
ember kívánt maradni. Egy volt féijének szóló, kommunistákhoz 
fűződő kapcsolatairól írott leveléből idézi a szerző: „Barátaimmal 
szemben legalábbis úgy megőriztem magam, mint veled szemben: 
egy igaz, és ez tán hiba nőnél, nem tudom hitemet még szerelemből 
sem megtagadni." 

Körtvélyes, a szülői ház, az arisztokrata allűijeivel számunkra 
már inkább nevetséges, mint anekdotikusan vonzó apa és az édeni 
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kert, melynek képe az egész Lesznai-művet beragyogja . . . Mindezek 
megjelenítése Vezér Erzsébet könyvének pompás indítása. A szép-
irodalmi igényű bevezető fejezet ugyanakkor igényes esszét is 
hordoz a meséről, mint irodalmi műfajról. Lesznai elvonatkoztató, 
eszményítő kert- és növényábrázolásaira gondolva, nem hangsúlyoz-
hatjuk eléggé az egyszemélyes mitológia fontosságát, e sajátos mágia 
tudatosságát. Lesznai önmegfigyeléseiben és emlékezéseiben a tudat-
talan feltárására irányuló tudatos igyekezetet is észrevehetjük. 
Különösen abból a szempontból volna érdemes megvizsgálni a 
rendelkezésre álló anyagot, hogy milyen küzdelmet folytatott 
nemcsak környezetével, de önmagával is, hogy mint nő és mint 
zsidó teljesen emancipálódjék. 

Fölhívta a figyelmet az utóbbi probléma belső vonatkozásaira is 
abban a nyilatkozatában, amellyel A zsidókérdés Magyarországon 
című körkérdésre válaszolt (Huszadik Század. XVIII. évf. 1917. 
1. sz. 104-109. o.). Ez az írás Lesznai Annának azért fontos vallo-
mása, mert egyértelműen fogalmazza meg álláspontját: a zsidó szár-
mazású embernek egyetlen lehetséges útja a mindenfajta előítélettől 
mentes, természetes beilleszkedés hazája társadalmi és kulturális 
közegébe. Gondolatmenetének felelevenítése több később idézett 
írás, naplójegyzet megértését is megkönnyíthette volna az olvasó 
számára. Tartalmazza már az egész művén átsugárzó földhöz-termé-
szethez tartozás emancipáló programját is, amelyet ez a magyar tár-
sadalom minden rétegéhez, a legjobbakhoz ezer szállal fűződő 
művész az ösztönösség természetességével valósított meg. Társadalmi 
hátteret ad egy a magyar századforduló szellemi közegében fel-
szabadult, egészséges asszony élete végéig sem igazán oldódó, később 
az emigráció rettenetes súlyával nehezített, tragikus magányosság-
érzésének. Annak, hogy „kezdetben a kert volt, a gyönyörű ízek és 
színek - és a félelem." 

Vezér Erzsébet könyve szerkezetével is érzékelteti, hogy Lesznai 
Anna soha nem szakadt el végérvényesen gyermekkora színhelyétől 
és kora ifjúsága szellemi környezetétől. Vezér könyvében egyre 
halványul a színterek leírása, s vele erősödik az életmű bemutatása. 
Aki csak Lesznai pedagógiai előadásait olvassa is, megérzi a művésznő 
sorsának tragikumát. Moscovitz Amália az amerikai magániskolában 
részletesen elmeséli, hogyan érkezett meg Körtvélyesen fészkére a gólya. 
Az ő, aki a New-York-i bérpalota egykori magyar vidéki otthonokra 
emlékeztető szobájában hímez, verseket, regényt ír, hogy felidézze 
és megőrizze régi otthonának képét. 

Lesznai Anna írásainak, szubjektív, irodalmi és társadalmi közegé-
nek fölényes ismeretében Vezér Erzsébet imponálóan elemzi, magyarázza 
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ebben a népszerű olvasmánynak szánt könyvben a verseket, még a 
Meluzina-motívumot és a sajátos Lesznai-hit költői termékeit is. A 
képző- és iparművész Lesznai Anna portréja nem teljes. A szerző 
gazdag dokumentumanyaga alapján közelebb juthatunk a művek 
értelmezéséhez, azonban e művészet valamennyi tájának feltérképe-
zése, s ennek nyomán a kiemelkedő alkotások, különösen pedig a 
,jól megcsinált dolgok" a mívesség becsületéért végzett munka jelen-
tőségének felmérése még nem történt meg. 

A művészi alkotások nehezebben gyűjthetők össze S rendezhetők, 
mint az irodalmi művek. A feltalált és felismert anyagról nem 
tudható, hogy mennyiségi és minőségi szempontból hogyan aránylik 
az életmű egészéhez. A legsúlyosabb gond végül az, hogy újabb 
művészettörténeti irodalmunk csak esetenként fordít figyelmet a 
díszítőművészetek jelenségeinek értelmezésére. Vezér Erzsébet 
könyvének anyagát, a Corvina szép kötetét és Lesznai amerikai elő-
adásait kellett megismernünk ahhoz, hogy a művésznő munkáit ne 
csupán a szecessziós stílus „megejtően paradox képződményeidnek 
(Szabadi Judit: A magyar szecesszió művészete. Bp. 1979. 39. о.) 
lássuk. Lesznai Anna azzal, hogy iparművészeti és könyvművészeti 
alkotásainak motívumaiban népművészeti anyagot ötvöz a „magas" 
művészet formáival, hitet tesz a szépség egyetemessége mellett: nem 
ismeri el a kultúra társadalmi különbségek szabályozta ketté-
hasadását. Egy-egy hímzésterve formarendjének párját nemcsak 
matyó motívumokban, hanem hol egy 16. századi spanyol csempén, 
hol a kolozsvári asztalosok 18. századi mintakönyvében találjuk 
meg. További meglepő párhuzamok helyett fontosabb a különösen 
amerikai előadásaiban tükröződő alapgondolatot, a művészi szemlélet 
és eszközök demokratizmusát hangsúlyozni. Szemléletének lényege 
fogalmazódik meg abban a gondolatmenetében, amelyre művészet-
pedagógiája épül: a tárgyi környezet neveli, alakítja az embert, azaz 
hogy figyelmet, szeretetet és emberi munkát közvetítő míves 
darabok a képzőművészet befogadására is nyitottá tehetnek. A motí-
vumvándorlás jól magyarázható a Lesznaival kapcsolatban mindenkor 
fölvetett népművészeti csatornán át, de feltétlenül számításba véve 
egy ezzel párhuzamos, rövidebb utat is: úrihímzések, a felvidéki 
magyar virágos díszű reneszánsz épületek, a körtvélyesi kastély fel-
tételezhető tárgyi világa és általában a művésznő nagy kultúrájának 
ezer forrása révén. Lesznai legtöbbször lényegében reneszánsz orna-
menseket dolgoz föl, színvilága is köti e korhoz, de a szimmetria 
fölbontásával, vonalrajzával, a „horror vacui" gyakori érvényesülé-
sével szecessziós díszítményekké alakítja őket. A dekorált és „tiszta" 
felületek arányát a népművészet fölfogásában alakítja. 
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Iparművészeti munkáinak rokonai a meseillusztrációk. Ezeket az 
árnyékok nélküli, körülhatárolt, sík formákkal szerkesztettség, a 
szőnyegszerűség teszi olyan jellegzetesen szecessziós alkotásokká. 

örömünkre Lesznai Anna számtalan hímzésterve, könyvdísze közül 
többet már egybegyűjtve közreadott a Corvina kiadó (Lesznai Képes-
könyv. összeállította Gergely Tibor. Bp. 1978.). Népéletképeit még 
nem állíthattuk sorba. Pedig Lesznai táblaképei számunkre, akik ismer-
jük őt, és ismeijük a Nyolcakat, többet közvetítenének, mint „naiv 
frisseséget", szeretetet a hazai föld és népe iránt, amit 1926-os bécsi 
kiállításán a L'Art Vivant kritikusa fölfedezett. Igazat kell adnunk 
neki, amikor Brueghel- és Chagall-reminiszcenciákat emleget, s a díszítő 
szemlélet talán valóban perzsa miniatúrákkal is rokonítja Lesznai egyes 
képeit. De festészete, mely akvarellvázlatainak tanúsága szerint 
könnyed, nagybányaias ábrázolókészségen alapult, hazai talajról sarjadt, 
s legalább annyira rokona Kernstoknak és Berénynek, mint az említett, 
Lesznai tömegjeleneteiben (pl. Szlovák Lourdes, Tánc, Hetivásár Szent-
mihályon) egy-egy szempontból valóban tettenérhető hatású (bruegheli 
a térszerkesztés, chagalli a testek tömegének mozdulatba oldódása) 
nagymestereknek. Táblaképeinek gondos elemzése, általában pedig 
munkásságának értékelése, feltételezésünk szerint elárulná, hogy mű-
vészettörténeti helye magasabban volna, mint ahol azt eddig saját 
szerénysége és a szeretetteljes kritika (pl. Berényé 1932-ben, amely 
mint epikus, mesemondó festőt tartja egyedülállónak,) szemérmessége 
eddig kijelölte. Az is megsejthető, hogy önértékelését döntően befolyá-
solta, hogy a Nyolcak 191 l-es kiállításáról táblaképeit „eltanácsolták", 
ott csak hímzésekkel szerepelt, mint vendég. Vezér Erzsébet is ilyen 
motívumot fedez föl Lesznai és Berény (a naplóban követhető) har-
mincas évekbeli kapcsolatát elemezve. Talán nem túlságosan bátor az a 
föltételezésünk, hogy az itt tettenért „vákuum" nem az első és nem is a 
legdöntőbb a művésznő fejlődésében. A most kezünkben tartott 
„Lesznai-breviáriumból" olvassuk ki a naplóból származó regényterv 
egy részét. Ezt az énképet nem nehéz a festő Lesznai Annára alkal 
mázni: a 80-90-es évek még látszólag ép dzsentri világa, az érintet-
len középkori falu végső búcsúja . . . a vár még majdnem érintetlenül 
fennáll, de belül a termiták úgy kirágták, hogy egy fuvallatra feldől. 
Megéreztetni a dzsentrinek nevelt kislány intenzív benneélését ebben a 
világban, s amint felébred benne zsidó és outsider voltának tudata, 
. . . Keres kiutat, de túlságosan benne van idegileg és ösztönösen, hogy 
kijusson belőle az igazi forradalomba. Leül tehát a két világ határán és 
nézi, festi őket, illetve visszafele ábrázol és előre gondol." A magyar 
művészettörténeti irodalom Vezér adatfeltáró, a művész lényét értei-
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mező munkája alapján meg fogja találni Lesznai művészi kifejezésében 
azt is, ami egyetemes jelentőségű, ugyanakkor sajátosan magyar. 

A Nemzeti Galéria katalógusa (szerk. R. Bajkay Éva) idézte Lesznai 
Anna mondatait: „Festettem, mert gyönyörködtem otthonom földjé-
ben és a rajta nyüzsgő teremtményeknek meg akartam őrizni a képét. 
Hímeztem és ma is mosolyogva gondolok rá, hogy mennyi hímzett 
Lesznai-párna hevert valaha a pesti díványokon. Jó generáció voltunk." 

Vezér Erzsébetnek e nemzedék nagyszerű alakját elénk állító mun-
kájáról elmondhatjuk, amit Kaffka Margit írt Lesznai Anna első verses-
könyvéről: „mindenképp gazdag és szép ajándék; öröme a megismerke-
désnek egy előkelő, szenzibilis, érdekes és őszinte lélek komoly poézi-
sével." (Kossuth, 1979.) 

W. SOMOGYI ÁGNES 

IRODALOMSZEMIOTIKAI TANULMÁNYOK 

A modern román irodalómtudomány, nyelvtudomány, újabban a 
szemiotika méltán világhírű. A romániai magyar stilisztika (indulásában 
nyelvészeti, eredményeiben irodalomtudományi) képviselői pedig a 
magyar nyelvű filológiában töltenek be fontos helyet. Közvetítő 
szerepük a legismertebb: a romániai magyar szellemi életben a nemzet-
közi és hazai áramlatokat adják, azonban nem egyszer a mi számunkra 
is újdonságokat nyújtanak. Talán más tudományterületeknél is inkább 
megfigyelhető náluk a modern román eredmények és irányzatok alapos 
ismerete, követése, továbbfejlesztése. Szinte bámulatos, hogy mintegy 
másfél évtizede mi mindennek a megírására jutott idejük, megjelente-
tésére erejük. A mostani fordításgyűjtemény-antológia is voltaképpen 
megelőzi mind a két példaként felhasznált tudományszakot: sem 
román, sem magyar nyelven nem készült még el önálló irodalom-
szemiotikai gyűjtemény. Ha fellapozzuk a kötetet, kiderül, hogy azért 
éppen e forrásokból merített Murvai Olga (valamint a felerészt 
romániai, felerészt magyarországi fordítók is). A népszerűsítőnek szánt 
kötet, amelyet a tervek szerint hamar követ majd általános szemiotikai 
és kultúraszemiotikai kötet is, 12 tanulmányt közöl, többeket rövidítés-
sel, de mindvégig gondos apparátussal, forrásmegjelöléssel, a tudo-
mányos jegyzetekkel együtt. A szerkesztő utószava röviden vázolja a 

•Válogatta és az utószót írta Murvai Olga. 
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szemiotika kialakulását, tájékoztat az irodalomszemiotika bemutatott 
iskoláiról, a szerzőket és műveiket röviden bemutatja, majd pár fontos 
terminus magyarázata olvasható. Néhány pontatlanság van ezekben, 
újabb adatok is hiányoznak. Ezeket egy külső lektor biztosan észre 
vette volna. 

Ami a közölt anyagot illeti, a kötet az előfutároktól semmit sem 
közöl. Ez végül is helyes megoldás, hiszen az orosz formalizmus, a cseh 
strukturalizmus vagy a lengyel fenomenológiai irodalomtudomány más 
(budapesti) magyar nyelvű antológiákban hozzáférhető. A rokon terüle-
teket (folklorisztika, filmanalízis, nyelvészet) és kihagyták, nyilván ter-
jedelmi okokból. Ezen kívül e témákról van is, lesz is magyar publi-
káció. Ily módon a „legrégibb" szerzők az orosz formalizmus francia-
országi újrafejlesztői: Todorov és Kristeva. Az előbbi 1970-es szinek-
dokhé-tanulmányát Horányi Özséb és Szépe György: A jel tudománya 
c. 1975-ös antológiájából vették át. Az érdekes dolgozat egy részlet-
kérdést vizsgál, megközelítési módja teszi fontossá. Kristeva 1969-es 
Szémeiótiké. Recherches pour une sémanalyse с. könyvéből az első, 
teoretikus tanulmány valóban bevezető jellegű, a szemiotikai szöveg-
elmélet lehetőségeit tárgyalja. Ennek magyarul megjelentetése minden-
képpen fontos. (Todorov szövegét viszont teljes egészében közölte a 
Helikon 1973 /2 -3 száma, úgyhogy ez akár ki is maradhatott volna.) A 
német-holland szövegelméletet több dolgozat is képviseli. Van Dijk 
irodalmi szöveg-grammatikája a szerző gondolatainak második perió-
dusából származik, angolul 1972-ben jelent meg, magyarul a Helikon 
1974 /3 -5 száma közölte, innen vette át a romániai kötet a fordítást. 
Talán valahol jó lett volna arra utalni, hogy ez elgondolások időről időre 
változtak és élénk nemzetközi diszkussziót is kiváltottak, amibe az 
elutasítás is beletartozik. Schmidt 1970-es szövegelméletének egyik 
fejezetét adta rövidítve Horányi és Szépe antológiája. Ez megint alap-
vető, a modern irodalomelemzés szempontjából megkerülhetetlen írás. 
Új Weinrich metafora-tanulmányának (1967) magyar fordítása, amely 
kontextus-szemantikai (és még nem szemiotikai) jellegű. Ide vehetnénk 
Petőfi S. János közölt (rövidített) írását is, ebben azonban nem annyira 
a szerző saját szöveg-grammatikai elképzelései, mint inkább a modern 
nyelvtudomány néhány áramlatának megismertetése volt a cél. A 
szovjet irodalomszemiotikát egyetlen dolgozat képviseli: a nyelvész 
Revzin-házaspár cikke Ionesco drámáinak kontaktus-kommunikáció-

járól. Noha ez a cikk is megjelent már a Helikon 1973/2-3 számában, 
éppen romániai kiadványban újraközlése igazán indokolt. Kár viszont, 
hogy Lotmantól vagy másoktól semmit sem hoz a kötet. Igaz ugyan, 
hogy Lotman könyvei olvashatók magyarul, mégis bízvást lehetett volna 
fontos és újszerű anyagot publikálni. Két román dolgozatot közöl a 
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kötet, a szerkesztő fordításában, ezek természetszerűen első magyar 
publikációk. A kötet élén áll a nyelvész Golopfenjia-Eretescu új cikke 
(1978) a szemiotika rendszerezési lehetőségeiről. Noha ez nem iroda-
lomszemiotikai írás, igazán gondolatébresztő, és kiadása nyeresége egész 
magyar nyelvű szemiotikai publicitásunknak. Diaconescu cikke (1970) 
a szöveg szemantikai struktúráiról szól, rendszerező, rendkívül használ-
ható munka. A fordítás nem lehetett könnyű munka, azonban igen jól 
sikerültnek mondható. 

Természetesen a magyar irodalomszemiotikából is hoz szövegeket a 
kötet. Az utószó és a kommentárok együtt ilyen írásnak számítanak, a 
szerkesztő mégsem foglalkozott a magyar irodalomszemiotika kér-
déseivel, történetének áttekintésével. A közölt három írás mégis utal 
erre. Csűri Károlynak Kassák A ló meghal a madarak kirepülnek versé-
nek emblémaszerkezetéről elmondott előadása (1968) még csak 
látensen szemiotikai jellegű. Kelemen János elemzése Kosztolányi 
Caligulajárói (1970) szándéka szerint is egyaránt kommunikációelméleti 
és csak zárójelben (szemiotikai). Ott azonban már egyértelműen megjele-
nik a jelelméleti kérdésfelvetés. A legmesszebbre mutat Kanyó Zoltán 
ugyancsak 1968-as dolgozata, nem is annyira az, amit Babits ősz és 
tavasz között verséről mond, hanem az első pár oldal teoretikus eszme-
futtatásra az irodalomszemiotika főbb kérdéseiről. Ez nemcsak méltó 
nyitánya irodalomszemiotikai kutatásainknak, hanem próféciának is be-
vált, az elmúlt évtizedben csakugyan ilyen irányban folyt a kutatás. Az is 
jól látszik, hogy a kezdettől a műelemzés volt irodalomszemiotikánk 
erőssége. Nem mutatja be viszont a kötet azt, mi mindent hozott már 
eddig is irodalomelméletben, műfajelméletben, stilisztikában a magyar 
irodalomszemiotika. 

A nyilván szűkös terjedelmi keretek is mentik a kötet egyenetlen-
ségeit. Mégis jobb lett volna, ha a mai irodalomszemiotikáról többet 
adott volna. Hiányzik a francia, az olasz, a szovjet és a skandináv 
irodalomszemiotika, illetve a mai áramlatok bemutatása. Ehhez külön 
második kötetre lenne szükség. És akkor jó lenne a jelenlegi cím helyett 
valaki frappánsabbat találni. A mostani kötet az irodalmi szöveg kér-
déseivel foglalkozott. Elkelne egy következő kötet, mely a műfaj-
elmélet és az irodalomelmélet nemzetközi és magyar tanulmányait 
gyűjtené össze. Nagy szükség volna rá a tanítástól az irodalomolvasásig. 
Bukaresttől és Kolozsvártól Budapestig és Pozsonyig. Van olyan még 
modernebb irodalomszemiotika, már magyar nyelven is, amely meg-
érdemelné, hogy Murvai Olga vagy más kötetbe gyűjtse. (Kriterion, 
1979). 

VOIGT VILMOS 



AZ AKADÉMIAI KIADÓ HIBAIGAZÍTÁSA 

Irodalmunk legifjabb alkotói szép ünnepének szántuk az Akadémiai 
Kiadónál a Kortársaink sorozatban megjelentetett a Fiatal magyar 
prózaírók, 1965 -1978 című tanulmánykötetet. Tizenhat ifjú íróról, a 
szomszédos országok magyar prózájának új nemzedékéró'l, elméleti kér-
désekről szól ebben a könyvben tizenkilenc fiatal tudós tanulmánya: 
harmincöt fiatalember neve szerepel a könyv első oldalain - szerzők s 
a tanulmányok alanyai. Sajnos Bába Iván keserűen kellett, hogy letegye 
a kötetet, mert nevét szerkesztőségünk hibájából nem úgy találta meg, 
ahogyan az anyakönyvben írva áll. A szerzők névsorúban és a tartalom-
jegyzékben is Mihály áll Iván helyett. Valamiféle beidegződés íratta le 
a jól ismert műfordító nevét a tehetséges fiatal tudós helyett. 

Bába Iván és az olvasók elnézését kérve az Akadémiai Kiadó joggal 
reménykedhet abban, hogy rövid esztendők múltán Bába Iván - akkor 
már alapvető tanulmányok, könyvek ismert szerzője - mosolyogva 
emlékezik majd vissza erre az esetre, mely - megértjük - inkább hara-
gítja, mint nevetteti most. A reményre kitűnő tanulmánya jogosít föl, 
amelynek címe: Csehszlovákiai magyar prózaírók. Szerzője: Bába Iván. 

Akadémiai Kiadó 
Társadalom tudományi 

Szerkesztőség 



HELYREIGAZÍTÁS 

Folyóiratunk 1980/2. számának 525. oldalán sajtóhiba van. A helyes 
olvasat a következő: „Kedves és Tisztelt Tanár Úr, a túlsó oldalon fog-
lalt indiciumokkal s közvetett alibikkel igazolom, . . ." 

A szerk. 

A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója 
Műszaki szerkesztő: Márton Andor 
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